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EKONOMIA
Z
SERCEM
W
tym numerze chcielibyśmy Państwu przybliżyć hasło EKONOMII SPOŁECZNEJ. Pisaliśmy już na naszych łamach o nowo utworzonej Spółdzielni Socjalnej
„Przystanek Kozienice”, a dzisiaj na środkowych stronach poznacie Państwo trzy podmioty z naszego regionu o duuużo dłuższej historii. O kolejnych
napiszemy w listopadzie. W pierwszej kolejności chcemy przedstawić Wam trzy stowarzyszenia i dwie ciekawe radomskie restauracje. Znajdują się niedaleko,
można w nich nie tylko dobrze zjeść, ale i pracują w nich niezwykli ludzie.

Czy myśleliście kiedyś o tym,
co dzieje się z osobami niepełnosprawnymi
intelektualnie,
gdy kończą przeznaczone dla
nich szkoły specjalne? A może
zastanawiało Was, jakie konsekwencje dla kariery zawodowej ma choroba psychiczna i co
dzieje się z taką osobą, kiedy
z takiego powodu straci pracę?
Czy jest coś lepszego, niż siedzenie w domu, telewizor i renta?
Oczywiście! Są takie miejsca
i nie tworzą ich jacyś tajemni-

czy ONI. Organizują je zwykli
ludzie, bliscy osób z niepełnosprawnościami,
dotkniętych
zaburzeniami psychicznymi czy
rozwojowymi, którzy organizują się i tworzą dla swych bliskich sieci wsparcia, bezpieczne przystanie i miejsca pracy.

Takie zakłady, których głównym celem nie jest zarabianie pieniędzy, lecz dawanie
pracy i oparcia ludziom społecznie wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem nazywamy
przedsiębiorstwami
społecznymi.

Na stronie 4 znajdziecie Państwo nasz wywiad z Dagmarą
Janas z Radomskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM, które
5 lat temu otworzyło w Radomiu
restaurację “Różany Gościniec”,
w której znalazły zatrudnienie

m.in. osoby niepełnosprawne
intelektualnie, co otwiera przed
nimi drzwi do rehabilitacji, samodzielności i buduje poczucie ich wartości. Na tej samej
stronie przeczytacie również
o radomskim Stowarzyszeniu
“Karuzela”, które zajmuje się profesjonalną opieką nad najmłodszymi dziećmi ze specjalnymi
potrzebami rozwojowymi.
Na stronie 5 opublikowaliśmy
także mały słowniczek pojęć
związanych z przedsiębiorczością społeczną oraz reportaż
z naszych odwiedzin w innej
radomskiej restauracji - Gospodzie „Jaskółeczka”, prowadzonej przez Stowarzyszenie
Ochrony Zdrowia Psychicznego
WZAJEMNA POMOC, która nawet w obszarze przedsiębiorczości społecznej jest przedsięwzięciem niszowym, ponieważ
zatrudnia - z powodzeniem i to
od kilkunastu lat! - ludzi z zaburzeniami psychicznymi, chyba najsilniej stygmatyzowanych
w naszym społeczeństwie.

n Rozdanie wyróżnień Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Jeśli się Państwo dobrze przyjrzycie,
dostrzeżecie liderki stowarzyszeń, o których piszemy na stronach 4 i 5 !

P.H.U”MIX” Pionki

Zapraszamy do lektury tych
materiałów!
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października br. rodzina, przyjaciele, szkolni koledzy, koleżanki i nauczyciele, zna- Czy wypowiadając się autory- co dzień była wesoła i lubiana, lub
jomi oraz przedstawiciele władz uczestniczyli w pogrzebie 12-letniej Zuzi, która tatywnym tonem wskazujemy smutna i odrzucona. Każdy ma
drogę, czy jedynie dokładamy swoje źródło, przeważnie zano28 września odebrała sobie życie.
kolejną cegłę do muru?

Milczeliśmy, gdy docierały do
nas pierwsze nieoficjalne wiadomości, nie chcąc w takiej sprawie
powtarzać niesprawdzonych pogłosek. Milczeliśmy też później,
wiedząc, że nic nowego raczej
nie wniesiemy i jednocześnie
widząc, co dzieje się na internetowych portalach w sekcjach komentarzy. Nie wiemy, czy wybraliśmy dobrze. Wiemy natomiast
na pewno, że byłoby lepiej, gdyby niektórych ze słów, które pojawiły się w przestrzeni publicznej po nagłośnieniu tragedii, ich
autorzy nigdy nie wypowiedzieli
lub nie napisali. Owszem, wiele z
nich można z takiego czy innego
portalu skasować - nie można ich
jednak tak naprawdę cofnąć.

