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Festiwal im B. Klimczuka

Patrycja Wołos z Kozienic wyśpiewała I nagrodę. Więcej o festiwalu na str. 11

Bombardowanie Zwolenia - historia wciąż żywa

P

ierwsze dni września 1939 roku były tragiczne także dla Zwolenia i jego
mieszkańców. W dniach 6 i 8 września na miasto spadły niemieckie bomby
wywołując liczne pożary. Płonęły drewniane obejścia rolnicze, pociski równały
z ziemią murowane domy w rynku. Chociaż w okolicy znajdowały się polskie wojska,
broniące kraju przed najeźdźcą, to celem bombardowań stały się nie obiekty wojskowe,
lecz cywilne miasteczko gdzie nie było zakładów zbrojeniowych czy magazynów
paliwa. Zginęło około 100 osób. Historycy szacują, że miasto zostało zniszczone
w 80 procentach. Chociaż te wydarzenia opisywali historycy i regionaliści, to jednak
w zbiorowej pamięci funkcjonują dość słabo.
W minioną niedzielę w nograficzny,
prezentuje Krzyża Świętego pt. "BomMuzeum Regionalnym w oryginalne fotografie i bardowanie
Zwolenia"
Zwoleniu została otwar- grafiki z pierwszych mie- dla uczczenia 80. Rocznita wystawa ,,Zwoleński sięcy wojny i okupacji, ale cy wybuchu drugiej wojny
Wrzesień’39’’.
Otwar- również dokumenty, re- światowej. Z programem
ciu wystawy towarzyszył lacje świadków, elementy patriotycznym i religijnym
wykład dr hab. Pawła wyposażenia wojskowego. wystąpili wybitni artyści,
Madejskiego oraz pre- Zdjęcia z wystawy pocho- soliści Teatrów Muzyczzentacja Stowarzyszenia dzą ze zbiorów Muzeum nych w Łodzi, Lublinie i
Rekonstrukcji Historycznej i prywatnych.
Warszawie
.Wydarzenie
51 Pułku Piechoty Strzelców
odbyło się w ramach proKresowych z Iłży.
Po wernisażu na zwie- jektu Roberta Grudnia
Ekspozycja
w
dużej dzających czekał koncert w "Moniuszko i jego czasy mierze ma charakter iko- kościele pw. Podwyższenia Zrozumieć Niepodległą".

„Chociaż od wojny minęło już ponad 80 lat i wydawać
by się mogło, że to tylko historia to jednak mrok tamtych
wydarzeń tkwi w pamięci tych, którzy ocaleli i żyją jeszcze
wśród nas. Jakiś czas temu poznałam mieszkankę mojego powiatu, która oczami 14 letniej dziewczynki opowiedziała mi wydarzenia wojny, których była świadkiem, cudowne ocalenie jej brata przed śmiercią z rąk okupantem,
hitlerowski mord młodych mężczyzn w Tczowie i krew płynącą ulicami... Pani Teofila doskonale pamięta imiona, nazwiska, daty tak jakby to wszystko wydarzyło się wczoraj.
Wiara dodawała jej sił i prowadziła w tym trudnym czasie.
Takie historie zasługują na życie w pamięci innych. Dlatego uważam, że dbanie o naszą historię ale także naszą
kulturę i tradycję jest niezbywalnym obowiązkiem każdego z nas. Tak naprawdę to ostatni moment, kiedy możemy
spotkać się ze świadkami historii na żywo, więc jeśli mamy
taką osobę wśród nas wykażmy jej należny szacunek
i zainteresowanie” - apeluje Kinga Kołaga, Radna Powiatu Zwoleńskiego i kandydatka na posła.

Janików 44A, 26-900 Kozienice

www.polmaxsklep.pl
Tel.: +48 48 332 02 81
Czynne: Poniedziałek – piątek 8-18, Sobota 8-18
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Konferencja naukowa

200 lat od kasaty klasztoru Benedyktynów w Sieciechowie

S

erdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
na konferencję naukową, która odbędzie się 14
września 2019 r. w Opactwie. Obrady odbędą się
w dawnym Pałacu Opata (obecnie budynek Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego), który znajduje się
przy kościele parafialnym.
Konferencja
poświęcona
będzie problematyce związanej z historią klasztoru sieciechowskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem okoliczności
jego kasaty, której 200. rocznicę obchodzimy w tym roku.
W trakcie wydarzenia swoje
referaty wygłoszą znawcy tematyki historii klasztoru sieciechowskiego, dziejów Sieciechowa i okolicznych terenów oraz
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zagadnień związanych z kasatami klasztornymi. Konferencja
rozpocznie się o godz. 11.00
i potrwa do godz. 17.00. Organizatorami konferencji są Parafia Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Opactwie, Stowarzyszenie Inicjatyw Historycznych i Kulturalnych Sieciech
oraz Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.

11.00 – 11.15 - Otwarcie konferencji
11.20 – 11.40 - dr hab. Joanna Kalaga, prof. UW, (Uniwersytet Warszawski) – Archeologia o dziejach opactwa benedyktyńskiego w Sieciechowie
11.40 – 12.00 - dr Krzysztof Stalmach – Procedury organów administracyjnych przy
przejmowaniu majątku benedyktynów sieciechowskich w okresie kasaty klasztoru
12.00 – 12.20 - ks. kan. Wojciech Zdon – Pomiędzy sacrum i profanum. Uwagi o
ikonografii portalu kościoła w opactwie sieciechowskim
12.20 – 12.40 - dr inż. Andrzej Rypulak (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie) –
Klasztor w Opactwie w ogniu walk I Wojny Światowej
12.40 – 13.00 - Dyskusja
13.00 – 13.30 - Przerwa na kawę
13.30 – 13.50 - ks. dr Michał Krawczyk (Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu)
– Zespół pobenedyktyński w Sieciechowie Pomnikiem Historii? Procedury, ochrona,
promocja
13.50 – 14.10 - Karol Majcher – Majątek nieruchomy benedyktynów sieciechowskich u progu kasaty opactwa. Wybrane problemy
14.10 – 14.30 - dr Łukasz Janeczek (Uniwersytet Zielonogórski) – Ekonomiczne
aspekty kasaty, na przykładzie klasztoru oo. Cystersów w Koprzywnicy
14.30 – 14.50 - br. Efrem Michalski OSB (Opactwo Benedyktynów w Lubiniu) –
Obraz benedyktynów w historiografii a benedyktyni w perspektywie Reguły św.
Benedykta
14.50 – 15.10 - dr Robert Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego zachowanego po benedyktynach
sieciechowskich
15.10 – 15.30 - Dyskusja
15.45 – 16.30 - Zwiedzanie kościoła i zabudowań poklasztornych
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GARBATKA-LETNISKO

Narodowe Czytanie nowel polskich w Garbatce-Letnisko

J

uż po raz ósmy, 7 września
2019 r. w całej Polsce odbyło się Narodowe Czytanie. Do
ogólnopolskiej akcji, po raz
siódmy włączyła się również
Garbatka-Letnisko.

