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   Czytaj na str. 9

n Pożegnanie ze sztandarem jednostki, którą Zbigniew Szczygieł  
kierował 21 lat

n St.brygadier Zbigniew Szczygieł przekazał swoje obowiązki bryga-
dierowi Krzysztofowi Zyzkowi w obecności komendanta wojewódz-
kiego PSP nadbryg. Gustawa Mikołajczyka. 

Deszcz nie przeszkodził w dobrej zabawie
Czytaj na str. 4

GMINA JASTRZĘBIACodziennie 
spłacamy 

jeden 
kredyt 

gotówkowy
Czytaj na str. 3

KOZIENICE

Komendant awansował
12 września odbyła się 

uroczystość pożeg-
nania wieloletniego Ko-
mendanta Powiatowego 
Straży Pożarnej Zbigniewa 
Szczygła oraz przekaza-
nia obowiązków jego na-
stępcy bryg. Krzysztofowi  
Zyzkowi.

Z dniem 19 lipca starszy 
brygadier Zbigniew Szczygieł 
został awansowany na stano-
wisko zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego. Był on ko-
mendantem w Kozienicach od 
1992 do 2013 roku, kierował 
jednostką przez 21 lat.

W  uroczystości udział wzię-
li przedstawiciele Komendy 
Wojewódzkiej PSP, komen-
danci powiatowi z terenu Ma-
zowsza, przedstawiciele Sądu, 
Prokuratury i Policji, samorzą-
dowcy z terenu powiatu ko-
zienickiego, przedstawiciele 
firm, instytucji i szkół, eme-
rytowani pracownicy straży 
pożarnej, oraz  poczty sztan-
darowe OSP. 

Całą uroczystość uświetniła 
Orkiestra Dęta OSP w Kozieni-
cach.

MODERATO

Sukcesy wareckiej orkiestry dętej

Znakomite recenzje zbierała orkiestra MODERATO 
 z Warki, pod batutą Artura Gębskiego, podczas 
III Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach.   

czytaj na str. 3
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na Jedlińsk) a w nim uśmiechnięte panie Kasia  

GMINA KOZIENICE

WARKA

n W Jedlni Letnisko przy ul. Radomskiej 23 znajdują się trzy sklepy. W jednym z nich - pani Doroty Drab, 
której pomaga pani Ilona- w nasz tygodnik zaopatruje się właścicielka posesji - pani Agnieszka.

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową www.tygodnikoko.pl oraz kontakt pod adresem e-mail: redakcja@tygodnikoko.pl.

Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 135  punktach dystrybucjiTYGODNIK

21 września na Estradzie 
przy pl. Kochanowskie-
go w Zwoleniu odbędą 
się XV prezentacje pieśni 
pielgrzymkowej „Na piel-
grzymim szlaku”. Koncert 
laureatów rozpocznie się  
 o godz. 15.00.

* * * * *

W dniach 16-27 września 
kryta pływalnia „Delfin” 
w Kozienicach będzie nie-
czynna z powodu prac tech-
nicznych. Jednocześnie bez 
zmian działa Centrum Odno-
wy Biologicznej oraz Fitness 
Club.

* * * * *

Policja zatrzymała 17-letnie-
go mieszkańca gminy Pion-
ki, który od pewnego czasu 
kradł akcesoria samochodo-
we (kołpaki, CB-radia itp.). 
Mężczyzna trafił do policyj-
nego aresztu.

* * * * *

W Czarnolesie odbył się kon-
cert dedykowany Dionizemu 
Czachowskiemu, jednemu z 
dowódców Powstania Stycz-
niowego. Na scenie Muzeum 
Jana Kochanowskiego zapre-
zentował się między innymi 

Robert Grudzień, kompozy-
tor i solista Filharmonii Lu-
belskiej

* * * * *
Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Koło Kozieni-
ce, Kozienickie Stowarzysze-
nie Rekonstrukcji Historycz-
nych, Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach oraz Gmina 

Kozienice

zapraszają na

Uroczystość Patriotyczną 
upamiętniająca dowódcę 
oddziału partyzanckiego 

Armii Krajowej

ppor. Michała Gumińskiego 
„Cezara”

która odbędzie 
się 22 września br.  

w Kociołkach

* * * * *

21 września w Grójcu odbę-
dzie się trzeci Grójecki Bieg 
Uliczny – śladami Haruki 
Murakamiego. Wezmą w 
nim udział dzieci, młodzież 
i dorośli, osoby niepełno-
sprawne na wózkach, biega-
cze oraz rolkarze. Zapisy na 
stronie http://www.elektro-
nicznezapisy.pl/events/874/
starts/new.

FLESZ

REKLAMA

ZWOLEŃ. Z ZAKAZEM NA PODWÓJNYM GAZIE

Alfa Romeo na słupie
W niedzielę wieczorem w miejscowości Atalin, policjanci zatrzymali 26-letniego kierujące-

go samochodem Alfa Romeo, który zjechał z drogi na pobocze i uderzył w słup energe-
tyczny. Jak się okazało, był on nietrzeźwy i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.  

12 września, około godz. 21.30 
dyżurny zwoleńskiej komendy 
został powiadomiony o uszko-
dzonym przez samochód oso-
bowy słupie energetycznym w 
miejscowości Atalin. Przybyli 
na miejsce zdarzenia policjanci 
zastali przy słupie uszkodzony 
samochód osobowy marki Alfa 
Romeo. Nie było przy nim żadnej 
osoby, jednak policjanci pene-
trując pobliski teren zatrzymali 

26-letniego mieszkańca powia-
tu kozienickiego. Jak się później 
okazało, miał on powody do od-
dalenia się z miejsca zdarzenia. 
Przeprowadzone badanie stanu 
trzeźwości mężczyzny wykazało 
ponad półtora promila alkoholu 
w organizmie. Ponadto nie po-
siadał on uprawnień do kierowa-
nia pojazdami, gdyż sąd orzekł 
wobec niego zakaz kierowania 
pojazdami mechanicznymi do 

końca 2014 roku. 

Nietrzeźwy kierujący trafił do 
policyjnego aresztu. W czasie 
przesłuchania następnego dnia, 
zatrzymany przyznał się do kie-
rowania Alfą i uszkodzenia słu-
pa. Za swój czyn odpowie teraz 
przed sądem. 

asp. Jacek Szarpak
KPP Zwoleń

Kołami do góry
W piątek w Ryczywole doszło do groźnie wyglądającego 

wypadku. Niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii.

Jadący Fiatem Uno w kierun-
ku Warszawy 20-letni kierowca z 
Kozienic niespodziewanie gwał-
townie zjechał na przeciwległy 
pas ruchu. Pech chciał, że z na-
przeciwka jechał inny samochód. 
Prowadzący Opla 18-latek pró-
bował hamować, ale zakończyło 
się to dachowaniem. 

– Samochodem jechała czwór-
ka pasażerów. Obrażeń doznała 
jednak tylko jedna osoba. Obaj 
młodzi kierowcy byli trzeźwi – 
powiedziała Patrycja Zaborow-

ska, rzecznik prasowy kozieni-
ckiej policji.

Tu znajdziesz nasz Tygodnik

Moderato po festiwalu
Puławy, Nałęczów i Kazimierz 

Dolny przez cały wrześniowy 
weekend rozbrzmiewały mu-
zyką orkiestrową, wykonywa-
ną przez 11 zespołów z Polski i 
Ukrainy. Takie urokliwe miejsca, 
jak rynek w Kazimierzu czy port 
rzeczny „Marina” w Puławach 
jak za dotknięciem dyrygenckiej 

batuty wypełniały się publicz-
nością. Publicznością życzliwą  
i dynamiczną... 

To, co szczególnie miło wspo-
minamy, to ciepłe przyjęcie 
przez słuchaczy, które kończyło 
się (nierzadko kilkoma) bisa-
mi z naszej strony. Szczególnie 

pozytywnie dał o tym znać Pan 
Tomasz Puchała, który po wy-
stępie w Galerii Zielonej w Puła-
wach opublikował zdjęcie wraz z 
podziękowaniami na facebooko-
wym profilu „Moderato”. 

Taki festiwal to oprócz samej 
muzyki ogromny wysiłek orga-
nizacyjny. Noclegi, posiłki i prze-
wodnicy to wartość nieocenio-

na dla goszczących w Puławach 
orkiestr, dlatego za to wszystko 
serdecznie dziękujemy.

Miłym akcentem zakwatero-
wania była impreza taneczna, 
na której muzykę (bardzo dobrą 
muzykę!) dostarczali na żywo 
nasi przyjaciele, na co dzień gra-
jący w orkiestrze „Vox Cordium” 
z Przysuchy. 

Do Warki powróciliśmy zmę-

czeni, ale pełni miłych wspo-
mnień. Jeśli wszystko, co może 
pójść źle, pójdzie dobrze – za 
rok z przyjemnością powró-
cimy na ziemię puławską.  
A wtedy Was też nie może tam  
zabraknąć!

Przemysław Szwech
Miejska Orkiestra 

„Moderato” z Warki

Mistrzostwa Polski w Pionkach!
W dniach 19-20 października w Pionkach odbędą się VI Otwarte Mistrzostwa Polski Tang 

Soo Do. Udział w nich weźmie ok. 300 zawodników z całego kraju.
Wśród nich znajdą się za-

równo zawodnicy Tang Soo 
Do, jak i Taekwondo i Kick-
-Boxingu. 

Miło nam poinformo-
wać, że Tygodnik OKO bę-
dzie patronem medialnym 
imprezy. 

Organizatorami zawo-
dów są rodzice zawodni-
ków pionkowskiej sekcji 
Tang Soo Do. 

Poszukują oni wsparcia 

finansowego. Wszystkich 
potencjalnych sponsorów 
zapraszamy do kontaktu 
pod numerem telefonu 668 
824 428 lub 883 573 016.  

Tang Soo Do  to  kore-
ańska sztuka walki. Mocny 
wpływ na jej powstanie 
miało karate oraz systemy 
chińskie. Tangsudo często 
określa się jako "koreań-
skie karate".

Warecka orkiestra „Moderato” z chęcią przyjęła już drugi 
rok z rzędu zaproszenie na Festiwal Orkiestr Dętych w 

Puławach. Jest to impreza o tyle szczególna, że odbywa się 
w trzech miastach jednocześnie.
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n Od prawej: Dyrektor DK Elwira Kozłowska i przedstawiciele TMZK – Ja-
nina Kuśmierczyk, Stanisław Orzechowski oraz Agnieszka Piwkowska –in-
struktor w DK.

n Na wernisaż przybyli także : wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kozieni-
cach Edward Pułkowski, na zdjęciu z nowym dyrektorem wydziału Promocji  
UM  Jarosławem Traczykiem.

n Pan Dariusz z nestorką kozienickich artystów -  Leokadią Styś.

n Na wernisaż  przybyli artyści , znajomi, samorządowcy.
n Jeden z obrazów (na fot. powyżej) Stanisławy Gołąbek został zaku-
piony do kolekcji pana Dariusza.

n Dzieło namalowane zostało w sposób perfek-
cyjny dwiema technikami: pędzlem i szpachel-
ką, rzadkość przy tak małym formacie obrazu.

n Marlena Zielińska prezentuje 
swoje prace.

n Zbigniew Kurasiewicz i Dariusz Piwoński,  pośrodku „Śpiewa-
jąca rzeźba” pana Zbigniewa.

n Genowefa Śledź.

n Stasiu, uśmiechaj się, przyszedł 
Darek Piwoński, będzie robił zdję-
cia…(Elwira Kozłowska do Stanisła-
wa Orzechowskiego … być może?!) 

