
7 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl 17 (297) 11 czerwca 2015

TYGODNIK

Biuletyn LGD "Puszcza Kozienicka" nr 5/15

Festyn Rodzinny – Parafiada „GŁOWACZÓW 2015”

Impreza odbyła się 3 czerw-
ca na stadionie Klubu Sporto-
wego „Legion” w Głowaczowie. 
Wszystkich gości powitała prezes 
Irena Bielawska, która zaprosiła 
przybyłych do wspólnej zabawy. 
Następnie głos zabrali: wójt Jó-
zef Małaśnicki, ks. Władysław 

Sarwa oraz współorganizator 
imprezy – Mirosław Górka.  
Ks. Zdzisław Kałuziński odmówił 
stosowną modlitwę i pobłogosła-
wił wszystkich uczestników.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na program artystycz-
ny przygotowany przez dzieci  

z PSP w Głowaczowie, tj. wystę-
py taneczne oraz popisy dwóch  
grup cheerleaderek. 

Po takiej rozgrzewce przyszedł 
czas na konkurencje biegowe.  
W szranki stanęły drużyny z 
Głowaczowa, Grabowa nad Pi-
licą, Magnuszewa, Rozniszewa 
i Ursynowa. Rywalizowano w 
kategoriach wiekowych dziew-
cząt i chłopców na różnych dy-
stansach (od  300 m do 1000 
m). W biegu na 600 m wzięli 
też udział radni i pracownicy  
jednostek samorządowych.

Na wszystkich uczestników 
czekał plac zabaw Active Cen-
ter „Twierdza”. Odważni mogli  
zmierzyć się z górą wspinaczko-
wą o wysokości 6,7 m. Śmiałków 
nie brakowało. Wśród chłopców 
największym zainteresowaniem 
cieszył się turniej piłki nożnej na 
urządzeniu „Boisko piłkarzy – 

mundial”. Licznie zgromadzona 
publiczność z wypiekami na twa-
rzy dopingowała zawodników. Ci 
którzy zmęczyli się tym zajęciem, 
mogli posilić się daniami z grilla 
serwowanymi przez masarnię 
Sławomira Grzędy. Nie zabrakło 
też słodkich bułeczek z piekarni 
Krystyny Kowalczyk.

Wszyscy uczestnicy festynu  

w przerwach pomiędzy sporto-
wymi rozgrywkami mogli odwie-
dzić wystawy twórców lokalnych. 
Swoje prace prezentowali nasi 
członkowie-artyści: Marlena i An-
drzej Zielińscy, Barbara Drachal, 
Józef Kondeja, Janusz Ostrowski, 
Urszula Pawlak, Eugenia Kuna  
i Zbigniew Kurasiewicz.

Aleksandra Wieczorek

Plenerowe spotkanie ze sztuką Zasmakuj w tradycji
Kultywowanie lokalnej twórczości i tradycji to jedno z najważniejszych zadań ciążących 

na naszym pokoleniu. Regionalni artyści potrzebują jednak inicjatyw, podczas których 
mogliby podzielić się swoją wiedzą oraz zaprezentować swoje „swojskie” umiejętności. Jedzenie nie jest rzeczą banalną. Każdy z nas lubi sobie 

czasami dobrze podjeść, tym bardziej że posiadamy coraz 
łatwiejszy dostęp kuchni światowej. To sprawia, że coraz 

bardziej wyrabia nam się gust i wyostrza smak. Ale czy powin-
niśmy zapominać o rodzimych potrawach? 

Dlatego też na początku 
czerwca nasze Stowarzysze-
nie postanowiło po raz dru-
gi zorganizować trzydniowe 
p l en erowo - wa rsz tatowe 
spotkanie z lokalną sztuką dla 
dzieci. Tym razem odwiedzili-
śmy PSP nr 1 w Kozienicach. 
Akcja rozpoczęła się 8 czerw-
ca. W jej inauguracji uczest-
niczyła dyrektor szkoły –  
Maria Sampolińska.