Honorowym patronatem akcję Narodowego Czytania objęła
Para Prezydencka – Andrzej Duda
wraz z Małżonką, Agatą. W tym
roku Para Prezydencka zaproponowała do czytania nowele polskie. Z ośmiu zaproponowanych
tekstów wybraliśmy cztery nowele: Dym – Marii Konopnickiej,
Orkę – Władysława Stanisława
Reymonta, Rozdzióbią nas kruki,
wrony… – Stefana Żeromskiego i Katarynkę Bolesława Prusa.
Publiczne czytanie wybranych
nowel odbyło się w lokalu Kina
Za Rogiem w Garbatce-Letnisko.
Uczestnikami akcji byli uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi oraz mieszkańcy Garbatki. Spotkanie poprowadziła kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej Pani Małgorzata Markowska. Wybrane nowele odczytali:

- Wójt Gminy Garbatka-Letnisko
Pani Teresa Fryszkiewicz
- radna Rady Gminy Garbatka-Letnisko Pani Dorota Ziarkowska
- radny Rady Gminy Garbatka-Letnisko Pan Czesław Pacuła
- radny Rady Gminy Garbatka-Letnisko Pan Ryszard Mazur
- nauczycielka PSP w Garbatce-Letnisko Pani Agnieszka Rygiel
- nauczycielka PSP w Bogucinie
Pani Mariola Gębska
Po odczytanych tekstach wyświetlony został film Katarynka
z 1967 r. w reżyserii Stanisława
Jędryki.

Na zakończenie spotkania
wszyscy uczestnicy otrzymali
egzemplarze Katrynki Bolesława
Prusa ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Garbatce-Letnisko i opatrzone pamiątkową pieczęcią otrzymaną
z Kancelarii Prezydenta RP. Pieczęć ta znajduje się w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Garbatce
i można nią ostemplować własne
egzemplarze nowel.
Małgorzata Markowska

Warsztaty Muzyki Liturgicznej w Garbatce-Letnisko

J

uż po raz VI w dniach 0608 września br. w budynku
Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko przy ul. Kochanowskiego 135, odbyły się Warsztaty Muzyki Liturgicznej,
które poprowadził Piotr Pałka, znany i ceniony kompozytor i dyrygent, jeden z dyrygentów Scholii Papieskiej,
śpiewającej podczas wizyty
Jana Pawła II na Krakowskich
Błoniach.

Uczestniczyło w nich ponad 60
osób. Był to cenny czas dla każdego, kto chciał ulepszyć swój śpiew,
otrzymać wskazówki i porady na
temat wydobywania czystych
dźwięków oraz lepiej poznać pracę
śpiewaków i chórzystów. W trakcie
warsztatów uczestnicy, pod okiem
profesjonalisty, mogli pogłębić
swoją wiedzę o muzyce liturgicznej,
rozszerzyć repertuar o nowe pieśni
oraz nowe aranżacje tradycyjne.
Bezcenną nauką w trudnej sztuce
śpiewu okazały się również ćwicze-

nia z zakresu emisji głosu. Warsztaty zakończyły się Uroczystą Mszą
Św. w Kościele parafialnym pw.
Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny w Garbatce-Letnisko, gdzie
uczestnicy zaprezentowali zdobyte
na warsztatach umiejętności.
Nie zabrakło także podziękowań
dla Organizatorów warsztatów, którymi byli Teresa Fryszkiewicz - Wójt
Gminy Garbatka-Letnisko, proboszcz tutejszej parafii ks. kan. Augustyn Rymarczyk oraz Piotr Błazik.
Kinga Kowalczyk

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
w Szkole Muzycznej I stopnia w Pionkach
W
dniu
3
września
o godz. 18.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego w Szkole Muzycznej I Stopnia w Pionkach.

Jako pierwsza głos zabrała kierownik Wydziału Zarządzania
Oświatą Barbara Siek, która powitała zaproszonych gości. Burmistrz
miasta Pionki Robert Kowalczyk
w trakcie swojego przemówienia
podkreślił jak ważne dla społeczności naszego miasta jest utworzenie tej placówki. Za trud włożony
w tworzenie szkoły muzycznej podziękował rodzicom oraz przedstawicielom władz samorządowych
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Kosztowniak. Uroczystym momentem stało się wręczenie przez burmistrza miasta Pionki
Roberta Kowalczyka, wiceburmistrz
Kamilę Kaczorowską oraz przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha
Maślanka, Zdzisławowi Włodarskiemu statutu szkoły oraz aktu nominacji na dyrektora nowo powstałej
placówki. Symbolicznego otwarcia
szkoły i przecięcia wstęgi
dokonali burmistrz Robert
Kowalczyk, poseł Andrzej
Kosztowniak,
dyrektor
szkoły Zdzisław Włodarski, przewodniczący Rady
Miasta Wojciech Maślanek
wraz z przedstawicielami
rodziców oraz uczniów. Na
ręce dyrektora szkoły gratulacje złożyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek, rodziców i uczniów.
Uroczystości zakończyły

się koncertem przygotowanym
przez nauczycieli oraz uczestników
Letnich Warsztatów Muzycznych
Mikoszewo 2019. Wystąpili również: skrzypaczka Marta Tonecka,
pianistka Teresa Makowiecka Hanke. wiolonczelistka Maria Wojutyńska z Piotrem Wołowiczem,
zespół akordeonowy pod kierownictwem Artura Miedzińskiego, zespół Kozienickie Smyczki, flecistki
oraz wielu innych artystów.
Szkoła Muzyczna I stopnia
w Pionkach została utworzona na
podstawie uchwały Rady Miasta
Pionki nr 11/77/2019 podjętej

w dniu 18 lipca 2019 r. Na podstawie zarządzenia nr 104/2019
Burmistrza
Miasta
Pionki
z dn. 30 sierpnia 2019 r. stanowisko dyrektora szkoły objął
Zdzisław Włodarski.
Przed dziećmi i młodzieżą w Pionkach pojawiają się nowe możliwości
rozwijania talentu i muzycznej pasji. I tak już od września, w budynku
po byłym gimnazjum przy ulicy Leśnej zaczęła działać Szkoła Muzyczna
I stopnia. Kształcenie w szkole muzycznej jest bezpłatne i umożliwia
naukę przedmiotów teoretycznych
oraz gry na instrumentach. Przynosi mnóstwo korzyści m. in:
wpływa na rozwój emocjonalny i zachowania społeczne, kształtuje wrażliwość na
piękno, rozwija wyobraźnię,
zaspokaja potrzebę ekspresji, wspiera rozwój mózgu
i wzmacnia koncentrację
uwagi.
Wszystkim uczniom Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Pionkach życzymy w nowym roku szkolnym wielu
muzycznych sukcesów.
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Rodzinny Piknik w DPS Narodowe czytanie
W

sobotę 7 września o godzinie 10.00 na placu przy
Pomniku Niepodległości w Kozienicach odbyła się
akcja Narodowe Czytanie. Organizatorami piątej, kozienickiej
edycji Narodowego Czytania był burmistrz gminy Kozienice
Piotr Kozłowski oraz Biblioteka Publiczna w Kozienicach. Enea
Wytwarzanie aktywnie włączyła się w tę szczytną akcję.

29

sierpnia w ogrodzie Domu Pomocy
Społecznej dla Dorosłych
w Kozienicach odbył się
Rodzinny Piknik.