REKLAMA

KOZIENICE

Poplenerowe oczarowanie
Korzystając z zaproszenia otrzymanego od kozienickich artystów podczas Dożynek Po-

wiatowych w Gniewoszowie, przewodniczący zarządu Powiatowego PiS w Kozienicach  
Dariusz Piwoński odwiedził Cafe Galerię w kozienickim Domu Kultury.

Spotkanie powiązane było 
z podsumowaniem tego-
rocznego pleneru malarsko-
-rzeźbiarskiego i otwarciem 
poplenerowej wystawy. 
Dariusz Piwoński jako kone-
ser sztuki, oczarowany po-
ziomem prac zakupił kilka  
z nich jako wyraz uznania dla 
kunsztu i poziomu artystycz-
nego prezentowanych dzieł.

Mat. Zarz. Pow. 
Kozienickiego PiS 

Deszcz nie przeszkodził w dobrej zabawie
GMINA JASTRZĘBIA

Prawdziwe tłumy bawiły 
się na gminnych dożyn-

kach w Jastrzębi. Mimo, że 
deszczowa aura straszyła 
już od rana, a po południu 
deszcz pojawiał się kilkakrot-
nie, mieszkańcy nie zawied-
li i wytrwali. W programie 
imprezy były atrakcje dla 
wszystkich pokoleń, występy 
zespołów ludowych i uczniów  
z gminnych szkół, konkursy 

dla dzieci, występ parodysty 
Waldemara Ochni, a długo 
oczekiwany Don Vasyl i jego 
cygańskie gwiazdy oczarowa-
li publiczność.  W tym roku 
gospodarzami dożynek byli 
mieszkańcy Lesiowa, a wień-
ce dożynkowe przygotowały 
także Bartodzieje, Mąkosy 
Stare i Wola Goryńska.

bartodzieje.pl; OKO
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n Na Orliku w Głowaczowie. Fragment spotkania pomiędzy gimnazjum a szkołą podstawową w Głowaczowie.

n Pan Witold 
Krekora z Siczek 
z duma prezen-
tuje kilka praw-
dziwków, które 
razem z kilkuna-
stoma innymi, 
równie dorod-
nymi, znalazł  
w ostatni week-
end na jednym z 
duktów w Kiesz-
ku.

Pan Witek na 
swojej działce w 
Siczkach upra-
wia także dorod-
ne pomidory.Edyta Sieradz-Gnatowska Eko-Deko;     Jedlińsk ul. Warecka 5,                                            www.eko-deko-sztukazdrowegozycia.blogspot.com 

PAWEŁ, PIES NIEZWYKŁY

Żywa grójecka legenda
Jego historia jest długa, tak jak 

i jego żywot. Ma bowiem już 24 
ludzkie lata, w przeliczeniu na 
psie to jakieś 108 
lat. Aż ciężko w to 
uwierzyć, praw-
da? Ale takie są 
fakty i schodzić  
z tego świata jesz-
cze nie ma zamia-
ru. Mimo słabego 
już węchu, słuchu 
i wzroku (Paweł 
nie ma jednego 
oka, gdyż jakiś „serdeczny” czło-
wiek wybił mu je kijem kiedy po-
szedł do suki) nadal porusza się 
po Grójcu. Na pewno wiele ludzi 
widziało go na światłach przy 
głównym skrzyżowaniu kiedy 
czekał, aż przechodnie ruszą do 
przodu, wtedy i on przechodził. 
Jest psem całkowicie wolnym, 
nie zna smyczy i obroży. Ma dom 
odkąd mieszka ze mną. Nie zna 
też agresji do ludzi. Czasem prze-
pędzi jakiegoś innego psa, bo 
terytorium ma spore. W końcu 
mieszka w samiutkim centrum 
Grójca.

Paweł - imię po byłym Panu, 
człowieku nie wylewającym za 
kołnierz, często był przez niego 
bity i przeganiany, a mimo to 
zawsze do niego wracał i szedł 
przy nodze. Wcześniej wabił się 
(Abelardo, Abelard) - pewnie 
dużo ludzi pamięta. Z czasem 
dzieci i dorośli zaczęli wołać do 
niego Pawełek, bo kojarzyli go 
z byłym Panem i tak już zostało. 
Są świadkowie, którzy widzieli 
go kiedyś biegnącego środkiem 
ulicy z kawałem mięsa w pysku. 
Zwędził je z jatki na dawnym z 
"Zieleniaku". Nie kradł go jednak 
dla siebie, tylko zanosił byłemu 
Panu, bo wiedział, że ten nie miał 
co jeść. Sam ma połamane kły od 
rozłupywania twardych gnatów, 
które gdzieś udało mu się znaleźć 
i wykopać.

Kiedy dowiedziałem się, że 
jego Pana zabrała karetka, a po-
tem, że zmarł postanowiłem go 

dokarmiać. Zanosiłem mu dwa 
razy dziennie karmę pod drzwi 
budynku gospodarczego, w któ-

rym miesz-
kał wraz 
ze swoim 
byłym Pa-
nem. Ba-
łem się, 
że pies 
z d e c h n i e 
z tęskno-
ty, bo nie 
chciał jeść. 

Cały czas czekał na swego Pana. 
Nie wiedział, że Pan już nigdy do 
niego nie przyjdzie. Bardzo prze-
żył tę rozłąkę. Mimo wszystko 
postanowiłem o niego zawalczyć 
i zacząłem go do siebie przekony-
wać. Nie było to jednak łatwe, bo 
kochał swojego Pana i był do Nie-
go bardzo przywiązany. Trwało to 
rok, aż pewnego razu zawołałem 
go do mieszkania do bloku. Nie 
było mowy, żeby wszedł chociaż-
by na klatkę schodową .Nie znał 
takich miejsc. Innym razem ku-
piłem smycz, obrożę ,założyłem 
mu na kark, ale jak już widział, 
że chcę go wprowadzić do klatki, 
kładł się na ziemi, wyślizgiwał się 

z obroży i wracał na swoje miej-
sce. Dopiero jak przygarnąłem 
bezdomną szczenną sukę, która 
spała na wycieraczce u sąsiadki 
za nią przyszedł do mieszkania. 
Od tamtej pory nie odstępuje 
mnie na krok. Długo trwało, za-
nim się do mnie przekonał, ale 
dziś wiem, że warto było o niego 
powalczyć, bo to wspaniały, mą-
dry i bardzo wierny pies.

Towarzyszy mi dosłownie 
wszędzie. Kiedy rysowałem loko-
motywę, czy Panoramę Grójecką 
zawsze kładł się pod rusztowa-
niem i czekał aż z niego zejdę i 
dopiero wtedy szedł ze mną do 
domu. Nigdy mnie nie zostawił, 
ale zawsze wracał jak gołąb pocz-
towy:)

Długo można by opowiadać o 
Pawle - Żywej Legendzie Grójca, 
bo różnych sytuacji z nim zwią-
zanych było bez liku. Jest np. je-
dynym psem, który ma wstęp do 
Grójeckiego Ośrodka Kultury, to 
pies z klasą więc potrafi się za-
chować. Na moim drugim werni-
sażu zebrał nawet brawa i był ze 
mną na scenie na uroczystym ot-
warciu. Pamiętam jak zabrałem 
go kilka lat temu do Mazowie-
ckiego Centrum Kultury i Sztuki 
w Radomiu na wernisaż Joanny 
Krzysztoń. Ochroniarz nie chciał 
go wpuścić i odpędzał go od 

drzwi wejściowych, bo jest tak 
zakaz wprowadzania psów, ale 
powiedziałem, że Paweł ma po-
zwolenie tamtejszego dyrektora. 
Powiedział mi, że jeśli dyrektor 
przyjdzie i to potwierdzi wpuści 
psa. I jak powiedział tak też zro-
bił, bo dyrektor przyszedł i na-
kazał wpuścić Pawła do środka. 
Potem ten sam ochroniarz zaczął 
opowiadać, że pamięta jak to 30 
lat temu też był pewien malarz z 
psem na wystawie. Jak widać hi-
storia lubi się powtarzać :)

Jestem szczęściarzem, że Pa-
weł wybrał właśnie mnie na swe-
go Pana i że to mnie przypadł ten 
zaszczyt mieszkać z nim pod jed-
nym dachem, bo wiem, że dru-

giego takiego psa już nie będzie. 
Długowiecznego psa z klasą, tak 
wysoką inteligencją, wiernością 
i miłością. Mówi się, że miłość 
przedłuża życie i w przypadku 
Pawła zapewne tak jest. Dodam 
jeszcze, że nie zamieniłbym go na 
żadnego innego psa, ani nie ma 
takich pieniędzy za które móg-
łbym go oddać, gdyż wiem, że 
jest w nim coś niezwykłego. Ma-
gia, cudowna moc, która od nie-
go emanuje. Odkąd Paweł jest 
ze mną zaczęły się spełniać moje 
marzenia, rysuję rzeczy wielkie, 
a on zawsze jest przy mnie. Na-
wet dziś kiedy malowałem obraz 
leżał przy sztaludze i nawet się 
nie ruszył. Jak już wspomniałem 
uważam jest w nim zaklęty jakiś 
człowiek, może nawet któryś z 
wielkich malarzy ,a ja czerpię na-
tchnienie właśnie bezpośrednio 
od niego.

I na zakończenie powiem tak. 
Gdybym dziś postanowił wybrać 
się na wędrówkę na koniec świa-
ta, wiem, że Paweł mimo, że jest 
już słabszym psem, zamachał by 
tylko ogonem i ruszyłby u mego 
boku. Gdybym go zostawił w 
domu, mógłby już nie przeżyć ko-
lejnej rozłąki. Dziękuję za uwagę 
i pozdrawiam Was bardzo ser-
decznie!

Sebastian Krawczak
tekst opublikowany na portalu: 

Grojec24.net, tytuł:OKO

Paweł jest psem niezwykłym, jakby z innego świata. Czasa-
mi mam wrażenie, że jest w nim zaklęty człowiek. Reaguje 

już nie tylko na komendy, a na gesty.

n Autor i jego niezwykły pies.

Sebastian Krawczak  
znany grójecki artysta-
-malarz, który zasłynął  
z wykonania gigantycz-

nej XIX-wiecznej 
ryciny miasta.

SZTUKA ZDROWEGO ŻYCIA

Kasza jaglana
Kasza jaglana, wytwarzana  

z ziarna prosa, to lekki, od-
żywczy i bardzo uniwersalny 
produkt spożywczy. Zawiera 
niewielkie ilości skrobi, za to 
obfituje w białko, witaminy 
z grupy B oraz minerały, ta-
kie jak magnez, miedź, po-
tas, wapń, fosfor. Znajdziemy  
w niej także znaczące ilości że-
laza, Jest źródłem witaminy E, 
a także lecytyny, która popra-
wia pamięć i koncentrację oraz 
korzystnie wpływa na stężenie 
cholesterolu we krwi, glukoza-
miny, cennej dla sprawności 
naszych stawów oraz krzemu, 
niezbędnego dla zachowania 
sprężystości naczyń krwionoś-
nych, a także dobrej kondycji 
skóry, włosów i paznokci.

