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AFRONT – 
Czas na improwizację

We wtorek zostały roze-
grane mecze ćwierćfinało-
we turnieju mini EURO. 
W grze pozostały tylko 
cztery drużyny

Nowy 
„taryfikator 
mandatów”
9 czerwca zacznie obowią-
zywać nowy taryfikator 
wykroczeń drogowych. 
Wyższe kary spotkają kie-
rowców m.in. za rozmowę 
przez komórkę w czasie 
jazdy, przewóz dzieci bez 
fotelika i wyprzedzanie 
w niedozwolonych miej-
scach.

Inauguracja 
II Muzycznego Lata

Konsorcjum  Polimex- Mostostal 
i Hitachi Power Europe wygrały 
przetarg na budowę bloku 
w Kozienicach

JUŻ NIE ELKO LECZ ENEA WYTWARZANIE

Nowy blok ma ruszyć w 2017 roku. Jest 
to pierwsza inwestycja realizowana przez 
Spółkę ENEA Wytwarzanie S.A. 25 maja 
2012 roku Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy wpisał  do rejestru KRS Enea 
Wytwarzanie S.A, która zajęła miejsce 
Elektrowni „Kozienice” S.A. Spółka bę-
dzie zajmować się wytwarzaniem energii 
elektrycznej i ciepła w całej Grupie.

Kozienice

Finał Impro Ligi

Zielony-Agnieszka, niebieski-Asia, fioletowy-Kasia, żółty-Radek i czer-
wony-Magda. Tak wygląda Grupa Improwizacyjna - AFRONT. Pięć róż-
nych osobowości, pięć różnych kolorów, jedna scena – z tego musiało 
wyniknąć coś kreatywnego. Grupa AFRONT gra jak publiczność im za-
gra, układ jest prosty: my im scenerie, bohaterów i motyw przewodni, oni 
nam grę i ubaw do łez. CZYTAJ STRONA   3

W ostatnią sobotę maja, o godz. 19.00, kozienicki Zespół Pałacowo – Parkowy zmienił swoje oblicze. Z przygotowanej specjalnie na tę okazję sceny ze 
świetlną scenografią - rozstawionej przed Urzędem Miejskim w Kozienicach – licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać występu artystów z 
Polskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją Kazimierza Kowalskiego.

Fot. Karolina Opałczyńska

Fot. A. Molenda

!!! UWAGA !!!
Kolejny wydanie
14 czerwca

Pl. 15 Stycznia 9, 26-900 Kozienice, 
tel./fax: 48 614-22-52

Firma  KORDAS

Spełnić swoje marzenia

Muzyczne 
Smaki Europyodc. 1

PATRONAT

TYGODNIKA OKO

Ma na imię Łukasz. Tego lata zamierza wybrać się w po-
dróż marzeń po Europie. Dwa miesiące bez kasy, bez pla-
nu, za to z towarzyszem i gitarą.

Jest muzykiem i wokalistą 
kształcącym się w Autorskiej 
Szkole Muzyki Rozrywkowej i 
Jazzu I i II stopnia im. Krzysz-
tofa Komedy w Warszawie – wy-
dział wokalistyki. W wieku 22 
lat postanowił przeżyć przygodę 
swojego życia. Z racji swoich pa-
sji i fascynacji, wyprawa, którą 
planuje, przebiegać będzie pod 
hasłem „Muzyczne Smaki Eu-
ropy”. 

Portugalia, Ho-
landia, Ukraina 
i Szwecja

Święto Wina
26 maja (sobota) na dzie-
dzińcu janowieckiego 
zamku rozstawiły się sto-
iska 10 winnic należących 
do Stowarzyszenia Winia-
rzy Małopolskiego Prze-
łomu Wisły. 

Festyn Rodzinny 
Trójki pod 
znakiem kultury 
antycznej

Popisy uczniowskie, 
warsztaty przeprowadzo-
ne przez Muzeum Wsi 
Radomskiej, pokazy ka-
rate i walki gladiatorów, 
zawody sportowe, loteria 
fantowa, konkursy z na-
grodami (...) 
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CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
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24 maja w okolicy Szkoły 
Podstawowej w Zwoleniu, 
policjanci w obecności 
uczniów tej placówki 
prowadzili niecodzienne 
kontrole drogowe. Za 
jazdę zgodną z przepisami 
ruchu drogowego kierują-
cy dostawali nagrodę, a za 
drobne wykroczenia nie 
byli karani mandatami.

  Z w o l e ń s c y 
policjanci wspólnie z uczniami 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej    przeprowadzili akcję „Jab-
łko czy cytryna”. Akcja została 
zorganizowana w ramach VIII 
Szkolnego Tygodnia Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym 
pod hasłem „Wszyscy jesteśmy 
mobilni i bezpieczni”. Policjanci 
kontrolowali pojazdy przy szkole 
na ulicy Mickiewicza. Kierujący, 
którzy poruszali się po drodze 
zgodnie z przepisami ruchu dro-
gowego, dzieci nagradzały jab-

łkiem, drobnymi upominkami 
oraz wierszykiem. Inaczej jednak 
postępowali z tymi, którzy po-
pełnili drobne wykroczenia. Ci 
otrzymywali cytrynę, którą mu-
sieli zjeść na oczach dzieci. W 
tym przypadku cytryna okazała 
się dla tych uczestników ruchu 
bardzo słodka zamiast kwaśnego 

mandatu. Podczas prowadzonej 
akcji, większość kierujących zo-
stała nagrodzona przez dzieci za 
bezpieczną jazdę.
  Głównym ce-
lem akcji była poprawa bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w 
okolicy szkoły oraz uświadomie-
nie kierującym, że potencjalne 

ofiary ich nieostrożnej jazdy nie 
są anonimowe. Ważnym jej ele-
mentem była też poprawa bezpie-
czeństwa najmłodszych uczestni-
ków ruchu drogowego w drodze 
do szkoły.

mł. asp. Jacek Szarpak                                                                                                                  
KPP w Zwoleniu 

Niecodzienne kontrole drogowe 

Mobilna Strefa Kibica

Ponad 500 tys. Osób 
odwiedzi w czasie 
piłkarskich mi-
strzostw Europy Mo-
bilne Strefy Kibica, 
które powstaną w 100 
polskich miastach i 
małych miejscowoś-
ciach w ramach pro-
jektu Fan City Tour.

 28  czerwca Strefa zawita 
do Jedlni Letnisko a zlo-
kalizowana zostanie  na 
jednym z parkingów przy 
ul. Nadrzecznej. Impreza 
rozpocznie się o 19.2o pre-
zentacją drużyny gospo-
darzy, którzy już świętują 
awans do ligi okręgowej. 
Zespołowi Jodły  gratulo-
wać będą władze samorzą-

dowe, sponsorzy i kibice. 
Spotkanie z drużyną Jodły 
zakończy się około godziny 
20.20 a później… - Potem 
zapraszam do oglądania, 
na ekranie mierzącym 
kilkanaście metrów kwa-
dratowych, półfinału, 
oczywiście Polska zagra z 
Niemcami, z całym prze-

konaniem twierdzi Ma-
riusz Ruszkowski, koordy-
nujący prace przy Strefie z  
urzędu gminy w Jedlni. – I 
będzie wreszcie piłkarski 
Grunwald, kończy optymi-
stycznie pan Mariusz.
Tak więc zapraszamy do 
Jedlni, bo tam Polacy mają 
wygrywać!

Półfinał Polska- Niemcy w Jedlni Letnisko?

Tak wygląda Mobilna Strefa Kibica ( animacja komputerowa)

Kozienice

900 miejsc, już 
od 8 czerwca
Dzięki wsparciu i zaangażowaniu Samorządu Gminy 
Kozienice (Burmistrza oraz Radnych Rady Miejskiej w 
Kozienicach), lokalnej społeczności oraz podmiotów 
gospodarczych Kozienice jako jedno z nielicznych miast 
w Polsce uzyskało oficjalną akredytację Europejskiej Fe-
deracji Piłkarskiej UEFA na organizację Strefy Kibica. 
Dzięki tym działaniom Kozieniczanie - w gronie przyjaciół, rodziny oraz innych kibiców 
piłki nożnej - poczują prawdziwą namiastkę emocji, jakie towarzyszyć będą wszystkim 
obecnym na trybunach stadionów za sprawą „własnej”, profesjonalnej KOZIENICKIEJ 
STREFY KIBICA.

Strefa zlokalizowana została przy krytej pływalni „Delfin”.

BIURO RACHUNKOWE 
ANNA MIKA

Usługi księgowe w dobrej cenie
Bezpłatny odbiór dokumentów u klienta

Ruda 6, Tel. 508 277 044
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JUŻ NIE ELKO LECZ ENEA WYTWARZANIE

Przetarg na budowę 
bloku energetycznego o 
mocy do 1000 MW na 
parametry  nadkrytyczne 
rozstrzygnięty. Konsor-
cjum Polimex-Mostostal 
i Hitachi Power Europe 
pokonało konkurencyjne 
konsorcjum China Natio-
nal Electric Engineering 
Co. Ltd. wraz z China 
Overseas Engineering 
Group Co. Ltd. Zwycięzca 
uzyskał 97,716 punktów w 
postępowaniu przetargo-
wym, natomiast chińskie 
konsorcjum 92,063.

- Wygrała oferta najlepsza pod 
względem technicznym, najlep-
sza jeśli chodzi o wydajność i 
sprawność bloku - mówi Krzysz-
tof Zborowski, prezes Enea Wy-
twarzanie S.A.

Budowa bloku potrwa ok. 5 lat i 
będzie to najnowocześniejszy w 
Polsce i w Europie blok opalany 
węglem kamiennym. Zwiększy 
on moce wytwórcze elektrowni 
w Kozienicach o 1000 MW, czy-
li o 1/3. Moc Elektrowni będzie 
wynosić blisko 4 tys. MW. Blok 
w przyszłości może być wyposa-
żony również w instalację do wy-
chwytywania i skraplania dwu-
tlenku węgla.

- Budowa  bloku to dla naszej 
elektrowni ogromna szansa. Nasz 

kraj potrzebuje dodatkowych 
megawatów. Inwestycje w dodat-
kowe moce są i nam niezbędne 
zarówno ze względu na  bilans 
energetyczny, jak i odtworzenie 
mocy wytwórczych - przekonuje 
Krzysztof Zborowski.

Nowy blok ma ruszyć w 2017 
roku. Jest to pierwsza inwestycja 
realizowana przez Spółkę ENEA 
Wytwarzanie S.A. 25 maja 2012 
roku Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy wpisał  do rejestru 
KRS Enea Wytwarzanie S.A, 
która zajęła miejsce Elektrowni 
„Kozienice” S.A. Spółka będzie 
zajmować się wytwarzaniem 
energii elektrycznej i ciepła w ca-
łej Grupie. 

- Wierzę, że zapoczątkowane 

zmiany zagwarantują spółce 
czołową pozycję w zakresie wy-
twarzania energii elektrycznej 
w Polsce oraz wpłyną na wzrost 
prestiżu firm, które będą wcho-
dzić w skład Enea Wytwarzanie - 
mówi Krzysztof Zborowski, pre-
zes Enea Wytwarzanie S.A. 

W skład spółki wejdą: Elektro-
wnia „Kozienice” S.A., Elek-
trociepłownia Białystok, ponad 
dwadzieścia elektrowni wod-
nych, dwie ciepłownie miejskie, 
po dwie farmy wiatrowe i bioga-
zownie. 

Konsorcjum Polimex-Mostostal i Hitachi Power Euro-
pe wygrały przetarg na budowę bloku w Kozienicach.

W Krainie Opery, 
Operetki i Musicalu

W ostatnią sobotę maja, 
o godz. 19.00, kozien-
icki Zespół Pałacowo 
– Parkowy zmienił 
swoje oblicze. Z przygo-
towanej specjalnie na tę 
okazję sceny ze świetlną 
scenografią - rozstawionej 
przed Urzędem Miejskim 
w Kozienicach – licznie 
zgromadzona publiczność 
mogła wysłuchać występu 
artystów z Polskiej Opery 
Kameralnej pod dyrekcją 
Kazimierza Kowalskiego.