Mieszkańcy i podopieczni wraz
z rodzinami i przybyłymi gośćmi
bawili się przy dźwiękach muzyki
tanecznej. Do zabawy przyłączył
się Marcin Łukasiewicz, wiceprezes zarządu oraz wolontariat pracowniczy Enei Wytwarzanie.
Słoneczna pogoda sprzyjała
radosnej atmosferze, czas upłynął miło wśród przyjaznych rozmów i towarzyskich spotkań. Po
wyczerpujących tańcach można
było posilić się smaczną kiełbaską z grilla. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach
to placówka przyjazna osobom
starszym i dotkniętym choroba-

mi, to między innymi tutaj wolontariusze Enei Wytwarzania

spełniają swoją misję niesienia
pomocy innym.

Marcin Łukasiewicz, wiceprezes zarządu ds. pracowniczych, odczytał fragment noweli
„Sawa”, w programie znalazły się
także zaproponowane przez Parę
Prezydencką inne polskie nowele - „Dobra Pani”, „Orka”, „Dym”,
a także „Katarynka”.
- Wspaniała i szlachetna inicjatywa, w której miałem zaszczyt
uczestniczyć po raz pierwszy.
Podczas tegorocznej odsłony

akcji Narodowe Czytanie Para
Prezydencka zaproponowała do
czytania Nowele polskie. Dla nas,
jako Polaków spadkobierców
minionych pokoleń, szczególnie
ważna, ponieważ książki z tej
tematyki są nośnikiem naszego
dziedzictwa kulturowego i Naszej
historii. Mamy się czym chwalić
jako naród polski. Wiec z dumą
uczestniczyłem w tym projekcie
- powiedział Marcin Łukasiewicz.

Rocznica II wojny światowej

1

września przedstawiciele Enei Wytwarzanie, władze samorządowe, reprezentanci
organizacji, stowarzyszeń, środowisk politycznych i zwykli mieszkańcy Kozienic
wspólnie oddali hołd i uczcili pamięć Polaków poległych i pomordowanych w czasie
wojny. Symboliczne znicze i kwiaty zostały złożone przy Grobie Nieznanego Żołnierza
na cmentarzu komunalnym w Kozienicach.
- Pamięć o Naszych poprzednikach musi być żywa,
to oni walczyli za swoją i naszą
wolność, za miejsce w którym
dzisiaj jesteśmy. Oni stracili
wszystko byśmy my mogli żyć.
Polacy którzy walczyli podczas II Wojny Światowej byli
w większości młodymi ludźmi,
pełnymi życia i nadziei. Jestem
szczególnie poruszony faktem
iż w dzisiejszej uroczystości
oddania pamięci uczestniczyło tak wielu ludzi młodych.
Z szacunku dla tych którzy
zginęli tu dzisiaj jesteśmy. To
dzięki nim żyjemy, pamiętajmy o tym - powiedział Marcin
Łukasiewicz, wiceprezes zarządu ds. pracowniczych Enei
Wytwarzanie.
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Super Dzień Energetyka - Pożegnanie Lata 2019

K

ilkadziesiąt
atrakcji,
kilkanaście
godzin
zabawy i kilkanaście tysięcy uczestników,
a na koniec występy Kasi Kowalskiej oraz Krzysztofa
Cugowskiego. To był prawdziwie energetyczny Dzień
Energetyka -Pożegnanie Lata w Kozienicach.
Sobota rozpoczęła się w
Kozienicach od przemarszu
ulicami miasta Kozienickiej
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
„Furioso”, która zapowiedziała
główne atrakcje Dnia Energetyka. Potem wszystko działo
się już nad jeziorem, na terenie
Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Dzieciaki szalały
na placach zabaw i dmuchańcach, brały również udział w
licznych konkursach i animacjach. Oblegane były symulatory jazdy motocyklami i bolidami, a amatorzy mocniejszych
wrażeń obracali się w symulatorze dachowania. W strefie
bezpieczeństwa swoje stoiska
miały też policja, straż pożarna
i Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Radomiu. W
strefie sportu siatkarze Cerrad
Enea Czarni Radom grali z młodymi adeptami tego sportu,
młodzi adepci piłki nożnej zaś
sprawdzali swoje umiejętności

w szkółce piłkarskiej Legii. Zupełnie innymi umiejętnościami musieli się wykazać miłośnicy przyrody biorący udział w
konkursach organizowanych
przez Kozienicki Park Krajobrazowy i Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. A na tych, którzy
odwiedzali stoisko dotyczące
segregowania odpadów czekała woda gazowana prosto
z saturatora.
Miłośnicy historii mieli okazję spotkać się z Kozienickim
Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych, poznać
publikacje IPN, a także brać
udział w różnych aktywnościach przygotowanych przez
Przystanek Historii IPN – ZHR
Puszcza Kozienicka.
Zupełnie
inny
wymiar
miały pokazy samochodów
elektrycznych Tesla, których
otwierane do góry drzwi
„tańczyły” w rytm muzyki

i w świetlnej oprawie – to
wszystko wyglądało jak sceny z
filmu futurystycznego.
W strefie zdrowia prezentowały się Fundacja Energia-Działanie z Kozienic, Stowarzyszenie Kobiet „Z potrzeby
serca” oraz Stowarzyszenie
Amazonki z Warszawy w zakre-

sie profilaktyki raka piersi, dietetyk Anna Gałązkiewicz oraz
Słuchmed Kozienice.
W tym czasie Scena Wspomnień gościła około 800
emerytowanych
pracowników Elektrowni, którym dziękował Marcin Łukasiewicz,
wiceprezes Enei Wytwarzanie do spraw pracowniczych.
Były też dedykowane emerytom gorące, cygańskie rytmy
i doskonała zabawa.
Zwycięzcą
dwudniowego
Turnieju Tenisa Ziemnego
o Puchar Prezesa Enei Wytwarzanie został Leon Uliasz,
który w finale pokonał
Konrada Pawelca.
Po godzinie 15 na scenie pokazany został spektakl „Gra” w
wykonaniu teatru dziecięcego
„Maska”, o oprawę muzyczną
zatroszczyły się dodatkowo
zespoły muzyczne z Kozienic,
Magda Anders – finalistka
programu TVN „Mam Talent”,
która zaśpiewała największe hity Amy Winehouse i
Dominika Kobiałka, uczestniczka IV edycji programu
„The Voice of Poland”.
W części oficjalnej za pośrednictwem telemostu możliwe było w Kozienicach obejrzenie wystąpień Mirosława
Kowalika, prezesa Grupy Enea
i Lecha Żaka, prezesa Enei
Połaniec, następnie Poznań i
Połaniec obejrzały wystąpie-

nia Antoniego Józwowicza,
prezesa Enei Wytwarzanie
oraz ministra Marka Suskiego, szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów,
który odczytał specjalny list
premiera Mateusza Morawieckiego. Część oficjalną zakończyły przemówienia Piotra Kozłowskiego, burmistrza
Kozienic, a także europosła i
byłego wicemarszałka Senatu
Adama Bielana, który reprezentował marszałka Senatu
Stanisława Karczewskiego.
Dzień Energetyka stał się też
okazją do wręczenia na scenie
30 pracownikom spółek Enea
Wytwarzanie, Enea Logistyka
oraz Enea Centrum odznaczenia „Zasłużony dla Grupy
Kapitałowej Enea”, przekazania prezentów podopiecznym Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Opactwie w ramach akcji
Tornister Pełen Uśmiechów,
jak również prezentacji Zielonego Oblicza Elektrowni
Kozienice przez Jacka Tabora,
prezesa
Mazowiecko-Świętokrzyskiego
Towarzystwa
Ornitologicznego.
Potem na scenie królowali
już Kasia Kowalska, a później
Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów. To były prawdziwie energetyczne występy
z podsumowaniem w postaci
pokazu sztucznych ogni.
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Po koncercie w Zwoleniu koncert w Kozienicach