Kasza jaglana reguluje rów-
nowagę kwasowo-zasadową 
organizmu. Nie zawiera glu-
tenu, dlatego mogą spożywać 
ją osoby chorujące na celia-
kię. Polecana jest alergikom, 
osobom cierpiącym na nie-
dokrwistość oraz dotkniętych 
chorobami stawów. Stanowi 
wartościowy posiłek dla we-
getarian.

Ze względu na swój deli-
katny smak, jest doskonała 
do dań na słodko, świetnie 
komponuje się z owocami czy 
jogurtem. Pasuje również do 
wielu dań obiadowych.

Kasza jaglana to produkt, 
który warto uwzględnić w na-
szej codziennej diecie. Godne 
polecenia są także inne pro-

dukty z prosa: płatki jaglane 
oraz mąka jaglana, które z po-

wodzeniem zastępują produk-
ty z innych zbóż.

Kasza jaglana z owocami, przygoto-
wana na słodko, to pomysł na wartoś-
ciowe śniadanie lub pożywny podwie-
czorek.

Składniki: 
• 1 szklanka kaszy jaglanej
• 2 jabłka
• 2 łyżki rodzynek
• 2 łyżki   posiekanych   orzechów   lub 
migdałów
Do przyprawienia i dekoracji: cy-
namon, kardamon, miód, jogurt  
naturalny.

Wykonanie:
Opłukaną kaszę gotujemy w 2 szklan-

kach wody. Jabłka obieramy, kroimy  
i dusimy w rondelku z odrobina wody, 
aż do rozpadnięcia. Dodajemy namo-
czone uprzednio rodzynki, orzechy, 
przyprawiamy cynamonem i kardamo-
nem. Dusimy kilka minut, następnie 
dodajemy ugotowaną kaszę. Przekła-
damy do miseczki, polewamy miodem 
i dekorujemy jogurtem. 

Smacznego!

Przepis. 
Kasza jaglana z jabłkami

n (...) Jest źródłem witaminy E, a także lecytyny, która poprawia 
pamięć i koncentrację.

Niepozorne, żółte ziarenka kaszy jaglanej są niedocenia-
nym, jednak bardzo cennym produktem żywnościowym.

KOZIENICE

Spotkanie z biesiadą
29 września w sali widowiskowej Kozienickiego Domu Kul-

tury odbędzie się VIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki 
Biesiadnej „Kozienice 2013”.

Początek przeglądu zaplano-
wano na godz. 11.00. Miejscem 
imprezy będzie sala widowisko-
wa Kozienickiego Domu Kultury. 
W przeglądzie weźmie udział 
ponad 30 zespołów i solistów z 
całego kraju. Nasz region repre-
zentować będą zespoły: Relaks 

(Kozienice), Złota Jesień (Kozie-
nice), Seniora (Zwoleń), zespół 
Wrzos (Garbatka-Letnisko), Po-
godna Jesień (Zwoleń), Kontrast 
(Pionki), Melodia (Magnuszew) i 
Półborzanki (Augustów). 

Zapraszamy!

Pamiętają o patronie
Jest to coroczna impreza, ob-

chodzona w okolicach imienin 
Bogusława, przypadających na 
23 września. Celem obchodów 
jest propagowanie wiedzy o po-
staci i twórczości tego znakomi-
tego kompozytora, aranżera, dy-
rygenta i pianisty wywodzącego 
się z Kozienic. 

W ramach obchodów odbę-
dzie się konkurs adresowany do 
uczniów klas piątych szkół pod-
stawowych z gminy Kozienice, 

wytypowanych przez dyrektorów 
poszczególnych placówek. Zma-
gania będą miały charakter gry 
na świeżym powietrzu. Zawierać 
będą elementy edukacyjne, re-
kreacyjne i sprawnościowe. 

Konkurs podzielony zostanie 
na części teoretyczną i praktycz-
ną. W pierwszej z nich uczestnicy 
będą musieli wykazać się wiedzą 
na temat Bogusława Klimczuka 
oraz odbywającego się w Kozie-
nicach Festiwalu Muzyki Rozryw-

kowej jego imienia. Część prak-
tyczna składać się będzie z zabaw 
sprawnościowych i edukacyjnych 
podzielonych na pięć stanowisk. 
Zadania będą związane z teksta-
mi piosenek wybitnego kompo-
zytora.

Zmagania odbędą się w go-
dzinach 10.30-13.00 na terenie 
Kozienickiego Domu Kultury. 
Organizator zapewnia transport 
w dwie strony uczestnikom kon-
kursu. Zgłoszenia należy przesy-
łać do 25 września. Formularz i 
szczegóły dostępne są na stronie 
internetowej KDK.

30 września w Kozienickim Domu Kultury imienia Bogusła-
wa Klimczuka odbędą się obchody Dnia Patrona.

Naucz się języka!
Wszystkich zainteresowanych nauką języka niemieckiego 

czeka nie lada atrakcja. W Kozienicach ruszają lekcje na-
rzecza naszych zachodnich sąsiadów wraz z elementami kul-
turoznawstwa.

Kurs organizowany przez Ko-
zienicki Dom Kultury pomoże 
opanować podstawowe zagad-
nienia leksykalne i gramatyczne, 
a także zagwarantuje przyswoje-
nie ogólnej wiedzy na temat kra-
jów posługujących się językiem 

niemieckim. Przygotowano dwa 
poziomy zaawansowania – dla 
początkujących i średnio za-
awansowanych. Koszt kursu wy-
nosi 10 zł za godzinę lekcji. Spot-
kanie organizacyjne odbędzie się 
18 września o godz. 17:00 w KDK. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku ruszył!
Już po raz szósty w sali widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury miała miejsce inauguracja 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak podkreśliła dyrektor Elwira Kozłowska, na przestrzeni 
tych pięciu lat z oferty skorzystało ponad 330 osób.

Warto zaznaczyć, że rekruta-
cja na bieżący rok akademicki 
jeszcze trwa. Dyrektor Kozłow-
ska poinformowała także, że 
prawdopodobnie już za dwa 
lata inauguracja odbędzie się 
w nowej siedzibie w Centrum 
Kulturalno-Artystycznym przy  
ul. Warszawskiej. Jak najlepszych 
ocen uczestnikom w imieniu 
burmistrza Tomasza Śmietanki 
i własnym życzyła zastępca ds. 
społecznych, Małgorzata Bebel-
ska. Podkreśliła też, że z budżetu 
gminy Kozienice przeznaczane są 
środki zarówno na potrzeby dzie-
ci i młodzieży, ale też i na osoby z 
tzw. grupy 50+. 

Słuchacze UTW co czwartek 
uczestniczyć będą w rożnego 
rodzaju wykładach, a codzien-
nie w licznych zajęciach fakul-
tatywnych. W planach są także 
koncerty muzyków z warszaw-
skiej Filharmonii i wycieczki edu-
kacyjne. Wśród wykładowców 
znajdują się pracownicy znanych 
uczelni oraz nasi rodzimi prele-
genci. Będą to między innymi 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, 

prof. Tadeusz Stępień, prof. Jan 
Machnik, Bogna Wernichowska, 
burmistrz dr Tomasz Śmietanka 
oraz starosta Janusz Stąpór. W 
tym semestrze będzie można 
wysłuchać wykładów z takich 
dziedzin jak filozofia, finanse, li-
teratura, historia, religie świata, 
turystyka, sztuka, psychologia, 
archeologia czy przyroda. 

Warto podkreślić, że program 
zajęć jest co roku modyfikowa-
ny i dostosowywany do potrzeb 
słuchaczy. Kolejnym punktem 
był wykład inauguracyjny Jolan-
ty Szwalbe pt. „Nie starzeje się 
ten, kto nie ma na to czasu”. Pre-
legentka zawodowo jest eksper-
tem do spraw finansowo–ubez-
pieczeniowych. Na 50. urodziny 
zrobiła sobie prezent i zaczęła re-
alizować swe marzenia. Na swym 
koncie ma już dwie książki. Znaj-
dziemy w nich pełne optymizmu 
złote myśli i sentencje. Podczas 
inauguracji nie zabrakło także 
części artystycznej – wystąpił Big 
Band ze szkoły muzycznej z Ko-
zienic pod kierunkiem Tomasza 
Strzelczyka. Podczas inauguracji 

wręczono tez legitymacje tym 
studentom, którzy po raz pierw-
szy zdecydowali się na skorzy-
stanie z oferty UTW. Wręczali je 
zastępca burmistrza Małgorzata 
Bebelska oraz przedstawiciele 
Rady Miejskiej – przewodniczą-
cy Mariusz Prawda i wiceprze-
wodniczący Edward Pułkowski. 
Utworzenie uniwersytetu było 
inicjatywą gminną wspartą przez 
Radę Miejską w Kozienicach, 
a honorowy patronat nad tym 
przedsięwzięciem objął bur-
mistrz Tomasz Śmietanka. Oferta 
UTW skierowana jest do osób, 
które zakończyły już pracę za-
wodową i pragną rozwijać swoje 
pasje i zainteresowania. Dzia-
łalnością uniwersytetu kieruje 
dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 
Koordynatorkami są instruktor-
ki z tej placówki Izabela Barci-
kowska Poździk we współpracy  
z Barbarą Mrozek Olechno. 

Kolejne spotkanie już w czwar-
tek 19 września. 

Dkkozienice.pl

Wyjątkowy koncert 
W Szkole Muzycznej I stopnia w Kozienicach 9 września 

gościła włoska pianistka Leonora Armellini. Koncert 
zgromadził wiele osób spragnionych muzycznej uczty.

21-letnia Armellini pochodzi 
z Padwy. Jest laureatką wielu 
włoskich konkursów pianistycz-
nych, w których debiutowała w 
wieku sześciu lat. Artystka sztukę 
ma we krwi – jej mama jest pia-
nistką, natomiast tata fagocistą. 
W repertuarze Włoszki znajdują 
się między innymi utwory Cho-
pina, Gershwina czy Mozarta. 
Najczęściej koncertuje z dwoma 
triami. Dotąd zaliczyła ponad 
300 występów w istotnych na 
muzycznej mapie świata salach 
koncertowych. W 2010 roku 
otrzymała „Nagrodę Janiny Na-
wrockiej” za niezwykłą muzykal-

ność i piękno dźwięku podczas 
XVI Międzynarodowego Konkur-
su Pianistycznego im. F. Chopina 
w Warszawie. Otrzymała także 
zaproszenie na festiwal „Chopin 
i jego Europa”.

Podczas poniedziałkowego re-
citalu Armellini zaprezentowała 
pięć utworów, autorstwa Johan-
nesa Brahmsa, Maurice’a Ravela 
i Fryderyka Chopina. Recital po-
prowadził Michał Drewnowski, 
światowej sławy pianista. Po 
jego zakończeniu wszyscy goście 
mieli okazję porozmawiać z ar-
tystką i poznać jej opinię na wie-
le ciekawych tematów.