Po ubiegłorocznym – znakomi-
tym – debiucie imprezy przed-
stawiciele samorządu Gminy 
Kozienice, Starostwa Powia-
towego w Kozienicach oraz Ele-
ktrowni „Kozienice S.A. kolejny 

raz podjęły inicjatywę organizacji 
tego podniosłego wydarzenia. 
Fakt, że Polskie Radio objęło pa-
tronatem tegoroczną inaugurację 
Kozienickiego Muzycznego Lata 
dodał jeszcze większego prestiżu 
imprezie.
Wybitni soliści: Roma Ambrozie-
wicz – Owsińska, Dorota Wójcik, 
Aleksandra Wiwała, Agnieszka 
Makówka, Wiesław Bednarek, 
Andrzej Niemierowicz, Mirosław 
Niewiadomski wspierani przez 
chór i orkiestrę pod dyrekcją 
Kazimierza Wiencka wykonali 
najpopularniejsze arie oper-
owe, utwory operetkowe i musi-
calowe wprowadzając wspaniałą 
kozienicką publiczność w nie-
samowity nastrój, atmosferę el-
egancji i dostojności. Całości 
dopełniła przygotowana przez 
organizatorów niespodzianka – 
kilkuminutowy pokaz sztucznych 
ogni, który wśród zgromadzo-
nych na sobotnim koncercie 
pozostawił niezatarte wspomnie-
nia mile spędzonych chwil.

jtum

Inauguracja 
II  Muzycznego Lata Zielony-Agnieszka, niebie-

ski-Asia, fioletowy-Kasia, 
żółty-Radek i czerwony-
-Magda. Tak wygląda Grupa 
Improwizacyjna - AFRONT. 
Pięć różnych osobowo-
ści, pięć różnych kolorów, 
jedna scena – z tego musiało 
wyniknąć coś kreatywnego. 
Grupa AFRONT gra jak 
publiczność im zagra, układ 
jest prosty: my im scenerie, 
bohaterów i motyw prze-
wodni, oni nam grę i ubaw 
do łez. 

Stop, w tym miejscu robimy małą 
retrospekcje. 
Co to właściwie jest ta impro-
wizacja? Wujek Google podpo-
wiada, że: „Teatr improwizowa-
ny (znany także jako impro) to 
forma, w której aktorzy grają 
spontanicznie”. Dla AFRONTU 
to przede wszystkim energia i 
spora dawka śmiechu. To spek-
takl bez scenariusza - nowa for-
ma wyrażania emocji na scenie, 
zawieszona pomiędzy kabaretem 
a klasycznym spektaklem drama-
tycznym. Improwizowany spek-
takl to także stała interakcja z 
publicznością.

Impro jest niespodzianką zarów-
no dla widza jak i dla improwiza-
torów, bo każdy z nas ma wpływ 
na to co się wydarzy, a stać się 
może absolutnie wszystko. Im-
prowizacja przydaje sie w życiu 
codziennym, pomaga w trudnych 
sytuacjach, pokazuje wiele możli-
wości rozwiązań. Dla aktora jest 
narzędziem niebywałego rozwo-
ju, a dla widza – gwarancją dobrej 

zabawy i poprawy humoru, dlate-
go zapraszamy do przekonania 
się o tym na własnej skórze pod-
czas jednego ze spektakli. Więcej 
informacji o Grupie Improwiza-
cyjnej AFRONT znajdziecie na 
stronie internetowej: www.afront.
pl oraz na funpage na Facebooku. 

Pokojowa walka Impro Ligi

Grupa AFRONT, nie spoczywa 
na laurach, aktorzy stawiają na 
swój ciągły rozwój, dlatego poza 
graniem swoich spektakli, zma-
gają się także z innymi grupami 
improwizacyjnymi w Impro Li-
dze. A tak było ostatnio…
W lewym narożniku AFRONT, w 
prawym IMPY. Mecz improwiza-
cji na deskach Instytutu Teatral-
nego w Warszawie - rozpoczęty. 
Zamiast wrogich min, na boisku 
stoicki spokój, wszystko dla swo-
bodnego przepływu myśli krea-
tywnej. Konkurencja od jury: to 
perspektywa narodzin z punktu 
widzenia dziecka. AFRONT wy-
suwa się na prowadzenie, to właś-
nie ta perspektywa ujęła zarówno 
jurorów jak i publiczność. Kasia 
i Asia wcieliły się w rolę bliźnia-
czek, które oddawały się swoim 
codziennym czynnościom, np. 
kopaniem brzucha mamy od 
środka. Niestety sielankę prze-
rwały niespodziewane skurcze…
Myjemy zęby i gotujemy parówki 
– IMPY kontra AFRONT.
Publiczność także nie ułatwiała 
zadania obu grupom. Gotowanie 
parówek w połączeniu z kolorem 
różowym i musicalem do propo-
zycja od widowni dla AFRON-
T-u. IMPY miały myć zęby tak, 
aby przez tą czynność przepły-
wała zazdrość i wszystko to miało 
być osadzone w realiach dzikiego 
zachodu. AFRONT okazał się 
zdecydowanie lepszy w gotowa-
niu parówek niż IMPY w myciu 
zębów. 
Starcie impro gigantów miało 
też wymiar edukacyjny, mogli-
śmy nauczyć się impro okrzyku: 
”Trzy, dwa, jeden, impro!” w róż-
nych językach, na przykład  nie-
mieckim i francuskim.
Obyło się bez żółtych i czerwo-

nych kartek, było za to bieganie, 
szacunek dla swoich odpowied-
ników w drużynie przeciwnej, 
oklaski, tupanie – zupełnie tak 
jak służby życzyły by sobie na 
meczach piłki nożnej. Grupa 
ARONT w wielkim stylu wygra-
ła półfinałowy mecz  Impro Ligi. 
Więcej emocji dostarczy nam 
jednak mecz finałowy, w którym 
to AFROT- owcy zmierzą się z 
dotychczas niepokonanym Klan-
cykiem. Sądząc po ich świetnej 
formie będzie to emocjonujące 
starcie. 

Finał Impro Ligi już 3 czerw-
ca o godzinie 19.00 w In-
stytucie Teatralnym im. 
Zbigniewa Raszewskiego w 
Warszawie. Impro kibice.
Angelika Słowik

( od redakcji: O grupie 
AFRONT pisaliśmy już kilka-
krotnie, m.in. w tegorocznym 
numerze 5 z 2 lutego.  

Improwizacja  od  kuchni
Kozienice

Fot. A. Molenda

Finał Impro Ligi

Fot. Krzysztof Ciesielski

Fot. Krzysztof Ciesielski

Fot. A. Molenda

Fot. A. Molenda

(fot. żródło : www.elektroonline.pl)



W dniach 25-28 maja w 
Teresinie rozegrane zo-
stały finały XIV Mazowie-
ckich  Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w piłce ręcznej 
dziewcząt.  W  turnieju 
brało udział 10 zespołów, 
podzielonych na dwie gru-
py. 

Ekipa Głowaczowa trafiła  do 
grupy A, gdzie występowały jesz-
cze zespoły z Radomia 8, Płocka, 
Jaktorowa i Mławy. Po takim 
losowaniu było jasne, że nasze 
piłkarki trafiły, jak to się teraz 
określa –do „grupy śmierci”, bo 
wszystkie zespoły reprezentują 
wysokie umiejętności. Nie po-
zostało jednak nic innego niż …
wygrywanie kolejnych meczów. 
Na początek, po ciężkim i wy-
równanym spotkaniu piłkarki 
z Głowaczowa wygrały z ze-
społem z Radomia 9:8. Kolejny 
mecz, z faworytkami turnieju, 
ekipą z Płocka również obfito-
wał w dramatyczne sytuacje. Na 
7 minut przed końcem meczu to 
dwukrotne mistrzynie Mazow-
sza prowadziły  jedną bramką. 
Dziewczęta z Głowaczowa poka-

zały jednak klasę, zdołały odrobić 
stratę i ostatecznie wygrały 13:8. 
Jeszcze tego samego dnia odbył 
się mecz z Mławą, gładko wygra-
ny 17:11. W niedzielę trener Piotr 
Bolek, pewny pierwszego miejsca 
w grupie, dał odpocząć pod-
stawowym zawodniczkom i do 
meczu z Jaktorowem przystąpiły 
rezerwy. Przegrały 19:9 ale po 
południu w pełni skoncentrowa-
ne przystąpiły do pierwszego w 
historii szkoły meczu półfinało-
wego z ekipą z Sennicy. Wygrana 
(19:13) wywołała olbrzymią ra-
dość. –Dziewczęta płakały, mnie  
także brakowało słów, takie były 
emocje. Zrobiliśmy więc więcej 
niż sobie zakładaliśmy ale apetyt 
rośnie w miarę jedzenia, opowia-
da dla OKA trener P.Bolek.
 W poniedziałek piłkarki ręczne 
z Głowaczowa w wielkim finale 
ponownie spotkały się z ekipą 
Płocka. Tym razem to ekipa go-
spodyń turnieju już na początku 
osiągnęła kilkubramkową prze-
wagę i ostatecznie Płock wygrał z 
naszą ekipą 17:13.
Zabrakło trochę ogrania przy 
wypełnioną kibicami hali i boi-
skowego cwaniactwa, ale i tak 
wicemistrzostwo jest wielkim 
wydarzeniem.  - Dla nas i tak 
to  jest ogromny sukces ,na któ-
ry dziewczęta w pełni zasłużyły 

ciężką, trzyletnią pracą.
W najlepszej siódemce turnieju 
znalazła się  też nasza rozgry-
wająca Kornelia Czubaj, dodaje 
Piotr Bolek.

Dziewczęta  z gimnazjum w Gło-
waczowie wystąpiły w składzie: 
Wiśniewska Renata-kapitan, Ku-
tyła Monika, Borowska Justyna, 

Adamczyk Paulina, Czubaj Kor-
nelia, Durajczyk Ewelina, Banach 
Natalia, Dabińska Wiktoria, Wol-
ska Katarzyna, Potacka Justyna, 
Baran Daria, Wilkowska Justyna, 
Grzegorzewska Agata, Krynicka 
Katarzyna. Trenerem jest Piotr 
Bolek. 
Cała ekipa składa serdeczne po-
dziękowania dyrektorowi PG 

- Krzysztofowi Wolskiemu, wój-
towi - Stanisławowi Bojarskiemu, 
vice wójtowi Piotrowi Kozłow-
skiemu za pomoc i sfinansowanie 
wyjazdu., bez tych osób sukces 
nie byłby możliwy.                                                                         
                                                   (ek)
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GŁOWACZÓW

SUKCES PIŁKAREK RĘCZNYCH

Zwoleń

Dzieci z pierwszych klas 
Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Zwoleniu 
odwiedziły zwoleńskich 
policjantów uważnie przy-
patrując się ich pracy. 

23 maja uczniowie czterech 
pierwszych klas PSP w Zwoleniu 
odwiedzili zwoleńskich policjan-
tów. Funkcjonariusze pokazali 
im swoje miejsca pracy, sprzęt 
wykorzystywany w służbie i ra-
diowozy. Dzieci odwiedzając 
policjantów mogły przyjrzeć się 
pracy dyżurnego jednostki na 
stanowisku kierowania oraz na 
„żywo” słuchać korespondencji 
prowadzonej drogą radiową z 
podległymi patrolami. Zobaczy-
ły również, jak pracują policjan-
ci ruchu drogowego, prewencji, 
oraz technicy kryminalistyki. 
Kolejnym miejscem, które zoba-
czyli z bliska, to pomieszczenia 
dla osób zatrzymanych. Nie lada 
atrakcją było również dla zwie-
dzających zasiąść za kierownicą 
policyjnego radiowozu  i włączyć 
sygnały. Niecodziennych gości 
przyjął również u siebie Komen-
dant Powiatowy Policji w Zwo-
leniu podinsp. Paweł Loranty, 
przybliżając im specyfikę służby           
w Policji. 

mł. asp. Jacek Szarpak                                                      
 KPP Zwoleń 

Pierwszoklasiści odwiedzili 
policjantów 

Wicemistrzynie Mazowsza ze swoim trenerem

Sprawdzian sprzętu i zawodników

W Cieszynie odbyła się 3 i 4 Runda Mistrzostw i Pu-
charu Polski Enduro. W barwach Klubu Motocyklowe-
go Jarper X RAcing Team,  którego celem jest zdobycie 
Klubowego Mistrza Pucharu Polski , zadebiutował ko-
zienicki raider, Artur Łuczak ( nr 181). 