B

yły łzy wzruszenia, owacje na stojąco i podziękowania za pamięć o tragedii sprzed
80 lat. W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu 8 września odbył
się koncert „Bombardowanie Zwolenia” dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu drugiej
wojny światowej. Partnerem wydarzenia była Enea Wytwarzanie

Z programem patriotycznym
i religijnym w Zwoleniu wystąpili
wybitni artyści, soliści Teatrów
Muzycznych w Łodzi, Lublinie
i Warszawie. Uroczystości odbyły
się w ramach projektu Roberta
Grudnia „Moniuszko i jego czasy Zrozumieć Niepodległą”.
W koncercie „Maestra Alicja
Węgorzewska prezentuje” narratorem był słynny polski aktor
filmowy i teatralny, rektor i pedagog Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie prof. Jerzy Trela.
Oprawę muzyczną wydarzenia
zapewnili soliści światowych scen
muzycznych i operowych: Kamila
Lendzion - sopran, Karol Lizak- tenor, Bogdan Kierejsza - skrzypce.
Konsultacja wydarzenia - Michał

Tęcza i Jan Rejczak. Współpraca
Kinga Kołaga i Zofia Grudzień.
Scenariusz oparty był na motywach książki „Dzieje Zwolenia”,
autorstwa historyka Cezarego
Imańskiego. Jerzy Trela przypomniał o tragedii, która dotknęła
miasteczko w pierwszych dniach
agresji niemieckiej na Polskę.
Pierwsze bomby spadły na Zwoleń już 3 września. Wówczas nie
wyrządziły szkód, ale prawdziwa
tragedia nadeszła w kolejnych
dniach 6 i 8 września na miasto
spadły niemieckie bomby wywołując liczne pożary. Płonęły
drewniane obejścia rolnicze, pociski równały z ziemią murowane
domy w rynku. Chociaż w okolicy
znajdowały się polskie wojska,

broniące kraju przed najeźdźcą,
to celem bombardowań stały się
nie obiekty wojskowe, ale cywilne
miasteczko gdzie nie było zakładów zbrojeniowych czy magazynów paliwa. Według powojennego burmistrza Zwolenia zginęło
około 500 osób. Historycy szacują, że miasto zostało zniszczone
w 85 procentach. Organizacją
koncertu we współpracy z Parafią
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu zajęła się Maestra
Alicja Węgorzewska i kompozytor
Robert Grudzień, którzy również
wystąpili w duecie podczas koncertu. Wydarzenie zyskało wielkie
uznanie publiczności. Szczególnie
mocno wzruszeni byli członkowie rodzin, gdzie wciąż żywa jest

pamięć zwoleńskiego dramatu.
Kolejny koncert w 80 rocznicę
wybuchu II wojny Światowej w
ramach projektu Roberta Grudnia
odbędzie się w niedzielę 22 września w kościele pod wezwaniem
Świętej Rodziny w Kozienicach o
godzinie 19. Scenariusz powstał
na podstawie książki Anny Dreli

„Na rubieżach dawnego Mazowsza. Brzóza- Głowaczów…” Wystąpią oprócz Roberta Grudnia Jerzy
Zelnik- aktor, Alicja Węgorzewska
mezzosopran, Dariusz Stachura –
tenor, Kamila Lendzion – sopran,
Natalia Walewska – skrzypce
oraz Chór Fermata.
Wstęp wolny!

8

TYGODNIK

17(405) 12 września 2019

GMINA JEDLIŃSK

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

Dożynki powiatowo-gminne 2019
2

września w Jedlińsku odbyły się dożynki powiatowo-gminne Powiatu Radomskiego i Gminy Jedlińsk.

Obchody święta plonów rozpoczęły się mszą św. odprawioną
w kościele parafialnym w Jedlińsku przez o. Eugeniusza Augustyna – opata Opactwa Cystersów
w Wąchocku, ks. prał. Henryka
Ćwieka i ks. kan. Grzegorza Wójcika – proboszcza parafii Jedlińsk.
Następnie korowód dożynkowy przeszedł na teren stadionu,
gdzie rozpoczęły się tradycyjne
obrzędy dożynkowe. Starostowie dożynek Anna Kołątaj z Romanowa i Karol Potera z Lisowa
przekazali chleb upieczony z tegorocznych zbiorów władzom
powiatu i gminy: Waldemarowi
Trelce – staroście radomskiemu,
Krzysztofowi Murawskiemu –
przewodniczącemu rady powiatu
radomskiego, Kamilowi Dziewierzowi – wójtowi gminy Jedlińsk i
Łukaszowi Kurkowi – przewodniczącemu rady gminy Jedlińsk.
Do uczestników święta plonów list skierował Prezydent
RP Andrzej Duda, który objął
dożynki Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania
Niepodległości. Życzenia rolnikom składali także parlamentarzyści: Anna Kwiecień, Dariusz
Bąk, Anna Maria Białkowska,
Leszek Ruszczyk, Adam Bielan
i Zbigniew Kuźmiuk.
W trakcie dożynek wręczono
również odznaczenia i nagrody.
Agnieszka Gryzek i Wacław Imiołek zostali odznaczeni medalami
„Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”, a medale „Zasłużony
dla rolnictwa” przyznane przez

ministra rolnictwa otrzymali
rolnicy z powiatu radomskiego:
Łukasz Jaworski, Janusz Serafin,
Dominik Gruszczyński, Malwina
Dębiec, Katarzyna Paluch, Michał Wójcicki, Monika Szczęsna, Paweł Kucharczyk, Iwona
Kowalczyk, Mirosław Batorski
oraz Eliza Boniecka. Ponadto
wójt gminy Kamil Dziewierz wyróżnił przedsiębiorców, którzy w
sposób szczególny przyczyniają
się do rozwoju gospodarczego
gminy Jedlińsk: piekarnia Expuch
Teodozji i Marka Jaworskich,
Mała Masarnia Krzysztofa Czapli
i GP-H Karp Sp. z o.o.

Tradycyjnie odbył się konkurs
wieńców dożynkowych, w którym zwyciężyło sołectwo Bierwce. W konkursie na najpiękniejsze stoisko sołeckie wszystkie
sołectwa otrzymały równorzędne pierwsze miejsca. Natomiast
w Turnieju Sołectw zwyciężyło
sołectwo Jankowice.
W trakcie dożynek wystąpiły
także zespołu ludowe, koła gospodyń wiejskich oraz Gminna
Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy
z pokazem musztry paradnej.
Gwiazdami wieczoru byli Mateusz Mijal oraz zespół Kombii.