Wystawa poplenerowa otwarta!
12 września otwarta została poplenerowa wystawa twórców ziemi kozienickiej. Plener od-

bywał się w dniach 27 maja – 5 czerwca.
Tematem wiodącym pleneru 

były „Ginące zawody”, a także 
muzyka i taniec w sztuce. W ple-
nerze udział wzięli artyści zrzesze-
ni na co dzień w Grupie Twórczej 

„VENA”. Swoje prace przedsta-
wili Stanisława Gołąbek, Janusz 
Karaś, Józef Kondeja, Eugenia 
Kuna, Zbigniew Kurasiewicz, Ge-
nowefa Łukaska, Leokadia Styś, 

Genowefa Śledź, Marlena Zieliń-
ska oraz Andrzej Zieliński.

Wystawę można oglądać w Ko-
zienickim Domu Kultury do 6 paź-
dziernika. Zapraszamy!

Poczuj w sobie artystę
Wszyscy, którzy czują w sobie nutkę artystycznej duszy 

mogą rozwijać swoją pasję dzięki kursom decoupage’u, 
które organizowane są w Kozienicach.

Prowadzone w Kozienickim 
Domu Kultury zajęcia odbywają 
się w dwóch grupach – podsta-
wowej (IV edycja) i zaawanso-
wanej (II edycja). W tych drugich 
udział wziąć mogą tylko te oso-
by, które mają już za sobą kurs 
podstawowy. 

Poziom podstawowy obejmu-
je osiem spotkań trwających po 

dwie godziny. W ramach kursu 
zaawansowanego spotkań bę-
dzie dziesięć. Zajęcia odbywają 
się raz w tygodniu.

Spotkanie organizacyjne od-
będzie się 25 września o godz. 
17:00 w KDK. Szczegółowych 
informacji udziela instruktor 
decoupage’u, Agnieszka Bień-
kowska.

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska już rozpoczęty...
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n Ogłoszenie wyników.n Konkurs tańca ludowego.

n Władza świecka, duchowna i mieszkańcy dopisali. n Na parkiecie aż iskrzyło.

n Panowie z wąsami byli zachwyceni występem kapeli  
Tomasza Stachury z Grabowskiej Woli. Szczególnie podobałą im 
się gra na skrzypcach. 

n Zwycięzcy z nagrodami.

n Ewa Ofiara, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Bierwce i okolic wręcza dyplom dyrekcji szkoły w Bierw-
cach.

n Swoje prace prezentował Andrzej Sławiński z Wierzchowin.n Do wręczenia  nagród panie Ewa prosi wójta Wojciecha Walcza-
ka i przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Sulisza.

n Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy. n Zespół ludowy „Wolanianki” z Wolanowa n Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice” gmina Wolanów. n Kapela Krzysztofa Rokicińskiego z Siekluk gmina Stromiec.

BIERWCE

II edycja Jarmarku Ludowego za nami Lokalna Grupa Działania „Ra-
zem dla Radomki”, Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi Bierwce i 
okolic, Wójt Gminy Jedlińsk przy 

współpracy PSP Bierwce byli or-
ganizatorami II Edycji Jarmarku 
Ludowego współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w 

ramach osi 4. Leader.
Celem Jarmarku jest poka-

zanie piękna sztuki i kultury w 
małych miejscowościach zacho-

wując tradycje i zwyczaje ludowe 
przodków, muzykę i tańce. Akty-
wizacja mieszkańców i organiza-
cji pozarządowych do wspólnego 

kreowania do wydarzeń kultu-
ralnych jak najszerszemu gronu 
osób. I tak też było w niedzielę 
15 września w Bierwcach. 

PATRONAT
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GMINA JEDLIŃSK

n Pani Marianna jest w dobrej  
formie.

Źródło: 
Projekt edukacyjny uczniów gimnazjum w Jedlińsku: „Jak rozwijała się piłka nożna w gminie Jedlińsk?”. 
Wykonanie: Damian Durak, Jakub Molenda, Bartłomiej Kowalczyk, Paweł Gryza.

LKS Jedlińsk - Liga Okręgowa

Mirax Bierwce - V Liga Mazowiecka

Strażak Wielogóra - B Klasa

SEZON 2004/2005
HISTORIA PIŁKI NOŻNEJ cz. 14

Berta Jedlińsk ponownie gra 
w Lidze Okręgowej, lecz po 
pierwszej rundzie (jesiennej) 
wycofała się z rozgrywek, po-

nieważ w zimę nastąpiło po-
łączenie dwóch klubów Berty 
z Miraxem Bierwce. Na koniec 
rundy jesiennej zajmowała 14 

miejsce (na 16) z dorobkiem  
19pkt. zdobyła 25 bramek, na-
tomiast straciła 65.

Prezes: Mirosław Hernik
Trener: Roman Małek (od 18 
maja 2005r.), Włodzimierz An-
drzejewski.
Bramkarze: Szymon Ciemięga, 
Grzegorz Kozłowski.
Obrońcy: Karol Bugajski, Pa-
weł Maziarek, Jacek Pietrzy-

kowski, Grzegorz Styczyński, 
Jakub Jackowski, Wojciech Ku-
piec, Marcin Bukowski, Robert 
Mleczkowski.
Pomocnicy i napastnicy: Ro-
bert Borowski, Leszek Bzducha, 
Arkadiusz Cichocki, Jacek Cza-
ja, Tomasz Kiliański, Mirosław 

Kowalczyk, Bogdan Przedwój, 
Krzysztof Banaszkiewicz, Prze-
mysław Ferblik, Kamil Zegarek, 
Grzegorz Wrona, Michał Broda.

Mirax zajął 9 miejsce.  Zgro-
madził 38pkt. Zdobył 39 i stra-
cił 46 bramki. 

n Sezon 2004/2005 w „B” klasie. Strażacy zajęli 6 miejsce. Punkty: 32 bilans bramek: 39-36. 

ŻYCZLIWI POSZUKIWANI

GMINA WARKA

do Teatru KWADRAT 
w Warszawie

W spektaklu występują m.in.: 
Ewa Wencel, Grzegorz Wons, 
Jan Kobuszewski 
lub 
Wojciech Pokora, 
Andrzej Nejman 
lub Paweł Małaszyński

Ogólny koszt wyjazdu 
wynosi 120,00 zł

Na koszt wyjazdu składa 
się: przejazd busem oraz 
bilet wstępu na spektakl

Wyjazd o godz. 11:50 spod 
Centrum Kultury, powrót ok. godz. 21:00

Wszyscy zainteresowani wyjazdem 
dodatkowe informacje mogą uzyskać 

pod nr tel. 48 32 13 052

Należność za wyjazd można uiścić 
w siedzibie GCKiKF

Ilość miejsc ograniczona

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
organizuje w dniu 5 października 2013 (Sobota) 

wyjazd na spektakl 

Na ratunek „Chrystusowi Frasobliwemu”
Zapewne wszystkim odwiedzającym zabytkowy park w Winiarach znana jest Kapliczka na 

Trzecie Tysiąclecie z Chrystusem Frasobliwym, wyrzeźbionym w pniu starego jesionu, au-
torstwa ś.p. Stefana Lisowskiego. Od kilku miesięcy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego 

czyni usilne starania o uratowanie kapliczki przed zniszczeniem.  W szybkim tempie przechy-
la się pień drzewa, gnije od podłoża i zżerany jest przez szkodniki drzew. Postanowiliśmy za 
wszelką cenę uratować parkową kapliczkę!

Przypomnijmy, że Kapliczka 
na Trzecie Tysiąclecie powstała z 
inicjatywy artysty rzeźbiarza Ste-
fana Lisowskiego w 1998 roku. 
Została wyrzeźbiona w pniu sta-
rego jesionu, którego zniszczyło 
uderzenie pioruna podczas jed-
nej z burz. Jesion został roztrza-
skany w górnej partii drzewa, 
natomiast dolny pień wraz z uko-
rzenieniem pozostał. Wówczas 
Stefan Lisowski – artysta rzeź-
biarz z Góry Kalwarii zapropono-
wał wyrzeźbienie w pniu drzewa 
Chrystusa Frasobliwego z dedy-
kacją: „Tobie Chryste na Trzecie 
Tysiąclecie”. Tak podczas lata 
1998 roku powstała Kapliczka na 
Trzecie Tysiąclecie w winiarskim 
parku. Wiele osób musiało być 
zaangażowanych, aby to przed-
sięwzięcie się udało.  Stefanowi 
Lisowskiemu pomagali: Marek 
Czaplarski i Ireneusz Kaliściak – 
członkowie Grupy Communio 
Graphis. Pracowali także ogrod-

nicy muzeum: Sławomir Szew-
czyk i Witold Wiśniewski. Leś-
niczy ś.p. Andrzej Wojakowski,  
a wraz z nim Wojciech Kaczmarek 
z Nadleśnictwa Dobieszyn przy-
cięli odpowiednio pień drzewa. 
Instalację odgromową i oświetle-
nie zamontował Mirosław Smo-
gur, zadaszenie kapliczki wyko-
nał Marek Jarecki. Z wareckiego 
FUM-u pochodzi krzyż umiesz-
czony nad Chrystusem. Litery 
zamontował Jacek Matlakowski. 
Kapliczkę uroczyście poświęcił 
ks. Biskup Marian Duś dnia 18 
października 1998 roku, a towa-
rzyszyli mu: ks. Dziekan Wojciech 
Łagowski i ks. Kanonik Wiesław 
Zaręba. Nie odbyłoby się to 
wszystko bez zaangażowania dy-
rektor muzeum Anny Kornatek i 
jej męża ś.p. Tadeusza Kornatka. 

Dziś, aby uratować rzeźbę 
przed zniszczeniem zwróciliśmy 
się z prośbą do Piotra Lisowskie-
go (syna Stefana) – konserwa-

tora zabytków (zarówno rzeźby 
jak i malarstwa) oraz do arty-
stów z grupy Communio Graphis  
z Góry Kalwarii. Jesteśmy szcze-
rze wdzięczni, że odzew tych 
osób był natychmiastowy. Piotr 
Lisowski opracował program 
naprawczy i konserwatorski.  
W najbliższych dniach rozpo-
cznie się konserwacja kapliczki. 
Ponownie po 15 latach muzeum 
poszukuje życzliwych osób, które 
z własnej i nieprzymuszonej woli 
chcą pomóc, poświęcić swój pry-
watny czas, swoje pieniądze i zro-
bić coś pożytecznego dla otocze-
nia. Jesteśmy szczerze wdzięczni  
i bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy już zdeklarowali swoją 
pomoc. Będziemy informowali 
o postępach prac przy naszej ka-
pliczce. 

Iwona Stefaniak
Dyrektor Muzeum 

im. Kazimierza Pułaskiego 
w Warce

200 lat Pani Marianno!!!

16 września 2013 r. Pani 
Marianna Kostecka  

z domu Kalbarczyk obcho-
dziła 100. urodziny. Urodziła 
się w Nowych Zawadach 16 
września 1913 r. 

Jubilatka ma troje dzie-
ci: 8 wnuków, 13 prawnuków  
i 1 praprawnuczkę. Obecnie Pani 
Marianna mieszka z synem i sy-
nową w Radomiu gdzie z życze-
niami udali się: Zbigniew Gurtat 
- Kierownik delegatury urzędu 
wojewódzkiego, Rafał Rajkow-
ski - przedstawiciel wojewody 
mazowieckiego który, przeka-
zał życzenia w imieniu premiera 

Donalda Tuska, Teresa Bartosie-
wicz - kierownik KRUS w Radom, 
Wojciech Walczak - Wójt Gminy  
Jedlińsk oraz Genowefa Szpoto-

wicz, kierownik USC w urzędzie 
gminy w Jedlińsku.