Przez trzy dni ponad 200 
uczniów pod okiem twórców 
regionalnych zajmowało się 
trzema dziedzinami sztuki 
– malarstwem, rzeźbą i haf-
tem. Przy sztalugach zasiedli: 
Marlena Zielińska, Urszula 
Pawlak oraz Janusz Karaś. 
Pokazywali oni dzieciom jakie 
wiele zabawy można odnaleźć 
przy pomocy pędzla i farb. 
Niemniej zaangażowania oka-
zali rzeźbiarze: Józef Kondeja, 
Zbigniew Kurasiewicz, Ja-
nusz Ostrowski oraz Andrzej 
Zieliński. Wykonali oni m.in. 
przedstawienia krasnali, graj-

ków, zwierząt. Specjalistkami 
od hafciarstwa były Maria 
Podsiadła oraz Władysława 
Barbara Drachal. Wszyscy 
twórcy pomagali uczniom w 
tworzeniu własnych prac.  

Trafiły one na wystawę, któ-
ra odbyła się 10 czerwca. Trze-

ba jednak zaznaczyć, że każde 
dziecko, mogło zabrać swoją 
pracę do domu, co było nagro-
dą za trud wniesiony podczas 
warsztatów oraz wspaniałą 
pamiątką spotkania z lokalną  
tradycja i kulturą.

Aleksandra Wieczorek

Konsultacje społeczne w sprawie 
Lokalnej Strategii Rozwoju
W ramach konsultacji społecznych w siedzibie Urzędu Miasta  

i Gminy Kozienice odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele kierownictw Urzędu Miasta Kozienice i urzędów 

gmin członków Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”. 

Budowa lokalnej strategii 
rozwoju jest procesem zło-
żonym.  Wymaga zaangażo-
wania wielu osób i instytucji. 
Konieczne jest ustalenie uwa-
runkowań rozwoju lokalnego 
w wymiarze gospodarczym, 
społecznym, kulturalnym oraz 
w zakresie sportu i turystyki.

Spotkanie otworzyła pre-
zes Stowarzyszenia Irena 

Bielawska, a poprowadził je 
dr Leszek Leśniak – główny 
specjalista z Działu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Centrum 
Doradztwa Rolniczego, Od-
dział w Krakowie. Tym samym 
zapoczątkowało konsultacje 
społeczne do przygotowania 
Lokalnej Strategii Rozwoju dla 
naszego obszaru w nowym 
okresie programowania. 

W ramach spotkania zo-
stał przeprowadzony zogni-
skowany wywiad grupowy z 
przedstawicielami samorzą-
du wszystkich gmin powiatu 
kozienickiego oraz członkami 
Stowarzyszenia LGD „Puszcza 
Kozienicka”.

Irena Bielawska 
Prezes Zarządu

Aby przypomnieć nasze tra-
dycje kulinarne oraz regionalne 
smakołyki przeprowadziliśmy 
cykl warsztatów dla dzieci i mło-
dzieży pt. „Junior gotuje, senior 
smakuje". Trzeba wspomnieć, że 
nieźle „namieszaliśmy w garn-
kach". Podczas warsztatów dzieci 
w asyście doświadczonych go-
spodyń domowych, babć oraz 
mam mogły spróbować swoich 
sił w kuchni przygotowując pięć 
wybranych przez siebie potraw.

Po wspólnym gotowaniu przy-
szedł czas na degustację i oce-

nę potraw. Ugoszczono nas po 
królewsku. Na stołach zagościły 
m.in.: faszerowane papryki, pie-
rogi, flaki, kotlety z kaszy, śledzie, 
drożdżowe sójki, czy tradycyjne 
klapoki. Nie zabrakło też licznych 
przekąsek, sałatek oraz rozmai-
tych słodkości. Wszyscy uczest-
nicy z nożami i garnkami radzili 
sobie świetnie. Byli kreatywni i 
zaangażowani. Czapki z głów... 
rzecz jasna – kucharskie.

Wspólne gotowanie łączy po-
kolenia i bawi ze smakiem.

Aleksandra Wieczorek

Prawie 500 miłośników sportu i dobrej zabawy spotkało się 
na festynie rodzinnym Parafiada „Głowaczów 2015”.