Charytatywni Jedlińsk
Z

inicjatywy wójta Kamila Dziewierza powstaje grupa „Charytatywni Jedlińsk”, która
będzie organizowała akcje pomocowe dla mieszkańców gminy Jedlińsk

– W każdym roku wsparciem
będzie obejmowana inna osoba – zapowiada wójt gminy
Kamil Dziewierz. – Zbiórki na
rzecz tej osoby będą prowadzone
na wszystkich większych imprezach gminnych – dodaje wójt.
Pierwszą osobą objętą wsparciem jest 6-letni Jakub Sułek
z Jedlińska, który krótko po urodzeniu doznał silnego niedotlenienia mózgu i zapadł na porażenie czterokończynowe, a potem
zachorował także na cukrzycę
typu 1. Zbiórka charytatywna
prowadzona na rehabilitację
i leczenie Kuby w trakcie dożynek
powiatowo-gminnych w Jedlińsku w dniu 8 września 2019 r.
przyniosła kwotę 7.521,97 zł.
– Kolejna kwesta odbędzie się

w niedzielę 29 września 2019 r.
podczas corocznego Biegu Ulicznego o Puchar Wójta Gminy
Jedlińsk – informuje przewodniczący rady gminy Łukasz Kurek.
– Mamy nadzieję, że i ona rów-

nież okaże się sukcesem – kończy.
Wójt gminy Kamil Dziewierz
serdecznie dziękuje wszystkim
darczyńcom oraz wszystkim wolontariuszom zaangażowanym
w przeprowadzenie kwesty.
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SMS o treści TC.OKO.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Opel Corsa 2007
nr, 1,0b, przebieg 34,5 tys. km,
kolor piaskowy, wyposażenie:
podstawowe, centralny zamek,
elektryczne szyby. Cena 11 tys.
Tel. 889 220 258
• Sprzedam tylny most do Poloneza Caro Plus cena do uzgodnienia Tel.692-605-024
• Sprzedam dwukółkę do ciągnika rolniczego. Dł. 3m szer. 1,25m,
wys. 55cm. Opony 15. Cena do
uzg. 509-113-924
• Mercedes Vito 2,3D. TDI. Rok
prod. 1991. 6 osób. Pierwsza rej.
w kraju 23.09.2005. Grafit, szyby
przyciemnione, pełna elektryka,
RM, felgi aluminiowe, centralny
zamek. Przegląd do 27.06.2020.
Czysty, zadbany. Cena 8500 , do
uzgodnienia. Tel. 509 548 742

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię 2-pokojowe mieszkanie
w Kozienicach na parterze lub I
piętrze, po remoncie, z miedzianą instalacją elektryczną, z księgą wieczystą. W grę wchodzą
ulice: Hamernicka, Nowy Świat,
Piaskowa, Konstytucji 3 Maja.
Tel. 791 440 000
• Sprzedam ziemię rolną 1,5 ha
Garbatka Długa Tel. 515-619043, cena do uzgodnienia
• Sprzedam ziemię rolną 1,5
ha (może być też na działkę
budowlaną). Garbatka Długa
Tel.515-619-043
• Sprzedam ziemię rolną 1ha
Wólka Policka Tel. 515-619-043
Sprzedam
mieszkanie
własnościowe 50,80 m2 IVp
W Kozienicach. Mieszkanie
na obydwie strony. W pobliżu centra handlowe, plac zabaw. Tel. 500-835-887
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• Lokal do wynajęcia 36m/kw
Lubelska 1. Po oknach z Krakowa.
Tel. kont. 514 281 197
• Sprzedam lub zamienię na
mieszkanie w bloku, małą działkę rolno-budowlaną. Położoną w
atrakcyjnej miejscowości. W pełni uzbrojoną. Tel. 500-787-904
• Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe w Kozienicach przy ul.
Krasickiego tel. 731-000-217
• Sprzedam dom wolnostojący
210m2 z budynkiem gospodarczym mieszkalnym, na działce
455m2 w Kozienicach przy ul.
Przytulnej Tel. 504-656-429
• Działkę budowlaną 1395m2 w
miejscowości Janów k. Kozienic
cena do uzgodnienia. Tel 501566-168
• Sprzedam garaż murowany
duży niestandardowy 25m2, przy
ul. Głowaczowskiej notarialnie
Kozienice Tel. 603-161-128
• Sprzedam działkę rolna położona w gminie Garbatka
Letnisko,w miejscowości Garbatka Długa,w obrębie geodezyjnym 0012 Garbatka Podlas,
oznaczoną w ewidencji gruntów
nr ewid.14/8 o powierzchni całkowitej 2ha. Działka posiada
decyzję o ustaleniu warunków
zabudowy(Budowa obiektów
w zabudowie zagrodowej).
TEL.501-663-310 CENA 85 000 ZŁ
• Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 1275m2, nr ew. 28/4, obręb Mleczna 0270 arkusz 209 w
Radomiu. Wym. działki 28/46.
Analiza urb. pod kątem budowy domu mieszkalnego, udział
w drodze dojazdowej. Cena
- 180 zł/m2 do uzgodnienia.
Tel 509-548-742
• Sprzedam nowo wybudowany
parterowy dom rodzinny, 120m2
pow. użytkowej w Kozienicach
przy ul. Wiślanej, na działce o
pow. 730m2. Salon z aneksem,
trzy pokoje, kotłownia, łazienka.
Cena 455 tys. zł - do uzgodnienia,
Tel. 509-548-742

RÓŻNE
• Sprzedam niemiecki rower
7-biegowy Pegasus cena 850 zł.
Tel. 506 601 492
• Sprzedam kopaczkę ciągnikową do ziemniaków w bardzo
dobrym stanie z 1990 roku. Cena
2050 tel 506 601 492
• Sprzedam wersalkę stan dobry c.100zł, szafę dwu-drzwiową
c.150zł, rower górski c.120zł,
pianino
150-letnie
1000zł
Tel 501-566-168
• Kupię starocie, beczki, niecki, dzieże, stare kredensy, szafy, kwietniki, kołowrotki, lampy,
umywalki, serwantki i wiele innych starych rzeczy i przedmiotów. Tel. 511 088 148
• Sprzedam 3 szafki stojące z
szufladami z cichym domykiem
białe. Cena 250zł.
Tel.782-265-964
• Sprzedam 30 worków brykietu
drzewnego(RUF).C.10 zł/wor.25
kg. Tel.782-265-964

TOWARZYSKIE
• Samotny 60 emeryt. Czysty,
zadbany, pozna panią. Nie jest to
ogłoszenie towarzyskie. Resztę
w rozmowie. Tel.577 649 926
• Samotna wdowa 66 lat pozna
miłego, uczciwego, bez nałogów
Pana w wieku do 70-72 lat z Kozienic lub okolic.
Tel. 665-387-900
• Samotny wdowiec 72 lata,
pozna miłą, sympatyczną Panią w wieku od 65-70 lat
Tel. 537-430-830

PRACA
• Firma zatrudni do pracy przy
kosmetykach ok. Piaseczna.
Praca stała Trasa Ryki Dęblin Kozienice. INFO pod num.
786-285-551 od 10 do 15
• Zatrudnię pracowników do
masarni. Telefon: 606-259-458
• Zatrudnię przy produkcji szamb
betonowych
Tel. 517 249 095

Dwie elektrownie w cenie jednej

O

charakterze każdej wycieczki decydują pospołu teren lub obiekt, przewodnik i grupa.
W ramach wycieczki zorganizowanej 5 września przez portal Turystyczne.Kozienice.pl,
obiekt Enei Wytwarzanie odwiedziła grupa względnie niewielka, ale szczególna.