 W pierwszym swoim występie na zawodach tak dużej rangi, w kla-
sie E1 zajął ósme miejsce. -Trasa była piekielnie ciężka, cztery próby: 
cross ,enduro ,enduro extreme i enduro doprowadzały sprzęt i zawod-
ników do granic wytrzymałości, opowiada nasz zawodnik. W połowie 
czerwca kolejna runda mistrzostw, tym razem w Siemiatyczach.  

Mistrzostwa ENDURO

Fot. Łukasz Iwaniak

Fot. Łukasz Iwaniak
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Amatorzy dwóch kółek w formie

26 maja Lokalna Grupa 
Działania  Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój”  
zaprosiła cyklistów na 
rajd rowerowy „Śladami 
Jana Kochanowskiego”. 

Na starcie rajdu, na parkingu przy 
Kościele Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Zwoleniu stawiło się 
około 30 miłośników dwóch kó-
łek. Wszyscy otrzymali od orga-
nizatora odblaskowe kamizelki 
oraz opaski, promujące LGD, a 
jednocześnie stanowiące element 
wyróżniający i jednoczący całą 
grupę uczestników w trakcie jej 
przemieszczania się po drogach 
publicznych. 
 

Trasa rajdu prowadziła ze Zwole-
nia, przez Paciorkową Wolę
 i  Jadwinów do Czarnolasu. 
Na mecie, w parku przy czarno-
leskim muzeum na uczestników 
rajdu czekało ognisko z kiełbas-
kami, a także gry, zabawy i quiz  z 
nagrodami ufundowanymi przez 
LGD.  

Rajd przebiegał  w przyjaznej 
atmosferze nie tylko ze względu 
na sprzyjające warunki pogodo-
we.  

RAJD ROWEROWY w Zwoleniu

JANOWIEC N. WISŁĄ

 
  26 maja (sobota) na 
dziedzińcu janowieckie-
go zamku rozstawiły się 
stoiska 10 winnic należą-
cych do Stowarzyszenia 
Winiarzy Małopolskiego 
Przełomu Wisły. Winnice 
reprezentowały głównie 
województwo lubelskie: 
gminy Kazimierz Dolny, 
Puławy, Opole Lubelskie, 
Annopol; Krzczonów k. 
Lublina; ale OKO dojrzało 
również naszych ziom-
ków – Aleksandrę i Pawła 
Wieczorków ze wsi Borek, 
gmina Gniewoszów. 

   Państwo Wieczorkowie założyli 
swoją winnicę w 2005 r. Zajmuje 
ona 0,30 ha piaszczysto-gliniastej 
ziemi i leży na wysokości 110 
m n.p.m. Nachylenie stoku: 2%. 
Do degustacji zgłosili białe wino 
cuvée, rocznik 2011 o zawarto-
ści alkoholu 11% oraz czerwone 
wino rondo z roczników 2010 i 
2011 o zawartości alkoholu od-
powiednio 11,5% i 12%. 
Więcej: www.winnicawieczor-
ków.pl

   Janowieckie Święto Wina było 
okazją nie tylko do degustacji i 
zakupienia wytrawnych trunków. 
Obecni byli również producen-

ci ekologicznej żywności: mio-
dy, pieczywo (chleb z wiejskim 
smalcem), przetwory (soki, dże-
my, grzyby, ogórki). Na jednym 
ze stoisk oferowano ugotowane 
szparagi; jak dotąd niezbyt roz-
powszechnione w Polsce. 

   Nie zabrakło strawy duchowej. 
Przygrywały i śpiewały lubelskie 
zespoły ludowe. I o dziwo!
Jakoś nie było słychać brzęku 
tłuczonych kieliszków, z który-
mi po dziedzińcu przechadzali 
się goście, delektując się gratiso-
wymi (prawie) lampkami wina. 
A to chyba dzięki dość wysokiej 
kaucji za kieliszki, której zażądali 
organizatorzy. 

am

Święto Wina

Na starcie zgromadziło się ponad 30 uczestników

W konkursach sprawnościowych brali również udział najmłodsi

Organizatorzy Święta Wina 
– Janowiec 2012 :

Stowarzyszenie Winiarzy 
Małopolskiego Przełomu Wisły, 

Muzeum Zamek w Janowcu, 

Gminny Ośrodek Kultury w 
Janowcu, 

Gmina Janowiec.

Aleksandra i Paweł Wieczorkowie przy swoim stoisku.

WIELKIE ŚWIĘTO W PRZYSUSZE
2 i 3 Czerwca. Dni Przysuchy, 

Będą gwiazdy, 
będą też chóry, instrumentaliści i zespoły ludowe
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UWAGA KIEROWCY!

 
9 czerwca zacznie obowią-
zywać nowy taryfikator 
wykroczeń drogowych. 
Wyższe kary spotkają kie-
rowców m.in. za rozmowę 
przez komórkę w czasie 
jazdy, przewóz dzieci bez 
fotelika i wyprzedzanie 
w niedozwolonych miej-
scach.

     Główną ideą wprowadzenia 
nowych przepisów jest  bezpie-
czeństwo dzieci, pasażerów i 
pieszych. Według danych MSW 
w 2011 roku doszło do ponad 
40 tys. wypadków drogowych, w 
których zginęło ponad 4,1 tys. 
osób, a prawie 50 tys. odniosło 

obrażenia. Najczęstszą ich przy-
czyną była nadmierna prędkość 
i nieustąpienie pierwszeństwa. 
Policjanci zatrzymali w ubiegłym 
roku prawie 184 tys. pijanych 
kierowców, czyli o ponad 17,5 
tys. więcej niż w 2010 roku. Nie-
trzeźwi spowodowali ponad 2,7 
tys. wypadków, w których zginęło 
300 osób, a prawie 4 tys. zostało 
rannych.
     Surowsze kary spotkają kie-
rowców, którzy popełniają naj-
częstsze wykroczenia oraz te, 
które są najbardziej uciążliwe 
dla uczestników ruchu. Dziesięć 
punktów karnych otrzyma kie-
rowca nieustępujący pierwszeń-
stwa pieszemu na oznakowanym 
przejściu (dotychczas było ich 8). 
Do dziesięciu punktów wzros-
ną także kary za wyprzedzanie 

w niewłaściwych miejscach - na 
przejściach dla pieszych (teraz 
dziewięć punktów) i przejaz-
dach rowerowych (dzisiaj osiem 
punktów) oraz tuż przed nimi. 
Pięć punktów (dotąd 3) otrzyma  
kierowca wykonujący manewr 
cofania na drodze ekspresowej 
lub autostradzie. Za przewoże-
nie pasażerów bez kasku lub w 
niezapiętych kaskach kierujący 
otrzyma cztery punkty karne 
(dziś 1). Jazda ze zbyt dużą liczbą 
pasażerów może się skończyć dla 
kierowcy nawet 10 punktami kar-
nymi - po jednym za każdego pa-
sażera przewożonego w niewłaś-
ciwy sposób (dotąd wykroczenie 
skutkowało dopisaniem 1 pkt do 
konta kierowcy). Są też usankcjo-
nowane wykroczenia, które do tej 
pory nie były karane punktami.

Nowy „taryfikator mandatów”
Przysucha, rodzinne mia-
sta Oskara Kolberga – co 
roku w pierwszy weekend 
czerwca przyciąga liczne 
grono widzów, którzy 
przyjeżdżają tutaj na 
organizowane wydarzenia 
kulturalne. Sobota – to 
„Dni Przysuchy” impreza 
na której prezentują się 
ogólnopolskie gwiazdy 
estrady. Niedziela – to 
dzień  „Dni Kolbergow-
skich” – jedna z najważ-
niejszych imprez zwią-
zanych z dziedzictwem 
obszarów wiejskich, 
podczas którego możemy 
podziwiać autentycznych 
muzyków wiejskich, 
którzy uczestniczą w Ma-
zowieckiem Przeglądzie 
Folkloru. Na wydarzenia 
zapraszają Urząd Miasta 
i Gminy Przysucha, Dom 
Kultury w Przysusze, 
Towarzystwo Kulturowe 
im. Oskara Koblerga oraz 
Stowarzyszenie „Razem 
dla Radomki”.

W sobotę 2 czerwca czeka nas 
moc atrakcji, którego gwiazdami  
będzie Edyta Geppert oraz Go-
sia Andrzejewicz. Dni Przysuchy 
rozpoczną się o godzinie 17.00, 
a podczas nich zaprezentują się 
również Chór Nauczycielski 
Canto, zespół Red Guitars, Mło-
dzieżowy  Zespół Orkiestry Dętej 

z Domu Kultury w Przysusze, Big 
Band Estrada z Domu Kultury w 
Przysusze.
W niedzielę 3 czerwca w Amfite-
atrze w Przysusze odbędą się 53 
Dni Kolbergowskie, będące jedną 
z najważniejszych na mapie na-
szego województwa imprez pro-
mujących dziedzictwo kulturowe 
i folklor obszarów wiejskich. Ce-
lem przeglądu jest popularyzacja 
i ochrona najcenniejszych trady-
cji autentycznego muzykowania 
i śpiewu ludowego oraz ukaza-
nie twórczych aspiracji miesz-
kańców obszarów wiejskich. W 
przeglądzie folkloru mogą wziąć 
udział śpiewacy ludowi; zespoły 
śpiewacze a capella; uprawiające 
jednogłosowy śpiew gromadny; 
instrumentaliści – soliści grający 
na tradycyjnych instrumentach 
takich jak: skrzypce, harmonia, 
bębenek, basy i inne instrumenty 
muzyczne; a także kapele ludowe.
Niedzielne wydarzenia rozpo-
czną się o godzinie 10.00. W 
przerwie konkursu zaprezentu-
ją się dziecięce i młodzieżowe 
zespoły ludowe z terenu LGD 
„Razem dla Radomki”: Kuku-
łeczki ze Skrzyńska, Zakrzewia-
ki z Zakrzewa oraz Wolanianki 
z Wolanowa, a o godzinie 17.00 
wystąpi Zespół Pieśni i Tańca 
Uniwersytetu Warszawskiego 
„Warszawianka”. Przygotowane 
zostaną również specjalne stoi-
ska ludowe, na których każdy z 
widzów będzie mógł wziąć udział 
w bezpłatnych warsztatach z rę-
kodzieła. 

Arkadiusz Ostrowski

Dni  Kolbergowskie  2012 

Są to m.in. :
- parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych (5 pkt),
- rozmowa przez telefon komórkowy (5 pkt),
- wjeżdżanie na skrzyżowanie jeśli na nim lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy (2 
pkt),
- zakrywanie świateł, oznaczeń lub tablic rejestracyjnych (3 pkt).
- wjeżdżanie między pojazdy jadące w kolumnie – 2 pkt (dotychczas 0 pkt),
- wjeżdżanie na skrzyżowanie jeśli na nim lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2 pkt 
(dotychczas 0 pkt),
- zakrywanie m.in. świateł, oznaczeń czy tablic rejestracyjnych – 3 pkt (dotychczas 0 pkt),
- zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 3 pkt (dotychczas 0 pkt),
- wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 3 pkt (dotychczas 0 pkt),
- utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 
– 2 pkt (dotychczas 0 pkt)
- przewóz dzieci niezgodnie z przepisami (w szczególności bez fotelika) – 6 pkt (dotychczas 3 pkt)
- przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów lub bez kasku) – 4 pkt (dotychczas 1 
pkt) 
 - przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną -  za każdego pasażera przewożone-
go w niewłaściwy sposób dodaje się 1 pkt - od 1 do 10 pkt (dotychczas 1 pkt) 
- przewożenie osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy z naruszeniem przepisów – 2 
pkt (dotychczas 1 pkt) 
- przewożenie osób w przyczepie z naruszeniem przepisów – 2 pkt (dotychczas 1 pkt) 
- ciągnięcie za pojazdem osób m.in. na nartach, sankach lub wrotkach – 5 pkt (dotychczas 0 pkt) 
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu – 10 pkt (dotychczas 8 pkt) 
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 6 pkt (dotychczas 5 pkt) 
- niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej – 10 pkt 
(dotychczas 8 pkt)
- wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przed nimi – 10 pkt (dotychczas 9 pkt) 
- wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i przed nimi – 10 pkt (dotychczas 8 pkt) 
- cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie – 5 pkt (dotychczas 3 pkt) 
- niezatrzymanie pojazdu przed znakiem STOP – 2 pkt (dotychczas 1 pkt)`

ro KSP
za:Strona internetowa Komendy Stołecznej Policji w Warszawie

LATARNICY SIĘ SZKOLĄ 
POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS

W Radomiu odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń Latarników, czyli 
lokalnych animatorów działających na rzecz cyfrowej edukacji poko-
lenia 50+. Nasza redakcja czynnie wspiera akcję organizowaną przez 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „MIasta 
w Internecie”

W trakcie spotkania w Radomiu pojawiło się dużo konkretów doty-
czących pracy latarniczej i funkcjonowania całego projektu. Korzyści 
zatem były obopólne. Aktywna forma szkolenia, angażująca całą gru-
pę, stała się dla wielu inspiracją. Padły postanowienia, że tak będzie 
wyglądała ich praca z osobami 50+.

Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikaty 
Latarnika Polski Cyfrowej.

KOZIENICE

Odszedł Ryszard Kucharski 
   

25 maja zmarł w wieku 89 lat 
zasłużony kozieniczanin Ry-
szard Kucharski. Urodził się w 
Warszawie w 1923 r. w rodzinie 
rzemieślniczej. W 1928 r. przy-
jechał wraz z rodzicami do Ko-
zienic, rodzinnego miasta ojca. 
W 1937 r. po ukończeniu szkoły 
powszechnej podjął pracę zawo-
dową. 

   W czasie okupacji niemieckiej 
był dwukrotnie aresztowany. 
W latach 1942-1945 przebywał 

na robotach przymusowych w 
Niemczech. Po zakończeniu woj-
ny wstąpił do służby pomocni-
czej przy armii amerykańskiej. 
W 1946 r. powrócił do Kozienic. 
Pracował jako murarz, następnie 
był mistrzem i kierownikiem bu-
dów. 

   W 1953 r. ożenił się z Zofią 
Szczypiór; ma troje dzieci. W la-
tach 1968-1994 r. pełnił funkcję 
radnego Miejskiej Rady Naro-
dowej oraz Rady Miasta i Gmi-
ny; był bezpartyjny. Po przejściu 
na emeryturę stał się aktywnym 
członkiem Towarzystwa Miłoś-
ników Ziemi Kozienickiej; pub-
likował artykuły wspomnieniowe 
w zeszytach „Ziemia Kozieni-
cka”; wydał „Życie codzienne w 
przedwojennych Kozienicach”, 
wyd. MGBP, 2001 r.; oraz „Frasz-
ki”, wyd. MGBP, TMZK, 2005 r.
Po konkursie literackim na 

450-lecie Kozienic ujawnił swój 
talent poetycki.

   Odznaczony Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski 
oraz medalem okolicznościo-
wym na 450-lecie nadania praw 
miejskich Kozienicom.

   Cześć Jego Pamięci!

Biografia: R. Kucharski, „Fraszki”, Kozie-
nice 2005 r., s. 40.Ryszard Kucharski (1923-2012)

29 maja pożegnaliśmy śp. Ryszarda Kucharskiego. Mszę św. W kościele pw. 
św. Krzyża celebrował ks. Emil Hebda. Na kozienickim Cmentarzu Komu-
nalnym prezes TMZK, Lech Wiśniewski, przypomniał sylwetkę Zmarłego i 
Jego słowa: „Przez życie przeprowadził mnie św. Piotr.”
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ZWYCIĘSKIE AMAZONKI

Kochaj, módl się , żyj
25 maja w sali zwoleńskiego 
liceum ogólnokształcącego 
odbyła się konferencja. Jej 
tytuł: Profilaktyka raka pier-
si, brzmiał groźnie. Jednak 
same członkinie zwoleńskie-
go Stowarzyszenia Amazo-
nek „Żonkile” , głównego or-
ganizatora przedsięwzięcia 
emanowały ciepłem i deter-
minacją. Podobnie jak nie-
zwykła wystawa towarzyszą-
ca konferencji. Kochaj,módl 
się ,żyj - to motto i tytuł tego 
szczególnego przedsięwzię-
cia zrealizowanego przy po-
mocy amazonek i aparatu 
fotograficznego, przez ar-
tystkę-Edytę Marię Leśniak.

Amazonki składają serdeczne po-
dziękowania dla Starostwa Powia-
towego, Urzędu Miejskiego, Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie, 
LO , Stowarzyszeniu „Dziedzictwo 
i Rozwój”, Poradni Odżywiania i 
Odchudzania oraz Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
Za pomoc i czynne uczestnictwo w 
konferencji. Pani prezes zwoleńskich 
amazonek –Renata Śmietanka 
dziękuje także Chórowi Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Zwoleniu I 
młodzieży  z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Zwoleniu pod dyrekcją 
Pani Alicji Szewczyk za część arty-
styczną. Paniom Teresie Maksym 
i Barbarze Krawiec z Sanepidu oraz 
Iwonie Nędzi z Poradni  OiO  za cie-
kawe wykłady. 

Edyta Maria Leśniak- z wykształcenia biolog, uprawia fotografię 
studyjną. Specjalizuje się w akcie artystycznym. Swoje prace pre-
zentuje w kraju i za granicą. 

W lutym 2011r. jej fotografie można było oglądać na wystawie to-
warzyszącej premierze sztuki „Joanna d’Arc” Giuseppe Verdiego 
w Operze Wrocławskiej.

W sierpniu 2011r. prezentowała prace w Muzeum Erotyki w War-
szawie na wystawie zatytułowanej :”Erotic photografhy”, a we 
wrześniu w radomskiej Łaźni na wystawie : „Joanna d’Arc-inspi-
racje”.
Od grudnia ubiegłego roku realizowała projekt fotograficzny 
z udziałem Amazonek, zatytułowany : „Kochaj, módl się , żyj”,  
którego efekty można było zobaczyć w Resursie Obywatelskiej w 
Radomiu 11maja . Wystawa ta została zorganizowana z myślą o 
Amazonkach. Pokazuje piękno ciała kobiecego pomimo okale-
czenia i deformacji spowodowanej leczeniem. Jest zachętą do re-
konstrukcji piersi, bądź do podjęcia decyzji o leczeniu oszczędza-
jącym-czyli polegającym na usunięciu części piersi. 

Od wtorku, 5 czerwca 
wystawę oglądać będzie 
można także w zwoleń-
skim domu kultury. Warto 
obejrzeć te prace bo poza 
swoim przesłaniem są po 
prostu dziełami sztuki 
fotograficznej i może dla-
tego niosą taką głęboką 
myśl. 

Decyzję podejmować trzeba szyb-
ko bo wystawa czynna będzie tyl-
ko niespełna dwa tygodnie!

                                                                           
ek

Fotogram –Jola
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ZDROWIE / REKREACJA

Poradnia w Zwoleniu, 
Trenerzy Wellness: 

 Iwona Nędzi 
tel. 515-475-354 ;  

Małgorzata Giermasińska 
tel. 698-289-233

Godz. 11.00
 – Zapoznanie z systemem ob-
serwacji lasu (Punkt Alarmowo-
-Dyspozycyjny, wykorzystanie 
2-ch kamer przemysłowych do 
obserwacji lasu oraz  systemu 
eLAS, współpraca ze strażą po-
żarną).
Zwiedzanie biura- biblioteka, 
pokój edukatora, sala konfe-
rencyjno- dydaktyczna. Na sali 
dydaktycznej znajdują się prace 
plastyczne dzieci i  młodzieży 
biorących udział w konkursach. 
Ponadto gabloty z owadami, 
plansze pokazujące życie ptaków, 
zwierząt a także pracę leśnika.

Ok.godz.12.00 
– Spacer z leśnikiem po ścieżce 
dydaktycznej „Podgaje”- 8 przy-
stanków tematycznie związanych 

z pracą leśnika, przyrodą oraz 
ciekawostki np. leśne cymbały, 
dla młodszych uczestników kon-
kursy oraz próba policzenia wie-
ku drzewa (ok. ?00 letniego dębu 
, liczenie po tzw. słojach).  Będzie 
można również zobaczyć  mini 
arboretum z oczkiem wodnym, 
„Dęby Pamięci” a nawet wejść na 
wieżę obserwacyjną.
Natomiast na placu  wystawiony 
będzie specjalistyczny samochód 
do gaszenia pożarów lasu.

3 czerwca
 –Nordic walking czyli spacer z 
kijkami
Spotkanie ok. godziny 10 /10.15 
na parkingu przy szkółce leśnej 
„Przejazd”.  ( od drogi  Kozienice-
-Pionki, w kierunku na Cecylów-
kę, Brzózę). Dla osób z Radomia 

i okolic, pod RDLP w Radomiu  
przy ul. 25 Czerwca 68  podsta-
wiony zostanie autobus, pozostali 
uczestnicy docierają do Przejaz-
du na własną rękę.
Spacer po  szkółce leśnej  ‘Prze-
jazd”, tu leśnicy zaprezentują pro-
dukcję szkółkarską, przechowal-
nię nasion, szkółkę pod osłoną 

drzewostanu, koryta Duneman-
na.
godzina 11.00 – wymarsz z kij-
kami na trasę ok. 7 km. z przy-
stankami przy „holenderskim” 
zbiorniku, rezerwacie przyrody 
‘Ponty”, kapliczce św. Franciszka 
oraz „Diabelskim mostku”. Mar-
szem pokieruje  Henryk Motyka. 

Powrót ok. 12.30. na parking przy 
szkółce.
Dla chętnych zaproszenie na 
spacer po ścieżce dydaktycznej 
„Śródborze”  z leśnikiem.
Dla wszystkich uczestników og-
nisko, ciepłe i zimne napoje, coś 
słodkiego oraz konkursy o tema-
tyce leśnej.

Dni Otwarte Lasu

Nasz układ sercowo 
-naczyniowy jest wręcz 
dosłownie sercem całego 
ciała. Utrzymanie tego 
układu w odpowiednim 
zdrowiu jest istotne z 
różnych powodów. Dodaje 
nam energii i zdolności do 
nadążenia za codziennymi 
potrzebami życia. Zdrowy 
układ sercowo- naczy-
niowy jest także istotny 
dla utrzymania jasności 
umysłu i ochrony przed 
stresem oraz dla ogólnej 
witalności.

Badania pokazują, że rozsądna 
aktywność fizyczna wzmacnia 
serce. Wykonanie 6-10 tysięcy 
kroków dziennie jest bardzo do-
bre dla naszych serc. Krokomierz, 
możliwy do kupienia w każdym 
sklepie z artykułami sportowymi, 
pomoże utrzymać ilość wykony-
wanych kroków dziennie. Spró-
bujmy różnych rodzajów ćwiczeń 
i znajdźmy ten, który naprawdę 
będzie nam odpowiadał i spraw-
my, by stał się regularną częścią 
naszego życia.

      Sugeruję przyjrzeć się do-
kładniej jedzeniu, które wybie-
ramy. Upewnijmy się, że nasza 
dieta jest bogata w składniki 
odżywcze, że zawiera dużą ilość 
kolorowych warzyw i owoców. 