Nie można też cofnąć słów,
które tragedię poprzedzały
Dla rodziców, rodziny, przyjaciół, kolegów i koleżanek z obu
szkół, do których uczęszczała,
była Zuzią. Prawdziwą osobą,
którą znali, spotykali, widywali, z którą rozmawiali i o której
mieli jakieś zdanie. Po śmierci,
dla tysięcy odbiorców mediów
stała się postacią z nagłówków
i symbolem, przywoływanym ze
współczuciem lub bez, w dobrej
lub złej wierze. Przez kilka dni
wpisanie w wyszukiwarkę wiadomości słowa “Kozienice” wyrzucało niemal wyłącznie artykuły
o Zuzi. Czy naprawdę jednak
opowiadały one o niej?
Prokuratura Rejonowa w Kozienicach wszczęła śledztwo
w sprawie ewentualnego doprowadzenia dziewczynki do samobójstwa, zabezpieczony został
jej laptop i telefon.
– Śledztwo ma na celu ustalenie, czy ktoś nie nakłonił pokrzywdzonej do targnięcia się
na życie. Badane są wszystkie
wątki, przy czym na tę chwilę
motyw działania pokrzywdzonej
nie jest znany – wyjaśniała prokurator Beata Galas, rzeczniczka
prasowa Prokuratury Okręgowej
w Radomiu.
Służby szukają wyjaśnienia,
którego brak. Odpowiedzi jednak są - w Internecie pojawiają
się wręcz w nadmiarze. Każdy
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blok medialny ma swoją narrację. Historia Zuzi stała się
częścią publicznej dyskusji o
traktowaniu osób nieheteronormatywnych przez społeczeństwo i obecnie rządzących.
Wyciągnięte palce wskazują: to
WY zabiliście, to ONI zabili, to
przecież jasne. Okrutne, wulgarne, nie nadające się do zacytowania internetowe komentarze,
jakie pojawiły się rok temu,
gdy Zuzia na ukrytym profilu
na FB ogłosiła - żartobliwie, jak
twierdzą niektórzy - ślub z koleżanką, upublicznione zostały
m.in. przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich
i Ksenofobicznych.

dla Wirtualnej Polski burmistrz
Piotr Kozłowski.
Jak bardzo nas to przekonuje?
Jak wiele o tym, co naprawdę
przeżywają dzieci, wie szkoła,
pedagodzy, czy wreszcie rodzice? Czy nawet słuchając ich, czytając co do siebie piszą - rozumiemy? I z drugiej strony: czy
mamy świadomość, jakie komunikaty wysyłamy do nich sami?

W zależności od medium, jakie
Państwo wybierzecie, znajdziecie
taką lub inną wersję wydarzeń.
Zuzia była dręczona, lub nie. Na

Może jest ktoś, kto wie to dokładnie, a może - już - nie ma
nikogo takiego. Może pokłosiem
tragedii będą zmiany na lepsze,
może na gorsze.
Jedno jest pewne: KTOŚ zawiódł.

Odpowiedzią było współczucie, gniew... i nienawiść wobec
komentujących. Z drugiej strony
- pojawiły się też drwiny. Śledząc
sprawę mogliśmy dowiedzieć
się więcej, niż byśmy chcieli,
np. że żyjemy w społeczeństwie,
w którym opiekunka medyczna
z drugiego końca Polski potrafi po godzinach, w Internecie,
publicznie wyrażać lekceważenie wobec samobójczej śmierci
12-letniego dziecka, uzasadniając to tym, że kiedyś TAKIE osoby gazowano, a teraz “czas na
selekcję lub getto”.
Z drugiej strony - odwiedzenie
profilu najbardziej wulgarnego
agresora sprzed roku sugeruje,
że nie jest to bynajmniej stereotypowy “Prawdziwy Polak”,
nienawidzący każdego, kto żyje
i myśli inaczej. Mamy do czynienia raczej z kolejnym DZIECKIEM, które samo borykało się
myślami samobójczymi, a przynajmniej wyraźnie o nich wspomina. To jeszcze nie powód, by
wybaczyć - może warto jednak
zatrzymać się i pomyśleć.
- Nie wiemy jeszcze, co sprawiło, że do samobójstwa doszło.
Policja i prokuratura badają
sprawę i na pewno coś ustalą. Z
moich informacji wynika jednak,
że takich sytuacji, czyli szykanowania na tle orientacji seksualnej, wcale w tej szkole nie było.
Poinformowała mnie o tym dyrekcja szkoły, która jest w stałym
kontakcie z rodzicami dziewczynki. - mówił w wywiadzie
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Jaką nadzieję oferuje komuś,
kto czuje się inny, świat, w którym
wysoki urzędnik wyjaśnia publicznie, że „ci ludzie nie są równi ludziom normalnym”?

nimizowane. Prawda jednak nie
leży pośrodku, tylko tam, gdzie
leży - jak było zatem naprawdę,
co przeważyło?
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne
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III Memoriał Artura Osypiuka Crosypiuk Run
D
eszcz, pot i łzy, tak można podsumować III Memoriał Artura Osypiuka Crosypiuk Run, który
odbył się w niedzielne popołudnie 27 września 2020r. w Garbatce-Letnisku.