Tygodnik OKO także przyłącza 
się do życzeń.

Kultura regionalna 
świętuje
Kolejny raz, pod koniec września miłośnicy zabawy „na ludową nutę” będą mieli swoje świę-

to. W Nowej Wsi koło Warki odbędzie się II Święto Kultury Regionalnej. 

W niedzielę 22 września na 
terenie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego zobaczyć będzie moż-
na występy zespołów folklo-
rystycznych – kapeli Wiesławy 
Gromadzkiej, kapeli Niwińskich, 
śpiewaczki Marii Siwiec, Zespołu 
Śpiewaczy z Mlądza oraz uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Nowej Wsi. Nie zabraknie sto-
isk rękodzielniczych, spotkań z 
twórcami ludowymi, przejażdżki 

bryczką, kawiarenki ze swojskim 
jadłem oraz różnorakich zabawy 
ludowe i nie tylko… Początek im-
prezy o godz. 14:00.

Organizatorzy, specjalnie dla 
mieszkańców Warki chcących 
uczestniczyć w zabawie przygo-
towali bezpłatny transport na 
trasie Warka – Nowa Wieś. Au-
tobus z Warki, z przystanku przy 
gimnazjum odjeżdżać będzie o 
godz. 13:45, 14:45 i 15:45. Po-

wrót do Warki z przystaniu Nowa 
Wieś „szkoła” o godz. 14:30, 
15:30 i 18:00.

Wydarzenie organizowane jest 
przez Stowarzyszenie ANIMA-
TOR w ramach Programu „Dzia-
łaj Lokalnie” Stowarzyszenia 
W.A.R.K.A. we współpracy z Ze-
społem Szkolno- Przedszkolnym 
w Nowej Wsi oraz „Dworkiem na 
Długiej” w Warce. Patronat nad 
Świętem objął burmistrz Warki.

WANDALE

W Warce też są...
Zdewastowana została tablica turystyczna znajdująca sie 

przy wareckiej stanicy. Informacja z portalu: wwarce.pl , 
świadczy o jednym - o bezmyślności,  mało tego - o debi-

liżmie sprawców.

Piętnaście stylizowanych tab-
lic, które rozmieszczone są w 
całej gminie Warka wykonała 
Lokalna Grupa Działania „War-
ka” we współpracy z LGD „Zapi-
licze” z Białobrzegów w ramach 
projektu „Oznaczenie atrakcji 
turystycznych i historycznych w 

Dolinie Pilicy”.

Wszystkie osoby, które mogły 
być świadkami tego zajścia lub 
posiadają jakiekolwiek informa-
cje prosimy o kontakt: z porta-
lem wwarce.pl,  LGD Warka lub  
nasza redakcją.

UWAGA  MIESZKAŃCY GMINY WARKA!
Przypominamy , że z dniem 16 września 2013 

roku (czyli w ostatni poniedziałek) upłynął  ter-
min uiszczania kwartalnej opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi, za miesiące lipiec,  
sierpień i wrzesień 2013 roku. 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w 
Warce przy Pl. St. Czarnieckiego 1 lub 

na konto:   45 1050 1777 1000 0022 0319 9597
Warto się pospieszyć, Urząd nie wysyła wezwań!
Teraz o terminach należy pamiętać samemu!
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OGŁOSZENIA DROBNE
SMS o treści TC.OKO. na nr 71068. Tylko 1,23 zł. Szczegóły na: www.tygodnikoko.pl

NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

• Sprzedam lub zamienię na mniej-
sze mieszkanie 4-pokojowe o pow. 
72 m2  na 4 pietrze, w Kozienicach 
na ul. Mickiewicza. 
Tel. 608851408 lub 605784097

• SPRZEDAM 1,20ha ziemi ornej  
w Janikowie. Tel. 500 417 714

• Sprzedam działkę budowlaną  
o powierzchni 1600 m2 przy drodze 
Kozienice – Brzóza. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 696 476 643

• Sprzedam działki budowlane w Ja-
nowie koło Kozienic, o pow. 1360m2 , 
i 720m2 . Cena do uzgodnienia. 
Tel. 501 566 168

• Sprzedam atrakcyjną działkę bu-
dowlaną w Wyborowie kolo Gra-
bowa nad Pilicą, 4300m2  .Posiada 
wszystkie media ,oraz mały sad. 
Tel.518038213

• Sprzedam działkę rolno budowla-
ną 2900 m2 , wodociąg, prostokąt, 
sucha nie zalewowa, ul sadowa Gra-
bów Nad Pilicą. Notarialnie , 30zł m2. 
Tel. 603 161 128.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
z kuchnią, 58 m2, I piętro, ul. Armii 
Ludowej
TEL. 606 850 387

• Sprzedam AUDI A4 B6 2,0 benzyna 
2001r. Srebrne. Auto sprowadzone 
z Niemiec w2012r. Pierwszy właś-
ciciel w kraju. Przebieg 226.500. Po 
wymianie rozrządu sprzęgła,oleju  
i filtrów. Cena17.900zł. Więcej infor-
macji pod numerem. 
Tel. 661855972

TC.O
KO

710
68

REGULAMIN OGŁOSZENIA DROBNE (prywatne) 
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.

2. Podaj treść ogłoszenia w redakcji Tygodnika OKO. Koszt 1 ogłoszenia wynosi 
1,50 brutto w tym VAT.

 Ogłoszenia dostarczone do wtorku do godziny 14:00 ukażą się  
w czwartkowym wydaniu tygodnika OKO. 

Nie będą publikowane na łamach Tygodnika OKO ogłoszenia zawierające tre-
ści obraźliwe, wulgarne, zawierajace treści naruszające obowiązujące prawo, 
naruszające prawa i dobra osobiste osób trzecich, zawierające treści dyskrymi-
nujące płeć, rasę, wyznanie, narodowość czy język oraz nawołujące do przemo-
cy. W przypadku przesłania ogłoszenia o takiej treści koszt wysłanego SMS-a nie 
podlega zwrotowi. 

Poprzez SMS na numer 71068, nie przyjmujemy ogłoszeń związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, w tym przypadku prosimy o kontakt z Biurem 
ogłoszeń nr tel. 48 614 22 52 kom. 512 495 193 lub mailowo: reklama@tygodni-
koko.pl

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

TOWARZYSKIE

K R Z Y Ż Ó W K A
Prosimy o nadsyłanie poprawnych odpowiedzi do 24 września, z dopiskiem  
w temacie  e-maila: krzyżówka_oko32.

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKI 
Z BIEŻĄCEGO NUMERU UFUNDOWALI:

Pizzeria Biesiadowo w Grójcu, 
al. Niepodległości 2a, 
Tel. 792 000 099; 792 000 088

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Venus, 
Kozienice, ul. Warszawska 9, 
tel. 48 614 28 22

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, 
Kryta Pływalnia Delfin, 
ul. Legionów 4, tel. 48 611 72 00

Pizzeria Torino w Zwoleniu,  
ul. Jagiełły 17, 
tel. 48 381 63 33   

Biuro Oriflame w Kozienicach, 
ul. Radomska 14a, 
tel. 692 886 344

Prawidłowe rozwiazanie krzyżówki z numeru 31: ,,JAKI GRAJEK, TAKA MUZYKA”.
Nagrody otrzymują:
Wiesława Rusin, Jasieniec – pizza w pizzerii Biesiadowo w Grójcu. Stanisława Zakrzewska, 
Ryczywół – Kosmetyki ORIFLAME, Sebastian Bromblik, Głowaczów – pakiet 2 wejściówek 
na Tężnie w Kozienicach, Dominika Kusio, Zwoleń – pizza w pizzerii Torino w Zwoleniu, Anna 
Piątkowska, Kozienice – manicure w salonie Venus w Kozienicach, Dominika Gostkowska, 
Warka – pizza w pizzerii Biesiadowo w Warce.

Pizzeria Biesiadowo w Warce, 
ul. Senatorska 27, 
tel. 48 667 26 51

Pub Rudera w Kozienicach, 
ul. Sportowa 8;  
Tel. 600 636 245

Regulamin konkursów w tygodniku OKO
1 Pod uwagę bierzemy tylko e-maile wysłane na adres  konkurs@tygodnikoko.pl
2 E-mail powinien zawierać hasło krzyżówki (odpowiedź na pytanie konkursowe), imię i nazwisko, 

miejscowość z której piszemy oraz numer telefonu. Koniecznie również nazwę nagrody, którą 
wybieramy, a w przypadku pizzy również nazwę lokalu.

3 Wygrywa osoba, której dane są podane w e-mailu - nie ma możliwości przekazania wygranej  
innej osobie.   

PIZZA

PIZZA

DUŻA PIZZA

1. STRZYŻENIE LUB STYLIZACJA
2. MANICURE     

PAKIET 2 WEJŚCIÓWEK NA 
TĘŻNIE

KOSMETYKI O WARTOŚCI 
50 ZŁ

SALON FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNY

• Rower koloru zielonego znale-
ziony w dniu 21.08.2013r na tere-
nie miasta Kozienice, do odebrania  
w Zespole Dzielnicowych w Komen-
dzie Powiatowej  Policji w Kozieni-
cach

• Rower górski znaleziony na  
os. Energetyki w Kozienicach w dniu 
11.08.2013r do odebrania w Zespole 
Dzielnicowych w Komendzie Powia-
towej  Policji w Kozienicach

• Znaleziono telefon Nokia N70, 
 w okolicy ul. Kolejowej. Informacje 
pod numerem
Tel. 504 984 131

• Sprzedam meble (płyta pilśniowa) 
- komoda , stolik , słupek , meblo-
ścianka , kolor jasna sosna , stan bar-
dzo dobry  cena do uzgodnienia. 
Tel. 504 235 962

• INTERNET • INTERNET •
DOSTĘPNY w każdej lokalizacji. 

Bez wychodzenia z domu. 
Dojazd na miejsce, instalacja 

i konfiguracja GRATIS!!! 
Cena: 49 zł m-c. 

Nie wymaga posiadania telefonu stacjonarnego. 
W pakiecie doładowania na komórkę 20zł/m-c. 

NOWA TECHNOLOGIA 
Tel. 502 741 971 

WARKA  • GRÓJEC •  ZWOLEŃ  • KOZIENICE  i inne  

PIZZA
GRÓJEC

• Wynajmę lokal na parterze ideal-
ny na biuro, pracownie, gabinet w 
pobliżu  Dworca PKS (CO, WC) Ko-
zienice ul. Kochanowskiego 6.