Niektóre z nich uważa się za 
szczególnie korzystne dla serca: 
czosnek, migdały, pomidory, se-
ler, żurawinę, grejpfruty. Przy 
wyborze warzyw i owoców war-
to kierować się ich kolorem. 
Ogólnie chodzi o zasadę, że im 
głębszy jest kolor, tym  więcej 
składników odżywczych posia-
dają. Aby stworzyć dietę zdrową 
dla serca dołóżmy do niej zdro-
we białka, które są budulcem 
naszych mięśni , kwasy omega 3 
, dużo wody. Ważny jest też spo-
sób, w jaki jemy. Nie opuszczaj-
my więc posiłków, przestrzegaj-
my 2,5-3godzinnych odstępów 
między nimi  oraz nie najadajmy 
się przed snem. 
       Często ciężko jest wydobyć 
wszystkie potrzebne składniki  z 

samej tylko diety, szczególnie , 
gdy zwracamy uwagę na wielkość 
porcji i jej wartość kaloryczną. 
Przy naszym wciąż zajętym try-
bie życia, często mamy skłon-
ność do sięgania po ,,fast food”, 
czyli najczęściej niezdrowe pro-
dukty. Dlatego też tak wielu lu-
dzi odkryło zalety uzupełniania 
składników odżywczych w diecie 
poprzez właściwie dobraną su-
plementację. Pamiętajmy, że su-
plementy to naturalne składniki 
pochodzące z naszej codziennej 
diety , pozbawione nadmiarów  
kalorii i innych zbędnych części, 
zawierające   zaś ogromne ilości 
dobrych składników odżyw-
czych. Suplementami nie są syn-
tetyczne witaminy i lekarstwa.
     Według naukowców jednym z 

czynników zagrożenia ryzykiem 
chorób sercowych jest niewystar-
czająca ilość odpoczynku i snu 
oraz stresujący tryb życia. Naj-
groźniejsza jest jednak otyłość. 
Niech zdrowie naszego serca bę-
dzie wystarczającym powodem, 
dla którego warto utracić kilka 
czy kilkadziesiąt zbędnych kilo-
gramów.
 O zmianie nawyków żywienio-
wych – w kolejnym artykule.

Iwona Nędzi

Odżywianie a zdrowie serca.

2 czerwca - siedziba biura 
Nadleśnictwa Kozienice w Pionkach

Wykładów z uwagą wysłuchali: Renata Śmietanka -prezes zwoleńskiego Stowarzyszenia „ Żonkile” oraz  
Waldemar Urbański -Starosta Zwoleński  

Fotogram –Anna



sprzedam Mazdę 
6,  rok. 2002,rejstracja 
2003. Diesel 2.0. Cena 
17.900 do uzg. Gniewo-
szów tel. 697-083-707

/20
------------------------------
Zakupię auta bez 
opłat bezużyteczne, 
skorodowane; każdy 
model i marka, własny 
transport, gotówka od 
ręki. Możliwość negocja-
cji cen. Tel 663 715 297

/20
----------------------------------------------
sprzedamSkoda 
Octavia ll 2.0 disel , 
2006 rok,ful opcja,złoty 
metalik,cena:28,900 
zl-do negocjacji,tel: 
504482927.

/18
--------------------------------
Sprzedam MITSU-
BISHI SPACE STAR 1.3 
2000 R, stan BDB. Małe 
spalanie, 160 tys km 
9200 zł. , KOZIENICE 
tel.694 553 301

/17
-----------------------------
Sprzedam belki da-
chowe pod bagażnik do 
Fabii I, m-ki Thule (jak 
nowe). Cena 180zł, 
Tel. 48 614 85 12

--------------------------------

Sprzedam działkę 
w Wyborowie 4300 
mkw., wszystkie media, 
tel.518038213 .
                                   /20
WYNAJMĘ 2 pokoje z 
kuchnią, łazienka – w 
domku jednorodzinnym 
w Łuczynowie. 500zł 
+ media/mies. Tel. 609 
654 352 

/17
---------------------------------
WYNAJMĘ mieszka-
nie 58m2, 3pokoje 
,3piętro; po remoncie.
tel.603796983 
                                  /17
--------------------------------
PILNIE sprzedam 
kawalerkę w Kozie-
nicach, 30,2m; II 
piętro;atrakcyjna cena. 
tel. 600 634 782
                                                   /17
----------------------------------------------
Posiadam do wynaję-
cia mieszkanie 2 pok.  w 
Kozienicach  na Osiedlu 
Energetyki od 01.06.12. 
Tel. 691454022 
po godz 16          
                                    /17
-----------------------------
Sprzedam dom 
o pow. użytk. 200 
m2.dzialka 2500 
m2. Aleksandrówka 
k.Kozienic, ul. Główna 
32. Tel.486145234  
                                    /17
-----------------------------
Sprzedam działkę 

budowlaną w Chinowie, 
2000m2;  tel.502860605

/17
-----------------------------
SPRZEDAM DZIAŁKE 
BUDOWLANĄ, 
OGRODZONA PRZY 
UL.STAROWIEJSKIEJ 
W KOZIENICACH 
,O POW.800 M.KW.
TEL.601514221
                                                           /17

----------------------------------------
sprzedam działkę rol-
no- budowlaną 1.53ha; 
szer. 24 metry w Garbat-
ce Dlugiej cena 55 tys. 
do uzgodnienia tel. 608 
770 576
                                   /19
--------------------------------
SprzedamAtrakcyj-
na działka 4100m2; 
media,wodociag w 
dzialce,wjazd z ulicy, 
stacja pkp,Watraszew 
gm.Chynow, tel. 
607196412
                                                   /18
Sprzedam
Atrakcyjna dział-
ka 4100m2; 
media,wodociag w 
dzialce,wjazd z ulicy, 
stacja pkp,Watraszew 
gm.Chynow, tel. 
607196412
                                                   /18
----------------------------------------------
ATRAKCYJNA 
DZIAŁKA , Ruda k/Ko-
zienic, 3500m2, wszyst-
kie media w ulicy, na 
końcu działki strumyk. 
Cicha , spokojna okolica. 
Blisko las. Wjazd bezpo-
średnio z ulicy. 
Tel. 508 277 066

---------------------------------------------
Sprzedam działkę w 
Aleksandrówce przy ul. 
Prostej. 1630 m2. Tel. 
883672458.
                                                   /17
----------------------------------------------
Sprzedam dom. 
Stan surowy zamkniety. 
Podpiwniczony, ocieplo-
ny. Pow. uzytk. 136 m2. 
K-ce. os. Glowaczowska 
2. tel 695492787
                                  /17
--------------------------------
Sprzedam 
atrakcyjną działkę 
budowlaną nad 
morzem w prze-
pięknej ,malowni-
czej i rozwijającej 
się miejscowości 
Dźwirzyno (13 km 
od Kołobrzegu).
Działka z super loka-
lizacją przy głównej 
ulicy, naprzeciwko 
hotelu i 100 m od morza 
z przeznaczeniem na 
działalność usługowo-
-pensjonatową. 
Tel  603 762 223
--------------------------------    
Działka leśno –
rolno- budowlana, 
uzbrojona, atrakcyjne 
polozenie, blisko las. 
Tel.663715297
                                                  /20
----------------------------------------------
Sprzedam    działkę 
budowlaną w Chinowie, 
2000m2;  tel.502860605
                                       /16     
--------------------------------                       
Sprzedam DZIAŁKE 
BUDOWLANĄ, 

OGRODZONA PRZY 
UL.STAROWIEJSKIEJ 
W KOZIENICACH 
,O POW.800 M.KW.
TEL.601514221
                                           /16
--------------------------------
Sprzedam dzialkę bu-
dowlaną w Śmietankach
(gm.Kozienice) o po-
wierzchni 1400 m2; Tel. 
kontaktowy - 602292834
--------------------------------

sprzedam rozrzutnik 
obornika, 2-osiowy; 
cena: 5500zl do uzgod-
nienia. Tel: 512634621
/ 20 

Sprzedam WYPO-
SAŻENIE KEBABA: 
dużą walizkę na kół-
kach w dobrym stanie 
tel.486145234
                                   /16
-----------------------------------------------
Sprzedam sukienkę 
komunijną używana 1 
raz, oraz pelerynkę, to-
rebkę, atrakcyjna cena. 
tel. 600 634 782
                                            /16
--------------------------------
 Zakupię alternatory, 
rozruszniki, silniki elek-
tryczne, wiązki kablowe, 
stare niesprawne spa-
warki. Tel. 663 715297      
                                                   

/20
---------------------------------------------
ZAKUPIĘ  ALTER-
NATORY ORAZ ROZ-
RUSZNIKI NA WAGĘ. 
TEL. 663 715 297   

 /14
--------------------------------
POSZUKUJĘ kobiety 
w wieku do 50 lat, do 
opieki nad chorą-nie-
chodzącą. Konieczność 
zamieszkania. Wynagro-
dzenie do uzgodnienia. 
Tel. 609 654 352 

/17/
-------------------------------
Spływy kajakowe - Ra-
domka:  48798764512

/17
--------------------------------   
Sprzedam dużą 
walizkę na kółkach w 
dobrym stanie 
tel.48 614 52 34

/17
-------------------------------
Sprzedam sukienkę 
komunijną używana 1 
raz, oraz pelerynkę, to-
rebkę, atrakcyjna cena. 
tel. 600 634 782

/17
--------------------------------
SPRZEDAM WYPOSA-
ŻENIE  KEBABA: RO-
ŻEN, FRYTOWNICA, 
OPIEKACZ.TEL: 600 
837 097.                /17
--------------------------------------------

FIRMA TRANSPOR-
TOWA ZATRUDNI 
KIEROWCÓW KAT. C ;  
kontakt pod nr 
tel. 519 435 759

                                /17

REGULAMIN
OGŁOSZENIA DROBNE w wydaniu papierowym

Tygodnika OKO

Aby zamieścić ogłoszenie drobne należy wybrać jeden z wariantów:
1. Wyslij SMS-a o treści: TC.OKO.treść_ogłoszenia na numer 71068.

Koszt SMS-a wynosi 1,00 zł + VAT (1,23 zł brutto) . Ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych 
wydaniach gazety OKO. Jednorazowo można wysłać tylko jedno ogłoszenie. W przypadku 
gdy w jednym sms-sie będzie więcej ogłoszeń, wydrukowane zostanie pierwsze w kolejności. 
Obsługę techniczną Serwisu zapewnia Dotpay, ul.Wielicka 72, 30-552 Kraków. Treść ogłoszenia 

nie może zawierać więcej niż 160 znaków ( w tym spacje).

2. Podaj treść ogłoszenia w redakcji Tygodnika OKO.
Koszt 1 ogłoszenia wynosi 1,00 zł + VAT (1,23 zł brutto) . Ogłoszenie ukaże się w 

dwóch kolejnych wydaniach gazety OKO.
Ogłoszenia dostarczone do soboty do godziny 24.00 ukażą się w następnym tygodniu w czwartkowym wydaniu tygodnika OKO. Nie będą 
publikowane na łamach Tygodnika Kozienickiego OKO ogłoszenia zawierające treści obraźliwe,wulgarne, zawierajace treści naruszające 
obowiązujące prawo, naruszające prawa i dobra osobiste osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, wyznanie, narodowość czy 
język oraz nawołujące do przemocy. W przypadku przesłania ogłoszenia o takiej treści koszt wysłanego SMS-a nie podlega zwrotowi. Poprzez 
SMS na numer 71068, nie przyjmujemy ogłoszeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym przypadku prosimy o kontakt 
z redakcją pod nr telefonu 48 614 22 52 kom.512 495 193 lub mailowo: reklama@kozienice.com.pl. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia przez SMS - informacja poniżej
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NIERUCHOMOŚCI

PRACA

RÓŻNE

MOTORYZACJA

Na radomskiej Giełdzie Samochodowej za Galerią Feniks pojawiło się zdecydowanie 
więcej samochodów niż tydzień temu. Zawarto też więcej transakcji. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się Mercedes E klasy z 1995 roku z dwulitrowym silnikiem oraz sek-
wencyjna instalacją gazową, którego właściciel wycenił na 5900 i jak zaznaczał, była 
to cena do negocjacji. Zainteresowaniem cieszyły się również jak zwykle samochody 
z małymi silnikami oraz diesle. Wygląda na to, że radomska Giełda Samochodowa 
znów wraca do formy. Jak co tydzień, prezentujemy kilka wybranych cen samochodów

Kupię lub zezłomuję auta sprawne i uszkodzone.