101 zawodników z całej Polski biegło ścieżkami rezerwatu
Krępiec, aby uczcić pamięć Artura, członka grupy biegusiem.
pl, który odszedł zdecydowanie
zbyt wcześnie.
Organizatorami
wydarzenia
byli koledzy Artura z grupy biegowej, którzy mimo upływu czasu
bardzo emocjonalnie podchodzą
do wydarzenia. Nawet pogoda
niczym z angielskich kryminałów
nie zdołała zepsuć wyjątkowej
aury i zniechęcić uczestników do
udziału w biegu.
Tuż po godzinie 14.00 rozpoczęła się część oficjalna wydarzenia, która odbyła się w amfiteatrze „Grzybek” na terenie
Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA. Uroczystego
otwarcia dokonali organizatorzy,
następnie głos zabrała Teresa
Fryszkiewicz – Wójt gminy Garbatki-Letniska oraz Włodzimierz
Mazur – Przewodniczący Rady
Gminy – życząc pomyślnego
ukończenia biegu, co w panujących warunkach atmosferycz-

nych nie było takie oczywiste.
Najbardziej emocjonujące jednak było wystąpienie brata Artura, które nie obyło się bez łez.
Po części oficjalnej przy popisach wokalnych chóru Słowiczanki rozpoczęła się rozgrzewka.
Następnie uczestnicy udali się na
linię startu, która mieściła się na
szczycie wydmy przy zbiorniku
wodnym Polanka. Bieg rozpoczął się przy akompaniamencie
dźwięku z rogu myśliwskiego granym przez sygnalistów Technikum Leśnego ze Szkoły Drzewnej
i Leśnej w Garbatce – Letnisku.
Uczestnicy dwukrotnie przebyli
trasę ścieżkami rezerwatu Krępiec o łącznej długości ok. 10 km.
Zawodnicy na trasie mierzyli
się nie tylko z naziemnymi przeszkodami, błotem czy powalonymi drzewami, ale również z
przenikliwym chłodem, wiatrem
i deszczem. Jednak wytrwałość
i motywacja są w stanie pokonać wszelkie przeszkody, nawet
te największe, które tworzą się
w głowie. Wiedzą o tym dosko-

nale wszyscy uczestnicy, którzy
dotarli do mety.
Jako pierwszy na mecie zameldował się Krzysztof Lotek z
Lublina (43: 38), drugą pozycję
zajął Bartłomiej Florczak z Puław, który przekroczył linię mety
z czasem 44:26, trzecie miejsce
zajął Arkadiusz Graj z czasem
44:46. a wśród kobiet zwyciężyła Iwona Oleksiak (Victus
Rębków) z czasem 53:06, drugie miejsce w kategorii kobiet
zajęła Jolanta Antczak z Puław z
czasem 54:05, trzecie miejsce w
tej samej kategorii zajęła Sylwia
Sobieszek, która ukończyła trasę
biegu z czasem 54:35.
Dodatkową nagrodę dla „Najszybszego mieszkańca gminy”
ufundowała również wójt Gminy
Garbatki-Letniska. To zaszczytne
miano przypadło Pawłowi Janikowi. W pierwszej trójce znaleźli
się również Sławomir Pietrzyk
oraz Paweł Wilk.
Wszyscy uczestnicy biegu
otrzymali również pamiątkowe
drewniane medale. W całe wy-

OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA
• Samotna wdowa 66 lat
pozna miłego, uczciwego,
bez nałogów Pana w wieku
do 72 lat z Kozienic lub okolic. Tel. 665 387 900

663 475 864, cena do negocjacji
• Kupię 1 ha ziemi (nieużytki) Tel. 792 476 694

• Sprzedam kozła do kóz • KUPIĘ KAŻDY CIĄGNIK DO
bardzo ładnego cena 150 10 tys. Stare Motocykle WSK
zł. Tel. 792-0710-984
MZ ROMET fiat 126p itp.
Tel. 721-029-688
•
Profil
ocynkowany
100x20x1,5 za pół ceny po • Sprzedam kiosk typu
6,50 zł /mb Tel. 888 302 ruch, tanio. Tel. 513-526303 48 614 50 69
453 lub 48 614-89-16
• Słupki ocynkowane z profila 45x40x2 po 15 zł /szt
Tel 888 302 303 lub 48 614
50 69

• Wynajmę halę w okolicy
Kozienic na magazyn lub cichą produkcję ew. nawiążę
współpracę. Tel. 513-526453 lub 48 614-89-16

•
Słupki
ocynkowane
80x80x2- po 13 zł / mb • Owczarek podhalański
Tel 888 302 303 lub 48 614 suka dorosła na dużą pose50 69
sję Tel. 513-526-453 lub 48
614-89-16
• Profile różne nowe po 2 zł
/kg Kozienice Tel. 48 614 50 • Sprzedam przyczepę kem69 lub 888 302 303
pingową Niewiadow. Okazja, bez obowiązku opłaty
• Sprzedam OPEL MERIVA OC. Tel. 513-526-453 lub
1,6 r. prod. 2004 (model 48 614-89-16
2005) benzyna + LPG Tel.

FIRMA
KORDAS
KASY FISKALNE
ON-LINE
TEL. 503-057-533

darzenie zaangażowali się nie
tylko „biegusie”, ale również
m.in. rodzina Artura, lokalne
władze i regionalne instytucje
zajmujące się sportem, przedsiębiorcy, szkoła oraz chóry
Wrzos i Słowiczanki.
Wydarzenia nie zepsuła, ani
pogoda, ani koronawirus. Do
Garbatki przyjechali ludzie z całej Polski. Mamy nadzieję, że

to wydarzenie wpisze się już
na stałe w sportowy kalendarz
imprez
współorganizowanych
przez gminę.
Tegoroczny III Crosypiuk Run
zakończył się pełną satysfakcją
zawodników i organizatorów
oraz przejaśnieniami, których
niestety zabrakło podczas walki.
Olga Jasek-Siwecka
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JUŻ NIE RACZKUJEMY...