• Wynajmę lokal w centrum Zwo-
lenia,  nowy 43m2  , ul Kościuszki 
obok dworca PKS. Okna PCV, CO, 
WC. Wiadomość, 
Tel. 602 705 330T

• Mam 38l poznam kobiety w każ-
dym wieku do spotkań z Radomia, 
możliwy sponsoring; dzwoń, pisz, 
mój numer 727 647 021

• Poznam kobietę do stałych spot-
kań, tylko z okolic Dęblina, wiek i 
stan cywilny obojętny. 
Tel. 691 581 140

• Chłopak 35l pozna kobietę z Rado-
mia i okolic do spotkań sponsorowa-
nych , mój numer 727647021

• Szukam Pana do stałego związku. 
Spokojnego, nie pijącego, bez zobo-
wiązań, kulturalnego. Zainteresowa-
nych Panów proszę o kontakt telefo-
niczny pod nr 507- 224- 319

• JEŚLI JESTEŚ SAM,  MASZ WIĘCEJ 
NIŻ 50 LAT,  SZUKASZ KOGOŚ NA 
STAŁE, NAPISZ DO MNIE. CZEKAM 
NA SMS. 
Tel  880 654 530.

RÓŻNE

WYNAJEM

SPRZEDAM 
MIESZKANIE

Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe o powierzchni 55,7 
m2. Na osiedlu "Energetyki" 
w Kozienicach, piętro 4/4. 
Wszystkie media, telewizja 
kablowa. Mieszkanie po ge-
neralnym remoncie, włącznie  
z wymianą instalacji (elektrycz-
na, wodno-kanalizacyjna). 
Kuchnia umeblowana i wy-
posażona w sprzęt AGD. Niski 
czynsz, blok ocieplony. Dobra 
lokalizacja. W pobliżu sklepy, 
szkoła, przedszkola, żłobek. 

TEL. 502 092 913

REKLAMUJ SIĘ Z NAMI!!!
Po wakacyjna promocja! Już od 30 zł za moduł!

Być może czyta to Twój przyszły klient
Zadzwoń: 512 495 193, 

Napisz: reklama@tygodnikoko.pl
Niech Cię ludzie zauważą!!!

TYGODNIK OKO-LOKALNE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Ponad 12 tys egzemplarzy w 155 punktach dystrybucji

w powiatach: grójeckim, kozienickim, radomskim oraz zwoleńskim.

GOTÓWKA. TRANSPORT GRATIS
TEL. 500 400 890

Sprzedam nowe solidne 
skrzynki drewniane tzw. Je-
dynki i dwójki, 4 zł za sztukę. 

Wola Chodkowska, 
tel. 501 090 007

PRACA 
Karczma u „Suchego” Augu-
stów k/Pionek 
Zatrudni: 
Kucharki, kelnerki, barmana. 
Tel. 604 094 448, 515 280 610

Poznam Panią  
w celu stałego związ-

ku. Poszukuję Pani bez 
zobowiązań, spo-

kojnej, kulturalnej o 
miłym wyglądzie, ob-
darzonej przez naturę. 

Może zamieszkać u 
mnie, jestem z okolicy 
Mogielnicy koło Grój-

ca. Proszę dzwonić  

Tel. 697 207 792

Kupię mały dom z pose-
sją, z działką rolną. Okolice 
Kozienic, Janikowa, Siecie-
chowa. Oferty proszę składać 
na adres redakcji Tygodni-
ka OKO, 26-900 Kozienice,  
ul. Radomska 14A. 

Z dopiskiem: POSESJA 

• Sprzedam działkę budowlaną  
o powierzchni 2000 m2, w miejsco-
wości Chinów koło Kozienic. Wymia-
ry 63x35. Media: kanalizacja, wodo-
ciąg, energia elektryczna.
Tel. 513 271 827, 504 346 728

• Sprzedam dom parterowy, wol-
nostojący, 3 sypialnie, salon, 
kuchnia, łazienka, hol. Pom. Go-
spodarcze. Stan surowy otwarty.  
Razem 114 m2, na działce 1600 m2, 
częściowo ogrodzonej, dodatkowo 
budynek gospodarczy murowany. 
Dom położony na górce, w puszczy 
kozienickiej, Maciejowice III 63, 
gmina głowaczów, pow. Kozienicki, 
Cena: 130 000 pln do negocjacji.  
Tel. 665 826 719

• ANGIELSKI dla każdego; dzieci, 
młodzież i dorośli. Kozienice, Stani-
sławice, Łuczynów. Doświadczona 
nauczycielka / egzaminator; dobra 
cena. 
Tel. 530477525

• Sprzedam kamień elewacyjny 
Bruk-Bet Celtic Klimaterm, kolor 
CE-1 (ładny, miedziany brąz). Mam 
ok 33m2 . Cena 50zł/opak. 
Tel. 530 477 525

• Sprzedam styropian 40 i 100. wy-
miary1200x500. Tanio. 
Tel. 609 654 352

TEATR

Dramatyczny zaprasza na Absolwenta
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy to jeden z najważniejszych polskich teatrów. Powstał 

w 1949 r., a w 1955 r. otrzymał siedzibę w Pałacu Kultury i Nauki. Wśród dyrektorów te-
atru było wielu wybitnych twórców, m.in.: Jan Świderski, Gustaw Holoubek, Zbigniew Za-
pasiewicz.  Od stycznia 2013 roku Teatr Dramatyczny został połączony z Teatrem Na Woli  
im. T. Łomnickiego i jest obecnie największym teatrem w Polsce. Wystawia na czterech sce-
nach, w trzech dzielnicach Warszawy: w Śródmieściu, na Woli oraz na Mokotowie.

Teatr Dramatyczny kontynu-
uje ważne zadanie wyznaczone 
przez lata jego działalności. To 
na jego deskach powstawały 
najważniejsze polskie spektakle 
przygotowywane przez wybit-
nych twórców. Tu reżyserowali 
najwybitniejsi polscy  i zagra-
niczni reżyserzy, m.in. Jerzy Jaro-
cki, Jerzy Grzegorzewski, Maciej 
Prus, Krystian Lupa, Robert Wil-
son. Obecnie dyrektorem teatru 
jest Tadeusz Słobodzianek, twór-
ca i dyrektor artystyczny Labora-
torium Dramatu  dramatopisarz, 
laureat literackiej nagrody Nike 
za dramat „Nasza klasa”. Pod 
jego dyrekcją teatr opiera się na 
wybitnej literaturze światowej, 
dramacie współczesnym i kla-
sycznym. Teatr Dramatyczny jest 
dla widza w każ-
dym wieku, miej-
scem, do którego 
można przyjść 
całą rodziną. Tu 
można zobaczyć 
ciekawe historie, 
które poruszają 
emocje, skłania-
ją do refleksji i 
inspirują intelek-
tualnie. Ale nie 
tylko, bo wiele 
spektakli z repertuaru hałduje 
zasadzie „uczyć bawiąc”.  

W repertuarze znajdują się 
m.in. „Absolwent” (na kanwie 
powieści Ch. Webba oraz scena-

riusza filmowego C. Willinghama 
i B. Henry'ego, na podstawie 
których w 1967 r. powstał film o 
tym samym tytule z kultową już 

rolą Dustina Hoffmana); 
dramat „Nasza klasa” Tadeusza 
Słobodzianka; komedia z muzyką 
na żywo opowiadającą o zespo-
le rockowym „Exterminator”; 

kryminał „Martwa natura w ro-
wie”; kameralna tragikomedia 
„Romantycy” Hanocha Lewina; 
„Cudotwórca” z przejmującą 
rolą Adama Ferencego, a także 

„Kamasutra” na 
podstawie hin-
duskiego traktatu 
sprzed 1600 lat. 
Szerszej publicz-
ności znany jest 
również, cieszą-
cy się niesłabną-
ca popularnością 
spektakl „Iluzje” 
Iwana Wyrypaje-
wa, prezentowany 
w 2012 na scenie 

Teatru Telewizji. Ponadto przy 
teatrze działa literacki Kabaret 
na Koniec Świata, który co dwa 
miesiące przygotowuje nowy 

program, inspirowany aktualny-
mi wydarzeniami.

Nie tylko dorośli mogą znaleźć 
coś dla siebie wśród ponad 30 
tytułów z repertuaru. Od 2011 
r. jest z nami również „Koziołek 
Matołek”. Ten niesforny ulubie-
niec dzieci podróżuje po świe-
cie w poszukiwaniu mitycznego 
Pacanowa i przeżywa niezwykłe 
przygody, do których zaprasza 
wszystkie maluchy. 

Na deskach teatru można 
zobaczyć m.in. Agnieszkę War-
chulską, Dominikę Ostałowską, 
Krzysztofa Stroińskiego, Małgo-
rzatę Niemirską, Katarzynę Her-
man, Adama Ferencego, Krzysz-
tofa Dracza, Sambora Czarnotę, 
Władysława Kowalskiego i wielu 
innych utalentowanych aktorów. 

Spektakle wystawiane w Tea-
trze Dramatycznym we wrześ-
niu:
Młody Stalin: 20, 21 września 
2013 g. 19:00
Absolwent: 26, 28 września  
2013 g. 19:00
Cudotwórca: 19, 20 września 
2013 g. 19:30
Romantycy: 28, 29 września 
2013 g. 19:30
Martwa natura w rowie: 24, 25 
września 2013 g. 19:00
Exterminator: 26, 27 września 
2013 g. 19:00
Sex Machine: 21, 22 września 
2013 g. 19:00
Allegro Moderato 26, 27 wrześ-
nia 2013 g. 19:00
Rekonstruktor: 28, 29 września 
2013 g. 19:00

Dla Czytelników Tygodnika OKO mamy 
dwa, dwuosobowe zaproszenia na spektakl 
„Absolwent” w dniu 27 września (piątek)  o godzinie  19:00.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: konkurs@tygodnikoko.pl

KOZIENICE
Tel. 600 636 245

Duża firma zatrudni od zaraz osoby z orze-
czeniem o niepełnosprawności do sprzątania 
obiektu przemysłowego w Świerżach Gór-
nych k. Kozienic. 
• Praca pon. - pt., w godz. 6.00-14.00. 
• Oferujemy umowę o pracę. 
• Wynagrodzenie miesięczne: 1800zł brutto. 
Kontakt: 510-013-568.

KOZIENICE 
ul. Radomska 14A
tel. 48 614 22 52
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  PIŁKA NOŻNA

ZWOLEŃ
Zmarł Roman Fomin, wy-
wodzący się z regionu ra-
domskiego znany sędzia 
siatkówki. Był jednym z naj-
lepszych arbitrów w kraju, 
w 1990 roku został uznany 
za najlepszego w Polsce.  
W ostatnich latach organi-
zował rozgrywki dla dzieci  
i amatorów.

* * * * *
IV liga: Energia Kozieni-
ce – Znicz II Pruszków 2:1, 
Mazowsze Grójec – Orzeł 
Wierzbica 2:1. Tymex Klasa 
Okręgowa: 14-15 września: 
Plon Garbatka-Letnisko – 
Jodła Jedlnia-Letnisko 3:6, 
Zwolenianka Zwoleń – Rusz-
covia Borkowice 0:0, Rado-
miak II Radom – KS Warka 
2:4, Zawisza Sienno – Legion 
Głowaczów 4:3, LKS Prom-
na – Powiślanka Lipsko 2:2, 
Proch Pionki – Polonia Iłża 
1:2. 