Transport. Gotówka. tel. 508392154
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Audi A4 1.6 1997                          9 500,00 zł 
Alfa Romeo Spark 1.8 1998         4 200,00 zł 
Audi A6 2.0 b+g 1996                  7 000,00 zł 
Audi B4 kombi 2.0 b+g 1994       6 100,00 zł 
Chrysler Voyager 2.5 crd 2002  10 000,00 zł 
Fiat Marea  1.9 jtd 2002               6 500,00 zł 
Fiat Seicento 1.1 200                   4 000,00 zł 
Fiat Tipo 1.4  1992                       1 350,00 zł 
Ford Fiesta 1.8 d 1990                 1 000,00 zł 
Ford Focus 1.8 d 2001                 9 000,00 zł 
Ford Mondeo 1.8 d 1999              2 900,00 zł 
Honda Civic 1.4 2004                  23 900,00 zł 

AUTOGIEŁDA 
RADOM

Mercedes 190 2.0 b+g 1989            3 900,00 zł 
Mercedes A 1.7 d 2001                 11 500,00 zł 
Mercedes E  2.0 1995                     5 900,00 zł 
Nissan Almera 1.4 1997                  5 100,00 zł 
Opel Corsa 1.4 2001                     10 500,00 zł 
Opel Vectra 2.0 2002                    18 500,00 zł 
Opel Vectra c GTS 2.2 dti 2002    19 900,00 zł 
Opel Zafira  2.0 d 2001                 13 500,00 zł 
Peugeot 406 2.1 tdi 1997                2 900,00 zł 
Peugeot Boxer 1.9 d 1994               6 900,00 zł 
Peugot 206 1.1 2002                       6 500,00 zł 
Renault 19 1.8 1994                        2 500,00 zł 

Renault Laguna  1.8 2000            7 500,00 zł 
Renault Megane 1.6 2000            5 600,00 zł 
Seat Cordoba 1.6 1998                7 000,00 zł 
Seat Toledo  1.9 d 2002             10 500,00 zł 
Skoda Felicja 1.3 b+g 2000          3 500,00 zł 
Skoda Felicja 1.3 b+g 1999          4 100,00 zł 
Skoda Octavia 1.9 tdi 2000        13 500,00 zł 
Toyota Corolla 2.0 d 2003          17 500,00 zł 
VW Golf III 1.9 d 1995                  3 400,00 zł 
VW Passat 1.6 d 1991                  2 300,00 zł 
VW Polo 1.4 1995                         2 900,00 zł 
VW Sharan 1.9 d 1999                11 000,00 zł 



W niedzielę, 27 maja, 
ogród kozienickiej Biblio-
teki rozbrzmiewał muzy-
ką, śpiewem, tańcem, we-
selnymi przyśpiewkami. 
Do wrażeń zmysłowych 
dołączyły wrażenia sma-
kowe. Goście byli często-
wani swojskim jadłem
i kieliszkiem gorzałki.

   Tegoroczne obchody Dni Pusz-
czy Kozienickiej zainicjowało 
widowisko folklorystyczne pt. 
„Nasze kozienickie wesele” za-
prezentowane miejscowej spo-
łeczności w ogrodzie Biblioteki 
Publicznej Gminy Kozienice im. 
ks. F. Siarczyńskiego.  Insceniza-
cję osnuto na książce   miejsco-
wego twórcy – pisarza, malarza 
i rzeźbiarza – Janusza Karasia pt. 
„Jak to kiedyś bywało?” Autor za-
proponował do wystawienia dwie 
scenki: zrękowiny i wesele po ko-
zienicku.
   Zrękowiny przedstawili ucz-
niowie Publicznego Gimnazjum  
nr 1 im. Jana Pawła II w Kozie-
nicach pod opieką Wiesławy Ku-
charskiej i Danuty Słowińskiej. 
Publiczność gorąco  oklaskiwała 
młodzież w strojach ludowych 
mówiącą piękną gwarą. Aktorzy 

odtworzyli  licznie zgromadzo-
nym widzom, jak przebiegały 
onegdaj zmówiny, a ich występ 
zakończył się radosnym objaz-
dem Kozienic w przystrojonych 
wozach.
   Druga inscenizacja obfitowała w 
przyśpiewki towarzyszące zręko-
winom, rozplecinom, oczepinom 
i weselu kozienickim. Widzom 
zaprezentował się Klub Seniora 
„Złota Jesień” (pod kierunkiem 
Genowefy Puszczeckiej) z mu-
zykami: Tadeuszem Nowakiem 
– harmonia, Tadeuszem Koralem 
– bęben/śpiew,  Janem Purchałą 
– śpiew/choreografia. Scenariusz 
opracowała Wiesława Jurkowska.

   Pogoda dopisała, humory też, 
zważywszy, że widzom również 
przydzielono role – gości wesel-
nych i częstowano ich swojskim 
jadłem i napitkiem godnym 
prawdziwego weseliska. Na ko-
niec widzowie zmieszali się z 
aktorami i tańczyli do „białego 
rana”. I ja tam byłem, weselną 
wódkę piłem...
   Kozieniczanie czują silną więź 
z tradycją, dlatego chętnie uczest-
niczą w podobnych widowiskach. 
Oby częściej były naszym udzia-
łem, zwłaszcza że angażują mło-
dzież i uczą poszanowania dla 
tradycji.

aws
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HISTORIA / WYDARZENIA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOZIENICE

Wesele w Bibliotece

Oświadczyny. Hela (Anna Kowalska) przyjmuje korale od Bolka (Kacper 
Piekarski).

„Wysokie płoty tata grodził, żeby do Heli nikt nie chodził...” - śpiewają 
uczestnicy zrękowin

Tadeusz Koral popisywał się ciętymi przyśpiewkami.

Za jadło i gorzałkę goście rzucali datki do dzieży. 

Panna młoda ( Barbara Kowalczuk) poszła w tany.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice dziękuje za udział, pomoc finansową i 
wsparcie organizacyjne w przygotowaniu widowiska „Nasze kozienickie we-
sele”: 
Klubowi Seniora „Złota Jesień” i akompaniującym muzykom,
uczniom Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach,
panu Januszowi Karasiowi,
Towarzystwu Miłośników Ziemi Kozienickiej,
Kozienickiemu Domowi Kultury im. Bogusława Klimczuka,
Muzeum Regionalnemu w Kozienicach,
członkom kozienickiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych „Ga-
leria Wieża”,
Kozienickiemu Centrum Rekreacji i Sportu,
Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o.,
panu Wiesławowi Szabatowi ze Świerży Górnych,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozienicach,
lokalnym telewizjom „Kronika Kozienicka” i „Nasz Powiat”.

Widowisko zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kozie-
nice i Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Kozienickiego 
w ramach projektu „Powiat Kozienicki Stolicą Kultury Mazowsza 2012 r.”
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We wtorek zostały roze-
grane mecze ćwierćfinało-
we turnieju mini EURO. 
W grze pozostały tylko 
cztery drużyny

Znamy już wszystkich półfina-
listów turnieju piłkarskiego dla 
uczniów szkół podstawowych 
mini EURO - we wtorek na boi-

sku Gimnazjum nr 1 w Warce zo-
stały rozegrane ćwierćfinały. W 
grze pozostały ekipy Portugalii, 
Holandii, Ukrainy i Szwecji. 

W pierwszym meczu Portuga-
lia odprawiła Rosję z wynikiem 
3:2. W drugim Holandia nie dała 
szans Grecji zwyciężając aż 8:1. 
Trzeci ćwierćfinał był niezwykle 
emocjonujący: uczniowie z No-
wej Wsi bardzo dobrze rozpoczęli 
spotkanie i zdołali zdobyć bram-
kę na samym początku. Włosi 
(PSP 2) zdołali odrobić stratę, ale 
nie na długo – skoncentrowani 
Ukraińcy wkrótce prowadzili aż 
4:1. Wynik spotkania kształtował 

się w końcówce meczu i niewiele 
zabrakło, a Włosi zdołaliby odro-
bić straty. Sensacyjnie zakończyła 
się z kolei pierwsza połowa spot-
kania Szwecja – Hiszpania. Ucz-
niowie z Ostrołęki (Hiszpania) 
byli skoncentrowani, przeszka-
dzali w konstruowaniu akcji, a 
sami strzelili bramkę i prowadzili 
0:1. Po przerwie Szwedzi znaleź-
li sposób na obronę Hiszpanów i 
ostatecznie wygrali mecz aż 6:1. 

Teraz w grze pozostały dwie dru-
żyny z PSP 1, jedna z PSP 2 oraz 
reprezentacja Nowej Wsi. Mecze 
półfinałowe już dziś (czwartek) o 
10.00 i 11.00

Portugalia, Holandia, Ukraina i Szwecja

Ta sytuacja mogła zakończyć się golem dla Szwedów. Ale bramkarz był czujny
W natarciu najlepszy napastnik z 
Nowej Wsi Patryk Cymer ratuje drużynę przed utratą bramki

Rosjanie dosłownie bombardowali bramkę Portugalii. Zabrakło skuteczności

KRAINA DZIECKA

WYPRZEDAŻ
ODZIEŻY

DZIECIĘCEJ

 DO-60%
Warka,  ul. Niemojewskiego 2  ( vis a vis Stokrotki)
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Spełnić swoje marzenia

Podejrzewam, że wielu z 
was, podobnie jak ja, oglą-
dając programy podróżni-
cze czy też czytając książki 
przygodowe, wyobrażało 
sobie, jak wygląda  opisy-
wany świat  w rzeczywi-
stości: jak pachną tropi-
kalne drzewa, jaki smak 
mają ich owoce.  Oferty 
biur turystycznych kuszą 
barwnymi folderami, zaś 
oferowane ceny pozba-
wiają złudzeń . Z głową 
pełną marzeń wracamy do 
codziennych zajęć.

       Nie chcę już wracać. Pragnę 
iść przed siebie, aby spełnić swoje 
marzenia, aby udowodnić sobie, 
że, wcale nie trzeba mieć pie-
niędzy, by dotrzeć tam, gdzie się 
chce. Już 2 lipca  2012 roku wraz z 
operatorem kamery ( podobnym 
zapaleńcem) udaję się w drogę. 
Podróż zaczyna się w  Warce. 
Wyruszamy z rodzinnej firmy 
„Zajazd na Winiarach”, w której 
pracuję , by dotrzeć do celu na-
szej podróży- do Madrytu. Żeby 
nie było za łatwo, ja i mój  towa-
rzysz wyruszymy pieszo. Zabie-
ramy dwa plecaki, gitarę i kame-
rę. Nasze kieszenie programowo 

świecić będą pustkami. Najpierw 
idziemy, następnie ( jak się uda)-
-jedziemy „stopem”. Co dalej? Kto 
wie, co będzie dalej.…  Zdradzę 
tylko, że nasza trasa przebiegać 
będzie przez Niemcy, Holandię, 
Belgię oraz Francję. Wyprawa 
będzie nagrywana i emitowana w 
cotygodniowych  odcinkach  na 
moim fanpagu (facebook/Mu-
zyczneSmaki) dzięki uprzejmości 
studia Przedmarańcza z miejsco-
wości Świętochłowice, jednemu 
z patronów medialnych Muzycz-
nych Smaków Europy.
       W chwili obecnej nasza wy-
prawa znajduje się w fazie po-
zyskiwania sprzętu takiego jak: 
kamera, aparat, laptop... Staramy 
się zdobyć środki w taki sposób, 
w jaki będziemy to robić w czasie 
drogi: raz grając na koncercie, a 
raz na ulicy.  W najbliższym cza-
sie planowane są dwa koncerty 
połączone  ze zbiórką pieniędzy 
na sprzęt. Pierwszy , z okazji mo-
ich urodzin, odbędzie się dnia 9 
czerwca (sobota) w Pubie Bachus 
w Kozienicach przy ulicy Lubel-
skiej, a drugi -24 czerwca  (nie-
dziela) w Zajeździe na Winiarach 
w Warce przy ulicy Turystycznej 
3. Na obydwa serdecznie zapra-
szam.
Poza koncertami zarabiamy na 
tak zwany „kapelusz” na Starów-
ce w Warszawie.

 Jeżeli uznacie, że  Muzyczne 
Smaki Europy to przedsięwzięcie, 
które warto wspomóc, prosimy 
o kontakt: www.facebook.com/
MuzyczneSmaki Wsparcie nie 
musi byĆ finansowe. Może macie 
znajomych, przyjaciół, rodziny 
w krajach, przez które będziemy 
podróżować- chętnie dla nich 
zagram- może nas za to przygar-
ną, nakarmią…. Może w czeluś-
ciach waszych domów znajdują 
się zbędne już: kompas, menażki, 
latarki – podarujcie je nam,  być 
może uratują nam skórę :) 
O wszystkich, którzy  nam po-
mogą, będziemy pisać na stronie. 
Dla sponsorów głównych mamy 
przygotowane oferty sponsorskie. 
Na jedną z nich odpowiedział Pan 
Edmund Kordas, sprawiając, iż ,, 
OKO’’ jest patronem medialnym 
MSE. Serdecznie dziękujemy za 
stworzone nam możliwości zaist-
nienia na łamach naszego, już nie 
tylko  kozienickiego, pisma.
Czytelników , do których dotarł 
ten artykuł, serdecznie zapra-
szam do śledzenia mojej przygo-
dy życia, która nazywa się Mu-
zyczne Smaki Europy.
W przyszłym tygodniu przedsta-
wię postać tajemniczego operato-
ra kamery oraz opowiem, czym 
tak naprawdę są Muzyczne Sma-
ki Europy.
                                          Łukasz Różycki.