R

adomskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM działa od roku 2004
i do tej pory zdążyło już zrealizować kilka dużych przedsięwzięć związanych z rehabilitacją,
opieką nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz integracją społeczną.
Obecnie pod auspicjami stowarzyszenia działają żłobek i przedszkole “Kraina Radości”,
Środowiskowy Dom Samopomocy oraz restauracja “Różany Gościniec”, w której zatrudnione
są m.in. osoby niepełnosprawne intelektualnie.

To właśnie tę ostatnią - jako
dobrze prosperujące przedsiębiorstwo społeczne - zdecydowaliśmy się odwiedzić i Państwu
przedstawić. Gdy docieramy na
miejsce, restauracja jest jeszcze
zamknięta. Nasza rozmówczyni,
prezes stowarzyszenia Dagmara
Janas, dołączy do nas niebawem,
mamy zatem chwilę, by rozejrzeć
się po przestronnym, słonecznym
wnętrzu i skosztować znakomitej
kawy. Naszą uwagę zwraca wiszący na ścianie kalendarz, wydany
przez stowarzyszenie. Bohaterami jego kart są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Do
lokalu, tymczasem dociera nasza
rozmówczyni - elegancka, energiczna kobieta, która błyskawicznie skraca dystans, toteż dalsza
rozmowa toczy się płynnie i bez
przestojów.
Tygodnik OKO: Cofnijmy się o
pięć lat. Macie już żłobek, przedszkole, w trakcie realizacji są także inne Wasze przedsięwzięcia…
Kiedy pojawiła się myśl, że skoro
nie ma możliwości lokowania
Waszych podopiecznych - na szeroko rozumianym rynku pracy
- to należałoby te miejsca stworzyć samemu?
Dagmara Janas, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych RAZEM w
Radomiu: Kiedy nasze dzieci zaczęły dorastać, coraz częściej zaczęliśmy myśleć o tym, że trzeba
zrobić dla nich coś szczególnego.
Punktem wyjścia był pomysł, żeby
otworzyć dla nich warsztat terapii zajęciowej. Perturbacji było
wiele, a z naszych starań summa
summarum wyszedł… Środowiskowy Dom Samopomocy. Każdy
z naszych dzieciaków, gdy tylko

skończył szkołę, przechodził tam
automatycznie.
Wcześniej przez dwa lata prowadziliśmy Klub Integracji Społecznej, który był finansowany z
budżetu unijnego. Zamierzonym
efektem tego projektu, było znalezienie zatrudnienia dla 7 osób z
niepełnosprawnością. Podpisaliśmy weksel na 1,5 mln, więc sprawa była bardzo poważna, a my
musieliśmy szybko szukać dla nich
pracy. Przez jakiś czas uderzaliśmy
głową w mur, bo okazało się, że
nikt nie chciał zatrudnić osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Zresztą osoby z takimi niepełnosprawnościami nie mogą pracować w pełni samodzielnie, muszą
mieć pracę wspieraną, wspomaganą. A ponieważ żaden pracodawca nie chciał zdecydować się
na takie ryzyko, stwierdziliśmy, że
musimy zrobić coś sami i po prostu – stworzyć te miejsca pracy.
Ktoś rzucił pomysł: otwórzmy restaurację. Powstała w miejscu, w
którym teraz jesteśmy.
OKO: Zrobiliście to, można powiedzieć, trybem autorskim i nowatorskim?
D.J.: Powiem tak… Do momentu kiedy otwieraliśmy ŚDS i gdy
działaliśmy jeszcze jako Klub Integracji Społecznej, pracowaliśmy
trochę na zamkniętym rynku. Nigdzie poza Radom nie wychodziliśmy, nie ogłaszaliśmy, że robimy
coś nowatorskiego. Działaliśmy
po prostu dlatego, że uważaliśmy,
że taka jest potrzeba. W którymś
momencie spotkałam osoby z
MOWES-u, które powiedziały
nam: „musicie wyjść na zewnątrz,
musicie się pokazywać, bo robicie
fajne rzeczy”... i rzeczywiście tro-

chę tak było. Zaczęliśmy wychodzić śmielej do ludzi i pokazywać
to - co robimy. Ale przede wszystkim uczyliśmy się tego, na czym
polega działalność przedsiębiorstwa społecznego. Teraz działamy
już pewnie, już nie raczkujemy.
OKO: Czym się zajmują Wasi
podopieczni?
D.J.: W restauracji „Różany
Gościniec” pracuje sześć osób
niepełnosprawnych
intelektualnie, w tym cztery na kuchni i
dwie, które wychodzą na salę obsługiwać klientów. Wkrótce uruchomimy nowe stanowiska pracy
i dołączą do nich kolejne dwie
osoby, które będą pracować jako
kelnerzy.
OKO: Jak reagują obsługiwani
przez nich klienci?
D.J.: Różnie. Ludzie jeszcze nie
są generalnie przyzwyczajeni do
tego, że obsługuje ich osoba niepełnosprawna intelektualnie. Inaczej jest, jeśli jest to osoba chora
psychicznie jak np. w „Jaskółeczce”, która nie zwraca uwagi, inaczej - gdy w grę wchodzi charakterystyczny wygląd, problemy
z mową, z jakimiś gestami. Ludzie się z czasem do takich zachowań przyzwyczajają, stają
się one dla nich normalne, tylko
trzeba - tak właśnie jak my - wychodzić naprzeciw pewnym stereotypom. To przynosi naprawdę
dobre efekty.
Brakuje nam jednak jednej rzeczy, której na razie nie ma w ogóle w Polsce. Chodzi o to, że osoby
z takimi niepełnosprawnościami,
o których teraz rozmawiamy, potrzebują wsparcia mentora. Nie