Nie było tym razem młodzieży, a na palcach jednej
ręki policzyć można było osoby niezwiązane zawodowo z
energetyką, jej trzon zaś tworzyli byli pracownicy elektrowni oraz silna reprezentacja
puławskiej elektrociepłowni

n Fot. Kamil Zapora - Radio Plus

– panowie chcieli obejrzeć i
poznać z bliska obiekt, który
na co dzień oglądają z najwyższych pięter własnego, oddalonego o ponad 30 km.
Fachowość padających w
tej sytuacji pytań ani trochę

nie onieśmielała przewodnika,
którym był człowiek tyleż zasłużony dla elektrowni (i za to
zresztą odznaczony), co w niej
po prostu zakochany.
Nie było takiego miejsca,
o którym pan Andrzej Jamanek, Mistrz Automatyki i Pomiarów, nie potrafiłby opowiedzieć jakiejś ciekawostki czy
anegdoty.
Pokazując
uczestnikom
wycieczki kolejne bloki i nastawnie, tak plastycznie odmalowywał przed ich oczami
dawny wygląd tych pomieszczeń i urządzeń, że było tak,
jakbyśmy otrzymali dwie wycieczki w cenie jednej, zwiedzając jednocześnie elektrownię nową i starą – choć
akurat to ostatnie określenie
nasz znakomity przewodnik
mógłby mieć nam chyba za złe.

Gdy witający wycieczkę wiceprezes Marcin Łukasiewicz
wspomniał o "starych" blokach, widząc zasmucone spojrzenie pana Jamanka szybko
poprawił je na bloki "pierwsze"...
Poproszeni o opinię na temat
wycieczki, energetycy z Puław

pochwalili jej organizację, jako
cechę robiącą największe wrażenie w elektrowni wskazali
wielkość obiektów, zaś za najbardziej zaskakujące uznali...
panujące na terenie elektrowni czystość i porządek. Brawa
dla załogi!
(AK)
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OSA. Czy to ważna inwestycja, jaka rolę w społeczeństwie stanowią te strefy?

5

września br. Burmistrz Gminy Kozienic – Piotr Kozłowski dokonał odbioru inwestycji dotyczącej Otwartych Stref Aktywności. Inwestycje zostały wykonane w miejscowościach: Kozienice (przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Kozienicach), Aleksandrówka oraz Chinów.
Łączna wartość nakładów wyniosła ponad 300 000,00 zł w tym 150 000,00 zł dofinansowania
jakie Gmina Kozienice otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Każda inwestycja, którą realizujemy dla mieszkańców, która
wpływa na rozwój gminy, jest
inwestycją ważną – bez względu
na jej rozmiar i koszt. Otwarte
Strefy Aktywności, potocznie
zwane OSA-mi, są inwestycjami,
których efekty będziemy mogli
obserwować w przyszłości. Ich
rola nie kończy się na oddaniu do
użytku przestrzeni do aktywności

sportowej. Dzięki programowi
tworzymy miejsca międzypokoleniowej integracji, gdzie dobrze
będzie się czuło dziecko, młodzież, dorośli i osoby starsze.
Gdzie możliwe jest spotkanie
się z drugim człowiek i zwykła
rozmowa – której w dobie telefonów, komputerów, internetu,
przecież nam coraz bardziej brakuje. Wartość dodana to również

promowany przez nas zdrowy
tryb życia i niezaprzeczalne podniesienie estetyki gminnych terenów. Pomysł realizacji OS-y
został bardzo dobrze przyjęty
przez mieszkańców, wierzę, że
zadanie to zainicjuje kolejne
przedsięwzięcia, przyczyni się
do społecznej aktywizacji, a nieśmiałym doda odwagi by z nami
rozmawiać i współpracować.

Delegacja gminy Kozienice z wizytą w partnerskiej gminie
Göllheim z okazji 1200 – letniego jubileuszu gminy

8

września br. delegacja Samorządu Gminy Kozienice pod
przewodnictwem Burmistrza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach Rafała Suchermana udała do Göllheim.
Burmistrz Göllheim Dieter
Hartmöller zaprosił kozienickich przedstawicieli na oficjalne uroczystości związane
z obchodami 1200. rocznicy
istnienia Gminy Göllheim.
Tego dnia wśród gości nie zabrakło przedstawicieli rządu
Nadrenii Palatynatu, starosty
powiatu Kirchheimbolanden,
władz lokalnych, delegacji
zagranicznych i zaproszonych mieszkańców, w sumie
ponad 400 osób.
W ramach oficjalnych wystąpień burmistrz Piotr Kozłowski wygłosił, bardzo
dobrze przyjęte przez zgromadzonych, przemówienie.
Oczywiście w języku niemieckim. Przewodnim motywem
przemówienia
burmistrza,
jak również innych przemawiających gości, była troska

o przyszłość integracji europejskiej.
Po części oficjalnej gospodarze
zaprezentowali
zebranym bogaty i bardzo
ciekawy program artystyczny przybliżając swoją 1200
letnią historię.
W następnych dniach, podczas podróży studyjnych,
członkowie delegacji zapoznali się z historią regionu
– zwiedzając między innymi
Heidelberg, a także zapoznając się ze strukturą organizacyjną gminy, funkcjonowaniem jednostek oświatowych,
bogatą historią rozwoju posiadłości winnych, będących
podstawą gospodarki gminy
i ruchu turystycznego. W
rolę przewodnika wcielił się
burmistrz Gminy Związkowej
Göllheim Steffen Antweiler.

GMINNA RADA SPORTU W KOZIENICACH (KADENCJA 2019-2022)

W

dniu 5 września 2019 r. Burmistrz Gminy Kozienice Zarządzeniem Nr 167/2019 powołał na czteroletnią kadencję Gminną Radę Sportu. Zgodnie z postanowieniami zarządzenia Rada pełnić będzie funkcje opiniodawcze i doradcze
w zakresie kultury fizycznej.
Ustalenie składu nowej,
10-osobowej Rady poprzedziło
zgłaszanie do niej kandydatów
przez organizacje i instytucje
realizujące zadania w zakresie
kultury fizycznej, działające na
terenie Gminy Kozienice, oraz
placówki oświatowe z terenu Gminy, z zastrzeżeniem, iż
każda organizacja, instytucja,

placówka mogła zgłosić tylko
1 kandydata. Z uwagi na dużą
ilość chętnych (15 osób) Burmistrz postanowił przeprowadzić losowanie, które odbyło
się w dniu 2 września 2019
r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Kozienicach. W drodze losowania, przeprowadzonego

przez Zastępcę Burmistrza ds.
Społecznych – Panią Dorotę
Stępień – wyłoniono 9 członków (zgodnie z zarządzeniem
Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu
Miejskiego w Kozienicach ze
wskazania Burmistrza Gminy
uzupełnia skład, pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady).
Skład osobowy organu na lata
2019-2022 przedstawia się następująco:
Przewodniczący – Jarosław
Traczyk,
członkowie:
Janusz Abramczyk – Sporto-

wy Klub Pływacki „DELFIN”,
Krzysztof Caban – Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Jana Pawła II w Kozienicach,
Mirosław Jakubiec – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Króla Zygmunta Starego w Kozienicach,
Marcin Kosiński – Publiczna
Szkoła Podstawowa im. bp.
Jana Chrapka w Świerżach
Górnych,
Michał Kusio – Kozienickie
Stowarzyszenie Tenisa,
Łukasz Łuczyński – Nadwiślański Klub Sportów Walki
„WULKAN”,

Przemysław Nowak – Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „CZWÓRKA” Kozienice,
Janusz Rdułtowski – Kozienicki Klub Siatkówki,
Remigiusz Żak – Miejsko-Gminny Klub Sportów Obronnych „HAMER” w Kozienicach.
Zgodnie z Regulaminem
działania Gminnej Rady Sportu członkowie będą wykonywać swoje funkcje społecznie.
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XVII Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka

KOZIENICKIE ŚWIĘTO MUZYKI
T

o były dwa dni pełne dobrej muzyki. W dniach 30-31 sierpnia odbył się XVII Festiwal
Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka. Dla kozienickiej publiczności wystąpili:
Tomasz Dolski, Piotr Cugowski oraz finaliści XVII Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława
Klimczuka, a wśród nich laureatka tegorocznego Grand Prix – Małgorzata Nakonieczna.
Festiwal rozpoczął się w piątek, 30 sierpnia, w Kozienickim
Domu Kultury im. Bogusława
Klimczuka. W sali kameralnej
Centrum
Kulturalno-Artystycznego, o godz. 16.00 ruszył Koncert Finałowy XVII Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława
Klimczuka.
Przybyłych na to wydarzenie miłośników muzyki powitała Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury i
jednocześnie dyrektor festiwalu
Elwira Kozłowska. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważnym
wydarzeniem dla Kozienic jest festiwal poświęcony pamięci Bogusława Klimczuka i nierozerwalnie
związany z nim konkurs piosenki.
– Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Festiwal Muzyki Rozrywkowej odbywa się w Kozienicach
od 17 lat. W przyszłym roku będziemy wchodzić w dorosłość.
Wierzę w to głęboko, że w przyszłym roku w Kozienicach ponownie się spotkamy. W Kozienicach,
które są idealne na szczęście,
a dziś mogę powiedzieć, że również idealne na muzykę, na śpiew
– mówiła Elwira Kozłowska, otwierając pierwszy dzień festiwalu.
Następnie
scenę
przejęli
uczestnicy konkursu: 14 wokalistów-solistów, zespół wokalny
i duet, którzy zostali wyłonieni
w czasie czerwcowych eliminacji
wstępnych. Ze względów zdrowotnych tego dnia nie mógł wystąpić
jeden z finalistów. Warto tu podkreślić, że wykonawcy przyjechali
do Kozienic z całej Polski. Nie zabrakło też przedstawicielek gospodarzy. Były to Małgorzata Kutyła
oraz reprezentująca Kozienicki
Dom Kultury Patrycja Wołos.
Całą galę poprowadził natomiast prezenter radiowy Wojtek
Szymański.
Szukali najlepszych
Uczestnicy prezentowali po
dwa utwory, a oceniało ich jury
w składzie: Marek Klimczuk –
przewodniczący, syn Bogusława
Klimczuka, patrona festiwalu, muzyk, kompozytor, aranżer; Piotr
Gogol – muzyk, wokalista, lektor,
trener wokalny; Piotr Dąbrówka
– muzyk, wokalista, kompozytor;
Dariusz Szewc – muzyk z zamiłowania, działacz kulturalny; Elwira
Kozłowska – sekretarz jury (bez
prawa głosu), dyrektor festiwalu
i Radosław Czajor – muzyk, kompozytor, aranżer, przedstawiciel
Enei Wytwarzanie, którego zadaniem było wyłonienie zwycięzcy
nagrody specjalnej za najbardziej
energetyczny występ.
Prezentacje konkursowe po-

n Małgorzata Nakonieczna z Kielc sięgnęła już po drugie Grand Prix
w historii festiwalu. Poprzednią statuetkę zdobyła w 2014 roku.

n Finaliści konkursu, jurorzy, organizatorzy oraz patroni XVII Festiwalu
Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka.

trwały około trzech godzin,
a następnie jurorzy udali się na
obrady. W ich trakcie wyłonili siódemkę laureatów. W gronie tym
znalazła się Patrycja Wołos.
Finał nad jeziorem
Na pełne wyniki artyści musieli jednak poczekać jeszcze jeden
dzień. W sobotę, 31 sierpnia, na
scenie Enea w amfiteatrze nad
Jeziorem Kozienickim odbył się
Koncert Galowy konkursu, poprowadzony tradycyjnie przez Pawła
Sztompke, redaktora Programu
1 Polskiego Radia.
Zanim jednak zaprezentowali się wokaliści, uroczystego otwarcia gali dokonali: Burmistrz
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski,
Starosta Powiatu Kozienickiego
Andrzej Jung, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek
Przybytniak i Wiceprezes Enei
Wytwarzanie ds. pracowniczych
Marcin Łukasiewicz.
Następnie na scenie zaprezentowali się laureaci konkursu: zespół „Bloom”, Magdalena Chołuj,
Natalia Kawszyn, Małgorzata Nakonieczna, Aleksandra Wedman,
duet Sebastian Wojtczak i Daniel
Rychter oraz Patrycja Wołos.
Jeszcze przed ogłoszeniem
ostatecznego werdyktu na scenie
Enea pojawił się doskonale znany
kozienickiej publiczności Tomasz
Dolski. Utalentowany skrzypek,
który dał się poznać m.in. w programie „Must be the Music. Tylko
Muzyka”, tym razem przygotował
niecodzienny repertuar. W jego
wykonaniu usłyszeliśmy bowiem
muzyczne wspomnienie o Bogusławie Klimczuka, a nieśmiertelne
szlagiery kozienickiego kompozytora tym razem rozbrzmiały
w nietuzinkowych aranżacjach
na skrzypce.
Statuetka do kompletu
Po wspomnieniu twórczości
Bogusława Klimczuka ogłoszony
został werdykt. Odczytał go przewodniczący jury Marek Klimczuk.
Grand Prix im. Bogusława Klimczu-

ka i nagrodę pieniężną w wysokości
6 tys. zł oraz statuetkę festiwalową
zdobyła Małgorzata Nakonieczna
z Kielc. Zaskoczyła swoim wykonaniem piosenki „Nikt na świecie
nie wie” z repertuaru Czerwonych
Gitar. Warto tu zaznaczyć, że Małgorzata Nakonieczna już po raz
drugi sięgnęła po Grand Prix kozienickiego festiwalu. Poprzednią
statuetkę zdobyła w 2014 roku.
Laureatka konkursu ma 26 lat, artystycznie związana jest z zespołem „Soulove”. Na swoim koncie
ma liczne nagrody festiwalowe, a
także udział w telewizyjnych programach muzycznych. Na co dzień
z zapałem oddaje się pracy w dubbingu do bajek studia Disneya.
I miejsce zajęła Patrycja Wołos (reprezentująca Kozienicki
Dom Kultury), która zaśpiewała
„Aleję gwiazd” z rep. Zdzisławy
Sośnickiej. Otrzymała nagrodę
pieniężną w wysokości 3,5 tys. zł.
Drugim najlepszym wykonawcą
w tym roku okazała się Magdalena Chołuj z Morawicy. Magdalena
Chołuj odebrała czek na 2,5 tys. zł.
Do niej powędrowała też Nagroda Antoniego Józwowicza Prezesa Zarządu Enei Wytwarzanie, za
najbardziej energetyczny występ
w XVII Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka.
To nagroda pieniężna w wysokości
5 tys. zł. W czasie Koncertu Galowego mogliśmy posłuchać jej w
piosence „Do kiedy jestem” Kasi
Wilk. Natomiast III miejsce zajęli
Sebastian Wojtczak i Daniel Rychter z Łodzi. Zaśpiewali „Bo jak nie
my to kto” z rep. Mroza i Tomsona
i wygrali 1,5 tys. zł.
Przyznano też trzy wyróżnienia. Pozaregulaminowe wyróżnienie, czyli nagrodę Andrzeja Junga, Starosty Powiatu
Kozienickiego, laptopa o wartości
1,5 tys. zł otrzymała Aleksandra Wedman z Nowych Grobic.
Nagroda Piotra Kozłowskiego,
Burmistrza Gminy Kozienice,
w wysokości 1,2 tys. zł powędrowała do Natalii Kawszyn z Płocka, a nagroda ufundowana przez

n Jurorzy konkursu, od lewej: Dariusz Szewc, Piotr Dąbrówka, Marek
Klimczuk, Elwira Kozłowska, Radosław Czajor i Piotr Gogol.

n Gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu był Piotr Cugowski. Wokalista
porwał kozienicką publiczność do wspólnej zabawy.