Colo Sport Klasa A:  Ener-
gia II Kozienice – Gryf Policz-
na 1:1, MKS Kozienice – KS 
Chomentów 1:0, Megawat 
Świerże Górne – Zorza Ko-
wala 3:0, Iskra Gózd – KP 
Stanisławice 1:3, KS Jastrząb 
– Zamłynie Radom 1:1, Po-
wała Taczów – Sokół Przytyk 
3:0, Orzeł Jedlanka – Orzeł 
Gielniów 2:3, KS Potworów – 
Jaguar Wolanów 2:0, Zodiak 
Sucha – Akcja I Jastrzębia 
4:1, KS Magnuszew – GKS 
Jedlińsk 1:7, Kraska Jasie-
niec – KS Błotnica Stara 2:5.

* * * * *
W następnej kolejce IV ligi: 
Szydłowianka Szydłowiec – 
Energia Kozienice (18 wrześ-
nia, 16:00), PKS Radość – Ma-
zowsze Grójec (18 września, 
16:30).

* * * * *
Przypominamy, że już dziś 
o godz. 16:00 w Pionkach 
rozegrany zostanie charyta-
tywny mecz pomiędzy Skrą 
Bełchatów a Asseco Resovią 
Rzeszów. Cały dochód z roze-
granego w pionkowskiej hali 
sportowej meczu zostanie 
przekazany na leczenie Wioli 
i Darii, chorujących na dzie-
cięce porażenie mózgowe. 
Bilety do nabycia na miej-
scu. Wszystkich, którzy nie 
mogą przyjechać do Pionek, 
zapraszamy do skorzystania 
z oferty Telewizji Interneto-
wej ETV, która przeprowadzi 
transmisję ze spotkania.

* * * * *
Niereformowalny wydaje się 
piłkarz Zwolenianki Zwoleń, 
Mateusz Kubica. Ostatnio 
musiał pauzować przez cztery 
spotkania za czerwoną kartkę. 
Niewiele go to nauczyło – już 
w 30. minucie pierwszego 
meczu po powrocie piłkarz ze 
Zwolenia znów obejrzał czer-
wony kartonik. To chyba jego 
ulubiony kolor...

* * * * *
16 września po wakacyjnej 
przerwie do treningów po-
wrócili pływacy UKS Olimpic 
Warka. Wszystkich zaintere-
sowanych zajęciami pływacki-
mi zapraszamy w poniedział-
ki, środy i piątki w godzinach 

SPORT FLESZ

 WYWIADKrzysztof Oczkowski

Historyczna chwila nade-
szła w Publicznym Gim-

nazjum im. Jana Kochanow-
skiego w Zwoleniu. Swoją 
działalność zainaugurowała 
klasa sportowa o profilu piłki 
ręcznej.

Klasa szczypiornistów wystartowała

Stało się to dzięki wsparciu  
i porozumieniu dyrekcji placów-
ki pod przewodnictwem Zbi-
gniewa Plewickiego oraz władz 
gminy reprezentowanych przez 
burmistrz Zwolenia, Bogusławę 
Jaworską. 

Inicjatorem i pomysłodawcą 
zaistnienia tejże klasy był nauczy-
ciel i trener piłki ręcznej miejsco-
wego gimnazjum, Jerzy Markie-
wicz. Klasa liczy 27 osób, w tym 

10 dziewcząt i 17 chłopców. Mło-
dzi uczniowie klasy sportowej re-
alizują program nakreślony przez 
Związek Piłki Ręcznej w Polsce, 
który przewiduje m. In. 10 go-
dzin zajęć wychowania fizyczne-
go tygodniowo. Grupa uczniów 
odbywać będzie także treningi  
w ramach UMKS „ Orlęta”, wzię-
ła także udział w obozie zorga-
nizowanym w części przez ZPRP  
w Potoczku. 

Ponadto chłopcy zostali zgło-
szeni do rozgrywek Mazowie-
ckiej Ligi Piłki Ręcznej młodzików. 
Mamy nadzieję, iż dzięki solidnej 
pracy i poparciu władz gminy 
oraz dyrekcji szkoły zdołają oni 
nawiązać do pięknych osiągnięć 
piłkarzy ręcznych Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Kocha-
nowskiego – takie jak chociażby  
w ubiegłym roku szkolnym –  
w skali kraju. 

n Klasa sportowa o profilu piłki ręcznej, pośrodku dyrekcja szkoły: Zbigniew Plewicki i Marzena Norow-
ska, po lewej: Krzysztof Oczkowski , po prawej Jerzy Markiewicz- trenerzy.

Runda: 1
Kolejka: 2.  6 październik 

/niedziela/
UKS Orlęta Zwoleń 

UKS Wilanowia I W-wa 

Kolejka: 4.  20  październik  
/niedziela/

 UKS Orlęta Zwoleń  
KS Warszawianka 

 Kolejka: 8.   24  listopad  
/niedziela/

 UKS Orlęta Zwoleń  
UKPR  Agrykola I W-wa

Kolejka: 10.   8  grudzień 
/niedziela/

UKS Orlęta Zwoleń  
UKS Kontra I W-wa

Kolejka: 12.    5 styczeń  
/niedziela/

UKS Orlęta Zwoleń  
MTS Lider I Radom

Kolejka: 14    19 styczeń  
/niedziela/

 UKS Orlęta Zwoleń  
UKS Wilanowia II W-wa

TERMINARZ ROZGRYWEK
Liga Młodzików –rocznik 

1999/2000 – Grupa B 

Wójt Gminy Głowaczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Bobrownikach, będącej własnością Gminy Głowaczów.

 
Nieruchomość z oznaczeniem KW Nieruchomość położona w Bobrownikach. Księga wieczysta  nr RA1K/00017542/1

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych 
gruntów oraz powierzchnia nieruchomości Działka  nr  732/2 o pow. 0,9814ha

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Bobrownikach gmina Głowaczów, powiat kozienicki woj. mazowieckie. Nieruchomość oddalona oko-
ło 21 km w kierunku północnym od Kozienic, około 3,0 km w kierunku południowo - zachodnim od Głowaczowa, położona po środku wsi przy drodze gmin-
nej o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oraz tereny upraw rolnych. Zabudowana jest budyn-
kiem Szkoły Podstawowej o konstrukcji murowanej, II kondygnacyjnym w części podpiwniczonym o pow. zabudowy 315,00 m², pow.użytkowej 392,80m². 
Nieruchomość wyposażona w media: wodociąg gminny, kanalizacja sanitarna do szamba własnego, energię elektryczną, c.o. – olejowe, telefoniczne.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

Brak planu – według  ostatnio  obowiązującego  planu  miejscowego  nieruchomość  leży  w obszarze ozn. symbolem 38.6.UO.UZ: istniejąca ośrodek zdrowia i szkoła.  
W studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowaczów podtrzymuje ten zapis.

Cena wywoławcza w zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) 250.000,00 zł  (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

Wadium w zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 

Wysokość postąpienia w zł Co najmniej 2.500,00 zł

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia Wszelkie koszty i opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca. Cena osiągnięta w przetargu  płatna najpóźniej dzień przed dniem spisania umowy 
notarialnej na konto Gminy Głowaczów 

Obciążenia i zobowiązania, 
których przedmiotem jest nieruchomość

- nabywca będzie zobowiązany użyczyć (bezpłatnie) gminie Głowaczów na 8 lat – licząc od chwili podpisania umowy sprzedaży niniejszej nieruchomości, dach budynku 
głównego na , którym wybudowano maszt radiowy dla przesyłu Internetu  w ramach projektu:„Internet szansą na szybki rozwój Gminy Głowaczów” PO IG 8.3 oraz inne 
pomieszczenia i instalacje lub ich część niezbędne z uwagi na właściwe funkcjonowanie masztu zgodnie z przeznaczeniem; 
- przez w/w okres nabywca będzie zobowiązany udostępnić bezpłatnie gminie nieruchomość w celu wykonania czynności związanych bieżącą obsługą w/w masztu  i jego 
osprzętu , konserwacją oraz usuwaniem awarii ;
- maszt i wszystko co zostało zainstalowane  w związku z jego funkcjonowaniem pozostaje własnością gminy Głowaczów; 
- w akcie notarialnym zostaną umieszczone stosowne zapisy, w tym kary umowne, które zabezpieczą  potrzeby gminy w/w zakresie.

1 Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wpłacenia (wnie-
sienia) wadium a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 
2.Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych 
dopuszczonych do obrotu publicznego.
3.Wadium w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu należy wpłacić / wnieść wnieść najpóźniej 
do dnia 17 października 2013 r.  Wpłaty należy dokonać  na konto Gminy Głowaczów: Bank Spółdzielczy 
w Głowaczowie nr 57 9125 0005 0000 0374 2000 0080. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie 
z banku lub  poczty . Wadium może być wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartoś-
ciowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Należy je złożyć w kasie urzędu (pok. nr 3) – dowodem 
wniesienia wadium będzie zaświadczenie wystawione przez pracownika urzędu.  Dowód wniesienia wa-
dium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości. 
2. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, 
podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
3. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. 
4. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium wpłacone przelewem zwraca się niezwłocznie po odwoła-

niu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
    1)odwołania przetargu;
    2)zamknięcia przetargu;
    3)unieważnienia przetargu;
    4)zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
5. O terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zawiadamiany jest pisemnie. 
6. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca  ( m.in. koszty 
notarialne oraz opłaty wieczystoksięgowe itd.)
7. Cudzoziemcy /w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców/ w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są, przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać 
zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wyma-
gana. 
8. Wójt Gminy Głowaczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przy-
czyny. 
9. Obecny przetarg jest piątym z kolei – ostatni  odbyły się w siedzibie Urzędu Gminy Głowaczów,   
ul. Rynek 35,  26-903 Głowaczów w sali nr 23  ( sala konferencyjna)  o godz.10.30  w dniu 09.09. 2013r.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać u Sekretarza

Uwaga: Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów w sali nr 23 ( sala konferencyjna) o godz.10.30 w dniu 22 października 2013r. 

Worek się rozwiązał

OKO:  W czym tkwi tajemnica 
tak dobrej postawy Jodły na po-
czątku sezonu?

• Już w rundzie wiosennej 
poprzednich rozgrywek pokaza-
liśmy, że jesteśmy w stanie grać 
skutecznie i zwyciężać. Zgro-
madziliśmy na swoim koncie 27 
punktów, zdobywając przy tym 
40 bramek. Dawaliśmy więc wy-
raźne sygnały, że możemy po-
walczyć z każdym rywalem. Mój 
zespół jest bardzo dobrze przy-
gotowany zwłaszcza ofensywnie, 
ale przed sezonem wzmocniliśmy 
również szyki obronne – dołączył 
do nas Emil Kapusta, występu-
jący ostatnio w barwach Soko-
ła Przytyk. Naszą siłą jest także 
stabilność. Znamy się już bardzo 
dobrze, trenujemy razem od 1,5 
roku. Warto podkreślić także czę-
stotliwość odbywania się zajęć – 
mało który zespół na tym pozio-
mie rozgrywkowym regularnie 
trenuje trzy razy w tygodniu.

OKO: Może pan powiedzieć z 
czystym sumieniem, że na ten 
poziom rozgrywkowy ma pan 
drużynę kompletną?