n Dagmara Janas, prezes stowarzyszenia RAZEM.
asystenta, ale właśnie mentora,
który będzie - swego rodzaju
- cieniem, oparciem osoby niepełnosprawnej. Który w razie
potrzeby pomoże, podpowie, co
taka osoba ma w pierwszej kolejności zrobić i jak to ma zrobić...
W wypadku osoby z niepełnosprawnością intelektualną to nie
działa tak, że ona się raz nauczy
i… już, pewne czynności muszą
być cały czas powtarzane. Jeśli
nie będzie tego przez cały czas
robiła, to o tym zapomni.
Wielokrotnie na różnych forach mówiłam o tej luce. Przedsiębiorstwa społeczne, które otwierają miejsca pracy dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną powinny mieć też możliwość zatrudnienia mentora.
Takie miejsca pracy powinno
się również rozliczać w ramach
dotacji. Ja sama zatrudniłabym
do obsługi więcej osób niepełnosprawnych, ale nie stać mnie
na to, żeby dodatkowo zatrudnić
osoby, które będą je wspomagać.
A gdyby takiej osobie, powiedzmy przez rok czy dwa, był opłacany ZUS, to już byłoby dużo.

Naprawdę przydałoby się tu jakiś
program. Być może to pole do
popisu dla PFRON-u, który ma
przecież pieniądze na zatrudnianie osób niepełnosprawnych…
Tygodnik OKO: Miejmy nadzieję, że takie rozwiązanie się
pojawi. I ostatnie nasze pytanie: jak przeżyliście ten trudny
dla nas wszystkich czas początku pandemii?
D.J.: Na początku to było dla
nas jak grom. Kwestia biznesowa to jedno, społeczna - drugie.
Lokal zamknięty i pytanie - co
zrobić z ludźmi? Szybko jednak
przyszło opanowanie i zaczęliśmy szukać wyjścia z tej trudnej sytuacji. Zmniejszyliśmy
etaty, uruchomiliśmy dowozy
posiłków do klienta, catering,
gotowaliśmy dla personelu
szpitalnego i pogotowia, uruchomiliśmy profil garmażeryjny,
zrobiliśmy zbiórkę publiczną,
z której gotowaliśmy obiady…
Przetrwaliśmy. Dziś znów ruszamy z nowymi planami... ale o
nich powiem innym razem, bo
nie chciałabym zapeszyć!

Sensoryczna karuzela

R

adomskie Stowarzyszenie „Karuzela” powołane zostało w listopadzie 2007 r.
w celu pomagania osobom z ADHD, zespołem Aspergera, autyzmem oraz innymi
niepełnosprawnościami. Jego szeroka działalność obejmuje dziś specjalistyczne placówki
przedszkolne dla dzieci autystycznych oraz wczesne wspomaganie rozwoju (WWR). Organizuje
też szkolenia, warsztaty i wyjazdy integracyjne.

Integracja sensoryczna - brzmi
niecodziennie, prawda? Chodzi
jednak właśnie o codzienność i
odnajdywanie się w niej. Zmysły
przez cały czas bombardują nas
ogromną ilością informacji, a jednak nie jesteśmy tym przytłoczeni. Jest tak dlatego, że nasz mózg
sprawnie je wszystkie przetwarza
i porządkuje, co nazywa się integracją sensoryczną. Nie wszyscy
jednak mają tyle szczęścia.
Przedszkole sensoryczne
Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej odbiera świat
inaczej - bodźce są zbyt silne lub
zbyt słabe, mieszają się i nie układają w spójny obraz. Potrzebuje
specjalnej pomocy. Takie właśnie

działania prowadzi Stowarzyszenie „Karuzela” w swoim żłobku
i przedszkolu, gdzie profesjonaliści robią wszystko, by wesprzeć
jego rozwój i - dosłownie - przybliżyć mu świat, jaki znamy.
W myśl zasad neurodydaktyki,
czyli edukacji poprzez doświadczanie, pod okiem pedagogów
dzieci smakują, dotykają, wąchają, poznają, bawią się barwami
i fakturami. Jest to cenne dla
dzieci zdrowych, a dla tych z zaburzeniami sensorycznymi – zba-

wienne. Co ważne: w grupach
integracyjnych dzieci „zwykłe”
spotykają się i wspólnie bawią z
„niezwykłymi”. Drugi rodzaj, grupy teraputyczne, przeznaczony
jest dla dzieci, które do takiego
kontaktu z rówieśnikami trzeba
dopiero przygotować.
WWR
Wczesne wspomaganie rozwoju to intensywne działania,
prowadzone bardzo wcześnie,
gdy tylko u malutkiego dziecka
dostrzeżona zostanie niepełnosprawność. Nie warto czekać!
Każde dziecko niepełnosprawne
ma prawo do bezpłatnej, fachowej pomocy. Jeśli macie Państwo
choć cień podejrzenia - warto