Samorząd Województwa Mazowieckiego, również w wysokości 1,2 tys. zł, trafiła do Zespołu
„Bloom” z Radomia.
Nagrody wręczali: Burmistrz
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski
wraz z zastępcami: Mirosławem
Pułkowskim i Dorotą Stępień,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach Rafał Sucherman; w imieniu Prezesa Zarządu
Enei Wytwarzanie: Marek Suski
i Marcin Łukasiewicz, a w imieniu
Marszałka Województwa Mazowieckiego: Leszek Przybytniak
i Ewa Malec.
Koncert gwiazdy
Na koniec festiwalu, jako gwiazda wieczoru, wystąpił Piotr Cugowski. To pochodzący z Lublina
artysta, który dał się poznać szerokiej publiczności, występując
z grupą „Bracia” i formacją „Cugowscy”, w których śpiewał w to-

warzystwie ojca Krzysztofa i brata
Wojciecha. Niedawno rozpoczął
karierę solową. W październiku
ma pojawić się jego pierwszy album, którego zapowiedzią są dwa
single: „Zostań ze mną” i „Kto nie
kochał”. Oba chwyciły za serca
słuchaczy, czego dowodem może
być ponad 18 mln wyświetleń
na YouTube teledysku do piosenki „Kto nie kochał”. Oczywiście
usłyszeliśmy je w Kozienicach,
a podczas koncertu nie mogło
zabraknąć też kultowych utworów z „rodzinnych” projektów
Piotra Cugowskiego.
Organizatorami festiwalu byli:
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom
Kultury im. Bogusława Klimczuka,
współorganizatorem Samorząd
Województwa Mazowieckiego,
partnerem Kozienickie Centrum
Rekreacji i Sportu, partnerem
radiowym, jak co roku, Program
1 Polskiego Radia, a sponsorem
głównym Enea Wytwarzanie.
Patroni i fundatorzy nagród to:
Prezes Zarządu Enei Wytwarzanie
Antoni Józwowicz, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej
Jung i Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik.

n Reprezentantka Kozienickiego Domu Kultury Patrycja Wołos wyśpiewała

I nagrodę. Na fot. odbiera gratulacje od dyrektor KDK Elwiry Kozłowskiej.

n Tomasz Dolski specjalnie na kozienicki festiwal przygotował aranżacje
szlagierów Bogusława Klimczuka w wersji na skrzypce.

Więcej zdjęć z festiwalu można znaleźć na fanpage’u Kozienickiego Domu Kultury na
portalu Facebook. Z kolei relacja wideo z części konkursowej
zostanie wyemitowana w telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka oraz na kanale YouTube KDK
(youtube.com/KDKimBK).
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Rajd rowerowy Królewskim Gościńcem z historycznym przystankiem
T
rzeba uczciwie powiedzieć, że powodzenie Rajdu Królewskim Gościńcem zorganizowanego
przez Turystyczne Kozienice we współpracy z Nadleśnictwem Kozienice, Stowarzyszeniem
„Przystanek Inicjatywa” i Enea Wytwarzanie, od rana stanęło pod znakiem zapytania
z uwagi na warunki atmosferyczne. Tym większe jednak uznanie dla tych, których pogoda nie
odstraszyła i śmiało wsiedli na siodełka!
Pierwszy etap, od parkingu
pod kozienickim Tesco do elektrowni i dalej, do głazu przy drodze 79, był częścią z uwagi na
kaprysy aury najbardziej wymagającą. Na szczęście w punkcie,
gdzie miała odbyć się uroczystość
odsłonięcia głazu z tablicą upamiętniającą obronę przedmościa
maciejowickiego we wrześniu
1939 roku, czekała na uczestników rajdu gorąca herbata, która mogli się rozgrzać, czekając,
aż na miejsce dotrą wszyscy
uczestnicy uroczystości.
Krótka uroczystość odbyła się
w atmosferze refleksji i powagi,

jaką budzi obcowanie z historią w jej najbardziej tragicznych
przejawach. Krótko przemawiał
starosta Andrzej Jung, obecni
byli przedstawiciele Gminy Kozienice, Jarosław Traczyk i Zdzisław Gregorczyk, a także wiceprezes Enei Wytwarzanie Marcin
Łukasiewicz.
Symbolicznego
odsłonięcia dokonali starosta,
zastępca nadleśniczego Artur
Mazur i pani Magdalena Czerwińska, córka jednego z walczących na przedmościu ułanów z
4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich.
Ks. Andrzej Mizak, proboszcz parafii w Świerżach Górnych, po-

święcił następnie głaz, po czym
odbyło się składanie symbolicznych wieńców. Swoje reprezentacje wystawili członkowie
szwadronu im. 13 Pułku Ułanów
Wileńskich, Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych oraz Pułku 4 Ułanów
Zaniemeńskich. Na koniec kilka
słów w tonie mniej oficjalnym,
płynących natomiast prosto
z serca, powiedziała pani Magdalena Czerwińska, przypominając,
jak ważna jest pamięć o poświęceniach i dziękując wszystkim
obecnym za zaangażowanie
w jej zachowywanie.
Uroczystości dobiegły końca, pogoda nieco się poprawiła, a uczestnicy rajdu mogli
ruszać dalej!
Przejazd w kierunku na Cztery
Kopce i dalej, aż do wiaty przy
szkółce leśnej w Przejeździe

odbył się bezproblemowo. Po
przybyciu na miejsce uczestnicy
rajdu mogli dosuszyć się i ogrzać
przy zapobiegliwie przygotowanym ognisku, tudzież nabrać sił,
pożywiając się upieczonymi na
nim kiełbaskami - poczęstunek
ten ufundowany został przez
partnera rajdu, Enea Wytwarza-

nie. Pojawił się również zastępca nadleśniczego Artur Mazur,
będący niewyczerpaną skarbnicą ciekawostek o skrytym na
co dzień przed naszymi oczami
życiu Puszczy Kozienickiej, dzięki
któremu czas płynął wartko przy
rozmowach o wilkach, bobrach,
łosiach…. i nie tylko.
Gdy wszyscy już się posilili,
przyszedł czas na konkursy, w
których uczestnicy zdobywali nagrody ufundowane przez Gminę
Kozienice, a następnie krótką,
pieszą wycieczkę o charakterze
krajoznawczym.
Pełna relacja z wiekszą iloscią zdjęć dostępna stronie
www.Turystyczne.Kozienice.pl,
zapraszamy!
Ps. Już na początku października portal zapowiada kolejny rajd.