• Jeszcze nie. Z pewnością 
chciałbym jeszcze nieco wzmoc-
nić defensywę. Potrzebujemy 
jednego, dwóch zawodników. 
W środku obrony na zmianę je-
stem tylko ja (śmiech). Będziemy 
chcieli również systematycznie 
wprowadzać do zespołu nowych 
graczy z drużyn juniorskich. Na 
razie świetnie do ekipy wkom-

ponował się Piotrek Świecielski, 
który imponuje skutecznością. 
Będziemy robić wszystko, aby ta-
kich zawodników było więcej.

OKO: Jodła imponuje liczbą 
strzelanych bramek. 34 gole w 
siedmiu spotkaniach to wynik 
dużo więcej niż dobry.

• Rzeczywiście, w ofensywie 
jesteśmy silni. Średnio w lidze 
strzelamy niemal pięć bramek w 
jednym meczu. Młodzi zawodni-
cy korzystają z doskonałych za-
grań Darka Rysiewskiego. Z nie-
których podań wręcz nie wypada 
nie zdobyć bramki. A mogło być 
jeszcze lepiej, bo trzeba pamię-
tać, że nie wykorzystaliśmy już 
trzech rzutów karnych. 

OKO: Może nad tym trzeba 
więc mocniej popracować?

• Cały czas szlifujemy ten ele-
ment. Śmieję się, że chłopaki 
wywierają na siebie wzajemnie 
presję, bo chętnych do strzelania 
z jedenastki mamy wielu.

OKO: Wyborna dyspozycja 
strzelecka widoczna była zwłasz-
cza w meczu z rezerwami Rado-
miaka. 8:0 to wynik, którego nie 
powstydziłby się żaden zespół.

• Zgadza się. W klasie A rado-
mianie często wygrywali swoje 
spotkania w takim stosunku, te-
raz przegrali. Taki futbol. A mó-
wiąc serio, Radomiak przyjechał 
do nas bez zawodników wystę-
pujących na co dzień w pierwszej 
drużynie, grającej w II lidze. Wie-

działem, że jeśli zaraz po prze-
rwie strzelimy trzecią bramkę, 
worek się rozwiąże. Tak też się 
stało i bardzo to nas cieszy. 

OKO: W klubie nikt na razie 
nie myśli jednak o awansie?

• Podchodzimy do tego spokoj-
nie. W listopadzie będziemy mie-
li wybory nowego zarządu. Nasi 
zawodnicy walczą o lepsze jutro. 
Być może ktoś dostrzeże naszą 
dobrą postawę, zainteresuje się 
tymi graczami. Przed nami do-
piero najtrudniejsze mecze, to 
właśnie w nich musimy pokazać, 
na co nas naprawdę stać. Jeśli 
chodzi o finanse, w klubie nie ma 
kokosów – myślę, że nie znajdu-
jemy się w czołówce ligi okręgo-
wej pod względem płac. Nikt jed-
nak nie narzeka, tylko robi swoje, 
a to przynosi efekty.

OKO: Oprócz trenerki, jest 
pan także nauczycielem wycho-
wania fizycznego w Publicznym 
Gimnazjum w Zwoleniu, gdzie 
powstała klasa sportowa o pro-
filu piłki ręcznej. Skąd ta idea?

• Była to inicjatywa Jerzego 
Markiewicza, który prowadził już 
wcześniej różne zespoły szczy-
piorniaka. Prowadzona przez 
niego w Zwoleniu drużyna Orląt 
od kilku lat występuje regular-
nie w lidze mazowieckiej. W po-

przednim sezonie zajęła drugie 
miejsce na Mazowszu, a szóste 
w Polsce. To świetny wynik, war-
to więc postawić na rozwój tej 
dyscypliny sportu. Są tego same 
plusy – usportowiona i osiągają-
ca sukcesy młodzież, nowy etat 
dla nauczyciela, rozgłos... Warto 
spróbować.

OKO: Pan również prowadzi 
zespół piłki ręcznej, ale dziew-
cząt. 

• Od piłki nożnej do ręcznej 
jest naprawdę niedaleko. Od 
kilku lat obserwuję pracę Jerze-
go Markiewicza, wspólnie z nim 
prowadzę treningi, więc przez to 
sam się wdrażam w tajniki szczy-
piorniaka. Poza tym metodyka 
tej dyscypliny, podobnie zresztą 
jak innych, obowiązuje każdego 
nauczyciela wychowania fizycz-
nego. Wszyscy robimy swoje  
i mamy nadzieję, że przyniesie to 
efekty.

Rozmawiał 
Emil Kopański

Na starcie bieżącego sezonu Jodła Jedlnia-Letnisko jest nie 
do zatrzymania. W siedmiu pierwszych meczach zapisała 

na swoim koncie komplet punktów. O fenomenalnej dyspozy-
cji piłkarzy z Jedlni rozmawiamy z trenerem zespołu, Krzysz-
tofem Oczkowskim.

NADLEŚNICTWO KOZIENICE

„Na tropie sześcioptaka”
Nadleśnictwo Kozienice 

informuje, że w Polskim 
Radiu od 9 września na an-
tenie PR I w audycji Jedynka 
Dzieciom od poniedziałku do 
piątku ok. godz. 19.45 moż-
na usłyszeć „Na tropie sześ-
cioptaka” autorstwa Pawła 
Wakuły. Radio wyemituje 20 
odcinków audiobooka. „Na 
tropie sześcioptaka” to prze-
zabawna powieść o pewnym 
leśniczym, który szuka tajem-
niczego stworzenia – sześcio-

ptaka, który ukrywa się gdzieś 
w lesie. Ten dziwny ptak pozo-
staje nieuchwytny, za to sam 
Leśniczy wpada w sidła – mi-
łości! To pierwsze poważne 
uczucie dodaje mu sił. A po-
trzebuje ich sporo do walki 
z wandalami, którzy śmiecą, 
rozjeżdżają runo leśne quada-
mi i wycinają bezprawnie cho-
inki na święta.

Zapraszamy do posłuchania 
radiowych odcinków.

W dniu 01.09.2013 roku 
już po raz II odbył się 

bieg w ramach Grand Prix Pio-
nek „Z Biegiem Natury”. Na 5 
km trasę po ścieżkach leśnych 
o godzinie 13 wyruszyło 104 
uczestników. Pierwszy uczest-
nik przybiegł na metę po 17 
minutach 35 sekundach i po-
prawił poprzedni wynik zwy-
cięscy z I biegu o 13 sekund. 
Zwyciężył Michał Jagieło z 
Lubienia w woj. Świętokrzy-
skim, który od początku biegu 
nadawał ton rywalizacji. W 
biegu brali udział biegacze z 
Pielgrzymki Biegowej do Czę-

stochowy, biegacze z Kozie-
nic, Radomia, Zwolenia i Pio-
nek. Przed biegiem głównym 
odbyły się biegi na krótszych 
dystansach w których rywa-
lizowały dzieci z przedszkoli i 
uczniowie z podstawówek. 

Wszyscy młodzi biega-
cze otrzymali nagrody.  
Po wręczeniu nagród biega-
cze udali się pod wiatę edu-
kacyjną przy Nadleśnictwie, 
gdzie przy ciepłej grochów-
ce i ognisku prowadzono 
rozmowy o wynikach i pla-
nach na najbliższe biegi tj.  
13 października br.

II bieg Grand Prix Pionek

WÓJT GMINY MAGNUSZEW
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nie-
ruchomościami  (t.j. Dz.U. 2004 Nr 261, poz. 2603 z póż.zm) informuje, 
że od 19 września 2013r na okres 21 dni został podany do wiadomości 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2013r 
w miejscowości Wilczkowice Dolne poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy Magnuszew oraz na stronie internetowej www.

ugmagnuszew.bip.org.pl. Bliższych informacji udziela Urząd Gminy 
Tel. 48 621-71-05 w.205.
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ZWOLEŃ

Ze spiżarni mamy

Stwórz własną legendę!

Chyba każdy chciałby mieć udział w powstaniu książki. Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu otwiera szansę współtwo-

rzenia książki kucharskiej!

Stowarzyszenie zaprasza 
wszystkich chętnych miesz-
kańców obszaru LGD (gmi-
ny Ciepielów,   Gózd, Iłża, 
Jastrzębia, Jelnia- Letnisko, 
Kazanów, Pionki, Policzna, 
Przyłęk, Tczów i Zwoleń) do 
nadsyłania własnych i wy-
próbowanych przepisów 
kulinarnych na tradycyjne, 
regionalne przysmaki w ka-
tegoriach: przystawki, dania 

mięsne, potrawy z owoców 
i warzyw, desery i wypieki, 
nalewki. 

Wybrane przepisy zosta-
ną opublikowane w książce 
kucharskiej pt. Ze spiżarni 
mojej mamy, czyli przysmaki 
LGD „DiR”, a wszyscy którzy 
nadeślą receptury otrzymają 
upominki ufundowane przez 
LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.

Przepisy – na kompletnie 

wypełnionej KARCIE ZGŁO-
SZENIA (mile widziana wer-
sja elektroniczna oraz zdję-
cie przygotowanej potrawy) 
należy dostarczyć osobiście 
lub nadesłać pocztą na adres  
biura LGD – ul. Wojska Pol-
skiego 80A, 26-700 Zwoleń, 
w terminie do 31 grudnia. 

Zapraszamy!

Nie lada gratka czeka na mieszkańców Zwolenia i najbliższych okolic. Czeka bo-
wiem na nich konkurs pod nazwą „Obszar LGD w legendach, wierzeniach i histo-

riach mieszkańców”.

W konkursie wziąć udział 
mogą wszyscy mieszkańcy 
obszaru objętego Lokalną 
Strategią Rozwoju (gminy 
Ciepielów, Gózd, Iłża, Ja-
strzębia, Jedlnia- Letnisko, 
Kazanów, Pionki, Policzna, 
Przyłęk, Tczów, Zwoleń). Ich 
zadaniem będzie zapisanie 
najciekawszej zasłyszanej 
legendy bądź nowej ory-
ginalnej historii związanej 
z terenem Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój”.

Założenia konkursu wprost 
wpisują się w drugi cel ogól-
ny LSR - „Dziedzictwo kultu-
rowe ważnym czynnikiem 

rozwoju, integracji i promocji 
obszaru”.

Głównymi celami akcji 
są: zainteresowanie lokalną 
historią i kulturą, poszano-
wanie lokalnych tradycji i 
wierzeń, rozwijanie fantazji i 
wyobraźni oraz opracowanie 
narzędzia promocji walorów 
terenu funkcjonowania Lo-
kalnej Grupy Działania „Dzie-
dzictwo i Rozwój”.

W konkursie zostaną przy-
znane nagrody dla laureatów 
(za zajęcie I, II, III miejsca) – 
tablety, a wszyscy, którzy we-
zmą udział w przedsięwzięciu 
zostaną uhonorowani drob-
nymi upominkami ufundo-

wanymi przez LGD.  
Wybrane opowiadania 

zostaną wydane w publika-
cji pt. „Obszar LGD w legen-
dach, wierzeniach i histo-
riach mieszkańców”, która 
zostanie przekazana autorom 
najciekawszych prac.

Prace w formie wydruku 
komputerowego (1-5 str. A4) 
wraz z wersją elektroniczną, 
należy dostarczyć osobiście 
lub nadesłać pocztą na adres  
biura Lokalnej Grupy Dzia-
łania - ul. Wojska Polskiego 
80A, 26-700 Zwoleń, w ter-
minie do 31 grudnia. 

Nagrody czekają!