zajrzeć na stronę karuzela.org
lub skorzystać z danych adresowych, które podajemy poniżej.
Stowarzyszenie
„Karuzela”
prowadzi również różne inne
formy działań społecznych. Otworzyło Bezpłatny Punkt Konsultacyjny dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich rodzin (kontakt pod numerem poniżej). Zorganizowało także ostatnio trzy-

dniowy rajdu pieszy po Puszczy
Kozienickiej dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, dla seniorów zaś prowadzi Międzypokoleniową Szkołę Integracji.
Stowarzyszenie „Karuzela”
Starokrakowska 135,
26-600 Radom
Tel: 510 832 823
e-mail: stowarzyszenie@karuzela.org

TYGODNIK

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

16(429) 8 października 2020

5

Gdy biznes służy celom społecznym
N

awet na mapie polskich przedsiębiorstw społecznych Gospoda „Jaskółeczka” to przedsięwzięcie niezwykłe. Tworzące ją 13 lat temu stowarzyszenie postawiło przed sobą bardzo
ryzykowne zadanie: otworzyć biznes, w którym znajdą zatrudnienie osoby należące do chyba najbardziej stygmatyzowanej grupy niepełnosprawnych -osób z zaburzeniami psychicznymi. Jak pokonać zbudowane na stereotypach uprzedzenia i obawy? Okazuje się, że można.
I co najważniejsze - warto.
poza Małopolską pionierem. Dziś
jest to powodem do dumy… ale
wtedy?

n Jolanta Gierduszewska,
prezes stowarzyszenia
WZAJEMNA POMOC
GPS prowadzi nas przez radomski Michałów o tyle niefortunnie, że lądujemy na terenie
„Jaskółeczki” od strony zaplecza. Wnętrze jest przestronne,
a jednocześnie przytulne, ciekawie zagospodarowane, wystrój
zdecydowanie z tych “ciepłych”.
Czeka już na mnie Jolanta Gierduszewska, prezes Stowarzyszenia
Ochrony Zdrowia Psychicznego
WZAJEMNA POMOC i jednocześnie - od samego jego początku lider całego przedsięwzięcia oraz
jeden z pracowników - sympatyczny, młody mężczyzna, który
przez cały czas będzie towarzyszył
naszej rozmowie. Restauracja jest
jeszcze zamknięta, ale od strony
kuchni zaczynają dochodzić smakowite zapachy… oraz odgłosy
energicznego tłuczenia mięsa, co
skłania nas do przeniesienia się z
dyktafonem na taras.
Rozmowy to za mało
Pomysł założenia gospody zrodził się z poczucia, że najkrócej
mówiąc, rozmowy to za mało.
Stowarzyszenie działało sprawnie, ale tzw. miękkie rezultaty, to
nie było to, o co dokładnie chodziło. Gdy pojawiła się możliwość
partnerowania krakowskiej Inicjatywie na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO, czyli krajowemu
pionierowi zatrudniania osób z
zaburzeniami psychicznymi - nie
wahali się. Po krakowskim pensjonacie „U Pana Cogito” i podobnym przedsięwzięciu w Jedliczach
- radomskie stowarzyszenie było

Wszystko od zera
Moje pytanie, czy się bali, skwitowane zostaje śmiechem pani
prezes. Jasne, że się bali. Być pionierem, to znaczy budować od
zera. Na początku niosła ich euforia. Trudne sprawy - budynek,
remont tegoż, dokumentacja,
wszelkie formalności - załatwiali
w locie, to ich nakręcało. Potem
przyszły obawy: czy się uda, co
powiedzą mieszkańcy, czy zaakceptują taką innowację? Postanowili nie czekać, aż ktoś się
nimi zainteresuje i przedstawi ich
inicjatywę po swojemu i zrobili w
tym celu konferencję.
Dziennikarze byli zdziwieni,
że ktoś zaprasza ich do budynku
jeszcze w trakcie trwających robót budowlanych, tłumaczy co to
będzie i po co… ale dzięki temu
mogli stanąć na wysokości zadania i przygotować czytelników na
to, co od lata 2007 roku miało stać
się faktem. Na stronie Jaskółeczki,
w zakładce MEDIA, można dziś
znaleźć niektóre z tamtych artykułów. Nagłówki są znamienne:
„Do gospody po pierogi i serce”,
„Miejsce pełne ciepła”, „Naleśniki
na depresję”. Ten ostatni to ulubiony tytuł pani prezes.
Koledzy-dziennikarze - chylimy
czoła, zrobiliście wtedy dobrą
robotę. Jest w tych artykułach
trochę uspokajającego perswadowania czytelnikowi, że nie ma się
czego obawiać, że osoby zatrudnione nie stanowią zagrożenia.
Gdy pytam, czy było to potrzebne, szefowa Jaskółeczki raczy
mnie anegdotą.
“Jeszcze czegoś dosypią”?
- Była taka sytuacja, że jak nasi
pracownicy musieli robić badania, pani doktor zasugerowała