Muzyczne 
Smaki Europy  odc. 1

Pilzno okazało się szczęśliwym miejscem dla 
Justyny Kozdryk – 22 maja zdobyła kolejny ty-
tuł Mistrzyni Świata w wyciskaniu na ławeczce. 
W pierwszej próbie udało się dźwignąć 115kg, 
w drugiej 120kg. Przy trzecim podejściu apetyt 
wzrósł i Justyna zaatakowała 128 kilogramów 
– chciała pobić swój własny rekord świata wy-
noszący 127kg. Rekord nie padł, ale nie sposób 
mówić o nieudanym starcie – 120kg wystarczy-
ło, żeby zawodniczka z Jasieńca przywiozła do 
domu kolejny tytuł Mistrzyni Świata. 

- Bardzo cieszymy się z osiągniętego wyniku. 
Obecnie naszym priorytetem jest Olimpiada, 
na którą Justyna już uzyskała kwalifikacje. Wy-
jeżdżamy pod koniec sierpnia na prawie trzy ty-
godnie. W obecnej formie Justyny zdecydowanie 
mamy apetyt na medal – mówi Mirosław Malec, 
trener.

To nie koniec sukcesów zawodników prowadzo-
nych przez Malca. Kolejne tryumfy święcą  siat-
karze. W ostatnim czasie Bartek Malec grający 
w parze z Patrykiem Lampartem zajął drugie 
miejsce w prestiżowym turnieju „Projekt Pla-
ża” w Łodzi. Startowało w nim 49 silnych ekip. 
Zwycięstwo na pewno doda im pewności siebie 
w przygotowaniach do Mistrzostw Polski, które 
odbędą się już niedługo. Jeżeli chłopcy pokażą 
się z dobrej strony, mają szanse na powołanie do 
kadry na Mistrzostwa Świata. 

Następne starty zawodników związanych z War-
ką już niedługo. Nad Zalewem Zegrzyńskim 
odbędą się Mistrzostwa Mazowsza, w których 
będą startowały pary z wareckiego gimnazjum i 
liceum - Aleksandra Szeląg – Magdalena Koc, a 
także Maciej Kaszewiak – Damian Strzałkowski. 
Życzymy powodzenia!

Kolejne Mistrzostwo 
Świata dla Justyny 
Kozdryk

PATRONAT

TYGODNIKA OKO

Wielkie rolnicze 
wydarzenie już w ten weekend

      FruitAkademia SHOW wystartuje 2 czerwca o 9.00 na stadionie miej-
skim. Lista atrakcji obejmie nie tylko czysto rolnicze wydarzenia

 W najbliższą sobotę o godzinie 9.00 na stadionie miejskim w Warce ruszy Międzynarodowa Wystawa Maszyn, Artykułów i 
Technologii Sadowniczych. W sobotę zwiedzanie będzie możliwe do godziny 18.00, w niedzielę wystawa będzie otwarta od 
10.00 do 17.00. 
Sadownictwo będzie grało na imprezie pierwsze skrzypce, ale osoby nie związane z branżą też będą miały co robić. W organi-
zację włączył się Dworek na Długiej, który w sobotę oficjalnie zakończy projekt „Polak, Chorwat – dwa bratanki” nagradzając 
zwycięzców licznych konkursów. Wśród nagród będą między innymi bilety na trening otwarty Chorwatów. Ale to nie koniec. 
Z okazji Dnia Dziecka organizatorzy zadbali o obecność bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych, z których będzie można korzy-
stać całą sobotę. Dorosłym na pewno spodoba się widowiskowy tractor pulling i pokazy retro traktorów. Chorwackim akcen-
tem będzie obecność restauracji chorwackiej, dzięki której będzie można spróbować kuchni z tego właśnie kraju, a także kupić 
produkty od bezpośredniego importera. Wstęp wolny. Szczegółowy plan imprezy wygląda następująco: 

UROCZYSTOŚCI OTWARCIA - SOBOTA
/z okazji Dnia Dziecka przez cały dzień będzie dostępna bezpłatna STREFA DLA DZIECI – zamek do skakania, trampolina, 
zjeżdżalnia, małpi gaj, malowanie twarzy/

10.00 – konkurs wiedzy dla uczniów „Bliżej Chorwacji”
10.55 – pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry „Moderato”
11.00 – OFICJALNE OTWARCIE
11.10 – koncert w wykonaniu orkiestry „Moderato” cz.1
11.30 – finał projektu „Polak, Chorwat – dwa bratanki. Miesiąc chorwacki w Warce”: wręczenie nagród
11.40 – koncert w wykonaniu orkiestry „Moderato” cz.2

KONSULTACJE SPECJALISTÓW – SOBOTA 12.00-15.00

Konsultacje specjalistów z zakresu ochrony roślin sadowniczych i agrotechniki.
Każdy uczestnik imprezy będzie miał możliwość spotkania się ze specjalistami z branży sadowniczej. Konsultacje odbywać się 
będą w białym na namiocie przy stoisku ZZO Warka (A1).
mgr Piotr Szymczak, ZZO Warka – nawożenie
doradca FruitConsult, Holandia – agrotechnika 
dr Alicja Maciesiak, Instytut Ogrodnictwa – szkodniki
dr Agata Broniarek-Niemiec, Instytut Ogrodnictwa – choroby
dr Artur Godyń, Instytut Ogrodnictwa – mechanizacja

POKAZY MASZYN – SOBOTA 12.00-17.00 I NIEDZIELA 11.00-17.00 

Codziennie w godzinach 11.00-17.00 odbywać się będą pokazy maszyn. W czasie przejazdu przedstawiona zostanie przez 
konferansjera oraz specjalistów z firm charakterystyka techniczna sprzętu. Zobaczymy między innymi: ciągniki, platformy, 
opryskiwacze, kosiarki i rozdrabniacze, retro traktory, tractor pulling – pokaz siły uciągu ciągników. 
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Policzna

Drużyna z Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Zwo-
leniu została zwycięzcą 
eliminacji strefowych do 
XIII Mistrzostw Woje-
wództwa Mazowieckiego 
w sporcie pożarniczym. 
Najlepszym zawodnikiem-  
st. sekc. Dawid Kacperski,  
również z KP PSP Zwoleń.
  
            Eliminacje odbyły się 28 
maja na obiektach tutejszej ko-
mendy oraz stadionie sportowym 
przy Zespole Placówek Oświato-
wych w Policznie. Ogółem  w 

zawodach uczestniczyło 12 re-
prezentacji i 95 zawodników. 
Zawodnicy rywalizowali indy-
widualnie o Puchar Burmistrza 
Zwolenia oraz Wójta Gminy Po-
liczna  a zespołowo  o Puchar Sta-
rosty Zwoleńskiego ,   w dwóch 
konkurencjach:
– wspinanie przy użyciu drabiny  
hakowej na 3 piętro wspinalni,
– pożarniczy tor przeszkód – 
100m. 
 
Końcowa klasyfikacja druży-
nowa: 
1 miejsce KP PSP Zwoleń, 2. 
KP PSP Kozienice, 3. KM PSP 
Radom. Kolejne miejsca zajęły 
reprezentacje komend powia-
towych z Przysuchy, Grodziska 
Mazowieckiego, Białobrzegów, 

Sochaczewa,  Żyrardowa, Szyd-
łowca, Lipska, Warszawy Zachód
 i  Grójca.
Dawid Kacperski zwyciężył 
we wszystkich konkuren-
cjach: 
- w pożarniczym torze przeszkód 
( 100 m)- przed Arturem Wydrą i 
Rafałem Zielonym (obaj KP PSP 
Kozienice) 
- w wspinaniu przy użyciu dra-
biny  hakowej na 3 piętro wspi-
nalni oraz  dwuboju pożarniczym 
(wspinalnia i tor przeszkód). W 
obu konkurencjach  2 miejsce za-
jął R.Zielony, trzecie-Paweł Ko-
walski  z KP PSP w Kozienicach. 

Drużyna KP PSP Zwoleń pod 
kierownictwem mł. bryg. Grze-
gorza Kowalskiego, wystąpiła w 
składzie:  st.sekc. Dawid Kacper-
ski, mł. asp. Jacek Skóra, st.sekc. 
Małecki Dominik,  st.sekc. Ma-
łecki Maksymilian, sekc. Mazur 
Adam, mł.ogn. Krzysztof Gre-
gorczyk, sekc. Adamiec Damian,  
sekc. Wurman Grzegorz.
   Mistrzostwa Województwa Ma-
zowieckiego  odbędą się w  Kozie-
nicach w dniach 14-15 czerwca  .

mł.bryg. Mariusz Grudziński
rzecznik Komendanta Powiatowego

 PSP w Zwoleniu 

STRAŻACY ZE ZWOLENIA NAJLEPSI

Za chwilę trzeba się wspinać po drabinie (fot. Emil Wit - KP PSP Zwoleń )
Najlepsza trójka zawodów, od prawej:  Dawid Kacperski, Rafał Zielony i 
Paweł Kowalski. (fot. Emil Wit - KP PSP Zwoleń )

Tor przeszkód. (fot. Emil Wit - KP PSP Zwoleń )

KOZIENICE. Osiedle Energetyki

Popisy uczniowskie, war-
sztaty przeprowadzone 
przez Muzeum Wsi Ra-
domskiej, pokazy karate 
i walki gladiatorów,zawody 
sportowe, loteria fantowa, 
konkursy z nagrodami – 
w tych więcej wydarze-
niach można było uczest-
niczyć na terenie PSP nr 3. 

   

„Gościu, siądź pod mym liściem, 
a odpoczni sobie.” W takie mot-
to wyposażył uczestników fe-
stynu patron Publicznej  Szkoły 
Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Kozienicach. 
Kozienicka „trójka” już po raz 
ósmy zorganizowała „igrzyska” 
dla uczniów, rodziców, dziadków,  
mieszkańców Osiedla Energety-

ki. W sobotę, 26 maja, zapełniły 
się gośćmi boiska i „:kozie do-
linki” (kto pamięta?). Te ostatnie 
zajęli żołnierze z Kozienickiego 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji 

Historycznych oraz szkolni ma-
larze.  

   Rowerzyści popisywali się swo-
imi umiejętnościami na bież-
niach. Ale najbardziej interesują-
ce okazały się walki gladiatorów 
pokazane w ramach bloku „Hel-
las et Roma” (spotkania z kultu-
rą antyczną). Po zakończonych 
turniejach dzieci zaglądały do 
rzymskich namiotów i chętnie 
zakładały elementy „uzbrojenia” 
gladiatorów. Dla dzieci intere-
sująca również była możliwość 
poznawania od środka policyjnej 
karetki.

   Zgodnie z żądaniem rzym-
skiego ludu, „panem et circen-
ses”, oprócz igrzysk pamiętano o 
chlebie. Wzdłuż budynku szkoły 
rozstawiły się grille i inne łakocie. 

Oj, mistrzu Kochanowski, czy 
kiedykolwiek spodziewałeś się, 
że wywołasz tyle rozgardiaszu w 
kozienickim grodzie?

am  

Festyn Rodzinny Trójki pod znakiem kultury antycznej

Najwięcej emocji wzbudzały walki gladiatorów.

Na festynie obecni byli kozieniccy 
artyści. Na fot. Władysława Drachal 
(koronkarka)  oraz Zofia Kucharska 
(poetka).

Dzieci chętnie przymierzały rzymskie hełmy i nagolenniki.