SŁOWNICZEK
Ponieważ w tekście pojawiają się niespotykane na co
dzień sformułowania, poniżej krótkie ich objaśnienia:
EKONOMIA SPOŁECZNA to ekonomia, w której liczy się
nie tyle dochód, ile pożytek społeczny. Działalność gospodarcza lub społeczna prowadzona w ramach ekonomii społecznej ma poprawiać sytuację jakiejś grupy zagrożonej marginalizacją i/lub być pożyteczna dla całego
społeczeństwa.
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ udziela pomocy w powrocie do pełnienia ról społecznych i zdobywaniu kwalifikacji
zawodowych potrzebującym tego osobom i ich rodzinom.
Odpowiada na potrzeby lokalnego środowiska.
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE aktywizuje i wspiera
osoby mające problemy ze znalezieniem pracy, nie prywatyzuje zysku i jest zarządzane z udziałem pracowników. Listę takich przedsiębiorstw prowadzi Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA łączy cechy przedsiębiorstwa i
organizacji pozarządowej. Głównym celem jej istnienia jest
zapewnienie pracy członkom, zysk jest na drugim miejscu tym różni się od zwykłej spółki.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ) - samodzielna placówka dla niepełnosprawnych osób dorosłych, pomagająca
im w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Pomaga zdobywać pożyteczne umiejętności i uczy m.in. jak znaleźć pracę.

mi, że chyba zwariowałam, “no
bo jak to - a co, jak oni dosypią
czegoś do zupy? Jak można takie
osoby dopuścić do gotowania?”
Śmiejemy się wspólnie, ale gdyby się zastanowić, sytuacja wcale
nie wydaje się śmieszna. Mówimy
przecież dokładnie o tych uprzedzeniach, które uniemożliwiają
osobom z zaburzeniami psychicznymi znalezienie pracy nawet
wówczas, gdy byliby w stanie
ją wykonywać.

sy lepsze i gorsze. Niektórzy
potrzebują czasem przerwy przedsiębiorstwo społeczne jest
wtedy w stanie zaoferować im
dużo większość elastyczność, niż
komercyjny biznes. Niektórzy
rzucają pracę, nie słuchają perswazji, są przekonani, że to koniec - a potem bywa, że wracają.
Czasem trzeba po prostu odczekać. Mimo wszystko pani prezes
podkreśla, że na pracownikach
można polegać.

A kim właściwie są te osoby, co
kryje się za terminami „po kryzysie psychicznym” czy „osoby dysfunkcyjne”? Pytam o to i w odpowiedzi słyszę, że historie są różne,
ale... nie one są najważniejsze.
Nie będę miał okazji rozmawiać z
„dysfunkcyjnymi” pracownikami
„Jaskółeczki”, ani robić im zdjęć
i szanuję tę decyzję, ponieważ
przekonuje mnie wyjaśnienie, że
wolą prezentować się przez swoją
pracę. Taka jest filozofia „Jaskółeczki”, która szanując prywatność swoich pracowników nawet
na konferencjach nie przedstawia
fotografii załogi, tylko zdjęcia potraw. Tego, czym pracownicy chcą
i lubią się dzielić.

Coś się zmieniło?
Gospoda utrzymuje się na rynku od 13 lat, to bardzo długo. Sukces biznesowy jednak to jedno, a
co z misją reintegracyjną? Czy „Jaskółeczce” udało się choć trochę
zmienić postawy mieszkańców
Radomia wobec osób z zaburzeniami psychicznymi?
- U nas już teraz goście nawet
nie dostrzegają, że są to osoby
chore. Skoro przychodzą rodziny z
dziećmi, no to chyba muszą mieć
zaufanie? Dzieci mają u nas swój
kącik, uwielbiają bawić się później
w domu w to, jak my obsługujemy, jakie podajemy posiłki.
I rzeczywiście: oglądając ów
dziecięcy kącik nie sposób nie dostrzec, że jest intensywnie użytkowany - widać to po zapisanej
i zarysowanej od góry do dołu
tablicy, która zastąpiła wycofane
w czasie pandemii pluszaki. Przy
okazji rozglądam się po pomieszczeniu - na półce i ścianie rzuca
się w oczy imponująca kolekcja
nagród i wyróżnień. Przeglądając
je dowiaduję się, że „Jaskółeczka” jest laureatem m.in. konkursu
“Miejsce Przyjazne w Radomiu”,
zdobyła nagrodę główną i tytuł
“Przedsiębiorstwa Społecznego
Roku” w roku 2018 (rok wcześniej - wyróżnienie) oraz co najmniej dwukrotnie (2018 i 2019)

Czasem trzeba odczekać
W tym momencie 75 proc. załogi „Jaskółeczki” to osoby niepełnosprawne, w trakcie leczenia lub
po kryzysach zdrowia psychicznego. Robią wszystko, tj. pracują nie
tylko w kuchni i przy obsłudze gości, ale także zajmują się marketingiem - a był okres, gdy również
i księgowością. Sami wymyślają
potrawy, dekoracje, tworzą materiały promocyjne i gadżety uprzyjemniające pobyt w gospodzie.
Nie zawsze jest jednak łatwo.
Naruszone zdrowie psychiczne
podlega fluktuacjom, są okre-