Krzysztof Kowalczyk, uczęszczał 
do PSP3, obecnie uczestnik War-
sztatów  Terapii Zajęciowej, miesz-
ka na Osiedlu Energetyki: - Festyn 
Rodzinny Trójki  to prawdziwe 
wydarzenie na osiedlu. Chętnie 
prezentujemy nasze wyroby arty-
styczne. Ponieważ są to przedmioty 
sztuki użytkowej jak korale, wazony,  
dzbanki, skarbonki, zwiedzający 
chętnie zatrzymują się przy naszym 
stoisku i  nierzadko je kupują.

– Lubię przychodzić na festyn w „trójce”. Jest bardzo dużo ciekawych 
przedstawień i stoisk – powiedziała Renata Janeczek, uczestniczka Warsztatów  
Terapii Zajęciowej (2. od lewej). 
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Tabela po 28. kolejce
1.  Jodła Jedlnia-Letnisko  28  54  17 3 8  73-47 
2.  Gracja Tczów                  28  47  13 8 7  53-39 
3.  Energia II Kozienice Janików 28  46  13 7 8  50-44 
4.  Zorza Kowala   28  46  13 7 8  64-37 
5.  Gryf Policzna   28  45  14 3 11  48-28 
6.  KS Jastrząb   28  44  12 8 8  45-46 
7.  Iskra Gózd   28  43  13 4 11  45-43 
8.  Strażak Stanisławice  28  42  11 9 8  44-42 
9.  Radomiak II Radom  28  40  13 1 14  87-75 
10.  Akcja I Jastrzębia  28  40  12 4 12  58-59 
11.  Megawat Świerże Górne 28  38  11 5 12  47-56 
12.  KS Chomentów  28  36  10 6 12  39-35 
13.  LZS Magnuszew  28  32  9 5 14  43-53 
14.  MKS Kozienice  28  26  7 5 16  44-73 
15.  Krępianka Rzeczniów  28  26  7 5 16  51-82 
16.  Gryfia Mirów   28  26  8 2 18  32-64 
Gryfia Mirów wycofała się z rozgrywek przed 18. kolejka

Wyniki 28. kolejki
Megawat Świerże Górne - MKS Kozienice 2:1
LZS Magnuszew - KP Stanisławice 1:1
Energia II Kozienice Janików - Gryfia Mirów 3:0 wo 
Krępianka Rzeczniów - Jodła Jedlnia-Letnisko 3:9 
Akcja I Jastrzębia - Gracja Tczów 2:2
Iskra Gózd - Gryf Policzna 1:0
Radomiak II Radom - Zorza Kowala 1:2 
KS Jastrząb - KS Chomentów 0:0

Piłka nożna, klasa A

Na dwie kolejki przed 
końcem sezonu awans do 
klasy okręgowej zapewnili 
sobie piłkarze Jodły Jed-
lni-Letnisko. Trwa zażarta 
walka o drugie miejsce w 
tabeli, oznaczające baraże 
o awans. Szansę ma co 
najmniej pięć zespołów. 
Do końca o utrzymanie 
walczą MKS Kozienice i 
Krępianka Rzeczniów.

 W kolejnych derbach 
gminy Kozienice Megawat Świer-
że Górne pokonał u siebie MKS 
Kozienice 2:1. Bramki dla gospo-
darzy zdobyli Robert Łukasze-
wicz i Grzegorz Wawer. Honoro-
we trafienie dla żółto-zielonych 

było autorstwa Tomasza Hołunia. 
KP Stanisławice zremisowały w 
Magnuszewie 1:1. Gospodarze 
prowadzili po bramce Norberta 
Główki, a wyrównał tuż przed 
przerwą Dawid Seroka. Efektow-
nie awans do klasy okręgowej 
przypieczętowali piłkarze z Jed-
lni-Letnisko. Jodła rozbiła na wy-
jeździe Krępiankę Rzeczniów 9:3. 
Piłkarze Energii otrzymali trzy 
oczka za walkower z Gryfią Mi-
rów. Korzystnie dla podopiecz-
nych Piotra Jańczyka ułożyły się 
wyniki trzech innych spotkań. 
Gracja Tczów i KS Jastrząb zre-
misowały swoje mecze, a Gryf 
Policzna przegrał z Iskrą Gózd.
 Sytuacja w tabeli jest 

niezwykle ciekawa. Zespoły od 
miejsca drugiego do szóstego 
dzieli zaledwie trzy punkty. Szan-
sę na grę w barażach o awans ma 
drugi zespół Energii. Jeśli wygra 
spotkania z Jodłą i Gracją, to bez 
względu na wyniki innych me-
czów zajmie drugie miejsce w 
tabeli. Pewny utrzymania jest już 
Magnuszew. LZS ma sześć punk-
tów przewagi nad MKS-em i Krę-
pianką oraz lepszy bilans bezpo-
średnich spotkań. Żółto-zieloni 
w następnej kolejce dopiszą sobie 
trzy punkty za mecz z Gryfią Mi-
rów, a sezon zakończą podejmu-
jąc Jodłę. Krępiankę czekają dwa 
trudne spotkania z walczącymi o 
awans Gracją i Gryfem.

Jodła już awansowała. Szansa Energii

Dni Puszczy Kozienickiej - Weekend dla aktywnych

Piłka nożna, klasa okręgowa

Nerwy i niepewność towa-
rzyszyć będą piłkarzom 
kilku drużyn w ostatnich 
dwóch kolejkach klasy 
okręgowej. Proch Pion-
ki walczy o awans do IV 
ligi, a Plon Garbatka nie 
jest jeszcze pewny utrzy-
mania. Pewne miejsce w 
środku tabeli ma Legion 
Głowaczów.

 W ostatniej kolejce 
Oskar Przysucha wygrał z lide-
rem Szydłowianką 1:0. Proch 
pokonał Zwoleniankę 2:0, a oby-
dwie bramki zdobył lider klasyfi-

kacji najlepszych strzelców Piotr 
Bolek. Takie rozstrzygnięcia 
oznaczają, że drużyna z Pionek 
traci już tylko cztery punkty do 
lidera z Szydłowca. Podopieczni 
Łukasz Glisty mają więc realne 
szansę na pierwsze miejsce w ta-
beli, bowiem w dwóch ostatnich 
meczach zagrają z Szydłowianką 
na wyjeździe i Oskarem na włas-
nym stadionie. Sześć oczek ozna-
czać będzie awans.
 O wiele bardziej skom-
plikowana jest sytuacja na dole 
tabeli. Tuż nad strefą spadkową 
jest Plon. Zespół z Garbatki-
-Letnisko nie jest pewny utrzy-
mania, gdyż może się okazać, że 

do klasy A spadną nie dwie, a 
trzy drużyny. Stanie się tak jeśli z 
4 ligi spadnie KS Warka, a zespół 
z drugiego miejsca przegra bara-
że o awans. Tu również wszystko 
może się  rozstrzygnąć w bezpo-
średnim pojedynku. W ostatniej 
kolejce Plon zagra u siebie z Sa-
downikiem Błędów. Pewny spad-
ku jest tylko Zodiak Sucha. KS 
Potworów ma jeszcze teoretyczne 
szanse na utrzymanie. Musiałby 
wygrać mecze ze Zwolenianką i 
Szydłowianką oraz liczyć na dwie 
porażki Sadownika Błędów, przy 
założeniu, że spadają dwie ostat-
nie drużyny.

Wszystko zależy od Prochu
Tabela po 28. kolejkach
1.  Szydłowianka Szydłowiec 28    64    20 4 4     61-23 
2.  Oskar Przysucha  28    62    19 5 4     69-25 
3.  Proch Pionki   28    60    18 6 4     70-34 
4.  Powiślanka Lipsko  28    52    16 4 8     38-26 
5.  Sokół Przytyk  28    49    14 7 7     58-37 
6.  Zawisza Sienno  28    42    13 3 12   58-53 
7.  Zwolenianka Zwoleń  28    36    10 6 12    42-43 
8.  Legion Głowaczów  28    36    9 9 10      37-49 
9.  Iłżanka Kazanów  28    36    11 3 14    61-67
10.  Ruszcovia Borkowice 28    35    10 5 13    38-51 
11.  Oronka Orońsko  28    32     8 8 12     46-41 
12.  Skaryszewianka Skaryszew 28    29     7 8 13     46-52 
13.  Plon Garbatka-Letnisko 28    28     7 7 14     40-60 
14.  Sadownik Błędów  28    26     7 5 16     47-84 
15.  KS Potworów  28    20     5 5 18      35-67 
16.  Zodiak Sucha  28    19     4 7 17      28-62

PIŁKARSKI WEEKEND
IV liga
Energia Kozienice Janików – Victoria Sulejówek, sobota, godzina 
18, stadion przy ul. Sportowej 3

Klasa okręgowa
Szydłowianka Szydłowiec - Proch Pionki, sobota, godzina 16.30
Legion Głowaczów – Skaryszewianka Skaryszew, niedziela, 
godzina 16
Zodiak Sucha - Plon Garbatka-Letnisko, niedziela, godzina 17

Klasa A
Jodła Jedlnia-Letnisko - Energia II Kozienice Janików, sobota, 
godzina 18
LZS Magnuszew – Megawat Świerże Górne, niedziela, godzina 10

KP Stanisławice – KS Jastrząb, sobota, godzina 16, boisko przy ul. 
Wiślanej

Niezwykle ciekawie za-
powiadają się tegoroczne 
obchody Dni Puszczy w 
Kozienicach. Organizato-
rzy zadbali również o tych, 
którzy czas wolny lubię 
spędzać aktywnie.

 W ten weekend w Ko-
zienicach obchodzone będą Dni 
Puszczy. W sobotę na terenie 
Ośrodka Rekreacji nad jezio-
rem na mieszkańców Kozienic 
i okolic czekają turnieje tenisa 
ziemnego, bieg przełajowy na 
dystansie dziesięciu kilometrów 
i główna atrakcja, czyli zawody 
smoczych łodzi i kajaków. W 
Ogrodzie Jordanowski rozegra-
ny zostanie Dwubój Królewski, 
czyli turniej polegający na na-
przemiennym rozgrywaniu partii 
szachów błyskawicznych i tenisa 
stołowego. 
 W zawodach smoczych 
łodzi wystartują uczniowie szkół 
gimnazjalnych (początek o go-
dzinie 9.30), średnich (godz. 11) 
oraz kategoria open (godz. 14). 
W skład załogi smoczej łodzi 
wchodzi sternik, bębniarz oraz 
dziesięcioro wioślarzy, w tym mi-
nimum dwie kobiety. – W tym 

roku zmieniliśmy zasady zapisów. 
Będą one prowadzone tuż przed 
rozpoczęciem zawodów. Zapra-
szamy zorganizowane grupy ucz-
niów i osób dorosłych – mówi 
Tomasz Malinowski, organizator 
zawodów. - Tuż przed startem 
wytłumaczymy uczestnikom na 
co powinni zwrócić szczególną 
uwagę. Niezależnie od wyników 
zapewniam, że wszyscy będą się 

doskonale bawić – dodaje.
 W niedzielę młodych 
sympatyków wędkarstwa zapra-
szamy nad jezioro, gdzie o go-
dzinie 7 rozpoczną się zawody 
z okazji Dnia Dziecka. Niemal 
przez cały dzień trwać będą spły-
wy kajakowe rzeką Radomką. 
Zapisywać można się w sobotę 
podczas zawodów smoczych ło-
dzi.

Zawody smoczych łodzi będą jednym z głównych punktów sportowej 
części obchodów Dni Puszczy Kozienickiej.

Dni Puszczy na sportowo 
Sobota, 2 czerwca
godzina 9.30 - 16.00 - Zawody smoczych łodzi i kajaków
godzina 10 - Turniej Tenisa Ziemnego na kortach Ośrodka Rekreacji
godzina 10 - II Kozienicki Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego 
na dystansie 10 kilometrów z podziałem na kategorie wiekowe i na 
płeć
godzina 10.00 - 16.00 - Kozienicki Dwubój Królewski (tenis 
stołowy + szachy) w Ogrodzie Jordanowskim
Niedziela, 3 czerwca
godzina 7 – zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka nad jeziorem 
w Kozienicach
godzina 8 – 19 – Rodzinny spływ kajakowy rzeką Radomką (udział 
bezpłatny, zapisy podczas zawodów smoczych łodzi)

SOBÓTKI CZARNOLESKIE
23 czerwca 2012 roku

 Szczegóły w kolejnym wydaniu Tygodnika OKO
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