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez
Fundację Fundusz Współpracy wspiera mazowieckie przedsiębiorstwa
społeczne oraz ludzi którzy je tworzą. Efekt jego działań to ponad 250
podmiotów ekonomii społecznej w subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim.
Z usług mOWES korzystać mogą osoby indywidualne, a także instytucje zaangażowane w tworzenie przedsiębiorczości społecznej: organizacje
pozarządowe, spółdzielnie socjalne, samorządy, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej i instytucje rynku pracy.
Kontakt (subregion radomski):
MOWES, 25 Czerwca 45, 26-600 Radom,
Tel. 600 923 287 lub 798 371 280
www: mowes.pl (e-maile i więcej telefonów w zakładce KONTAKT)

została wyróżniona znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.
Plan jest dla mnie, nie ja dla
planu
Metod jak formalnie prowadzić przedsiębiorstwo społeczne
jest wiele. Jaskółeczka od początku działa jako spółka z.o.o.,
której jedynym udziałowcem jest
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna
Pomoc”. Jolanta Gierduszewska
przyznaje, że w trudnych czasach
pojawiała się myśl przekazania
części udziałów Urzędowi Miasta, jednak pomysły takie mijają,
gdy mijają problemy. Dla ludzi z
„Jaskółeczki” ważna jest samodzielność i samowystarczalność.
Pani prezes streszcza to podejście
następująco:
- Nasze podejście jest bardziej
praktyczne, a mniej „projektowe”. Od dawna nasza filozofia
jest taka, że wszelkie pozyskiwane
pieniądze mają służyć rozwojowi,
a nie tylko temu, żeby je wydać.
Jeśli z jakiegoś powodu czegoś, na
co pozyskaliśmy środki, nie możemy w pełni zrealizować, to te pieniądze po prostu oddajemy. Zdarza się. Zawsze uważałam, że plan
jest dla mnie, a nie ja dla planu.
Biznes, który służy celom społecznym
Celem przedsiębiorstwa społecznego takiego jak „Jaskółeczka” jest tworzenie i utrzymywanie
miejsc pracy - w tym wypadku dla
osób z zaburzeniami psychicznymi - by pomóc ich zaktywizować
i ponownie włączyć w główny
nurt społeczeństwa. To właśnie
nazywa się reintegracją. Ważne
jest też oddziaływanie na społeczeństwo, by zwalczać wciąż
pokutujące w nim uprzedzenia.
Na pewno nie chodzi o to, by gromadzić kapitał - tutaj biznes służy
celom społecznym.
Członkowie
stowarzyszenia
mówią, że ich sekret to robić
dużo, ale nie za dużo. Projektów
i grantów jest dziś wiele - wybierać trzeba te społecznie najwartościowsze.
W tym punkcie dyktafon poszedł już dawno w odstawkę,
a nasza rozmowa toczyła się przy
(pysznej!) zupie z dyni, a potem
przy serniczku z pianką, którymi
to specjałami zostaliśmy poczęstowani. Redaktor naczelny (który
w międzyczasie do nas dołączył)
zarzekał się w drodze powrotnej,
że ilekroć będziemy w Radomiu,
to miejsce będzie naszym obowiązkowym przystankiem.
AlKo
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Kozienice z tytułem „Miasto Przyjazne Mieszkańcom”

R

ozstrzygnięta została kolejna edycja Konkursu Lider Regionu redakcji Echa Dnia,
w którym nagradzane są wyróżniające się firmy, kompetentne instytucje i przyjazne
samorządy. Gmina Kozienice otrzymała zaszczytny tytuł „Miasta Przyjaznego Mieszkańcom”.
Nagrodę z rąk Sławomira Baćkowskiego, dyrektora radomskiego oddziału „Echa Dnia” odebrał
burmistrz Piotr Kozłowski.

- Tytuł Lidera Regionu w kategorii „Miasto Przyjazne Mieszkańcom” jest bardzo prestiżowy
dla każdego samorządowca.
Wszyscy pracujemy na rzecz
mieszkańców. Ich ocena naszej
pracy jest dla nas najważniejsza, a staramy się działać w wielu dziedzinach. Inwestujemy w
infrastrukturę techniczną, ale
również w usługi społeczne, instytucje służące na co dzień dzieciom, seniorom, ale także mieszkańcom szukającym pracy. Cieszy
nas niezmiernie, że mieszkańcy i
kapituła konkursu doceniają to,
dlatego nadal będziemy się sta-

rać zmierzać w tym kierunku –
mówi Piotr Kozłowski, burmistrz
Kozienic.
Miasto przyjazne to przede
wszystkim miejsce, które odpowiada na różnorodne potrzeby
mieszkańców. Dotyczy to wszystkich grup społecznych, w tym też
tych, które mają pewne ograniczenia i nie chodzi wyłącznie
o osoby z niepełnosprawnościami, ale też o seniorów, kobiety
w ciąży, rodziców z małymi dziećmi, a także zwierzęta. Kapituła
Konkursowa doceniła jakość,
rodzaj i intensywność działań
kozienickiego samorządu. Do

Centrum Usług Społecznych
w Kozienicach

P

onad 3 mln złotych dotacji otrzymała Gmina Kozienice na
utworzenie Centrum Usług Społecznych. To efekt złożonego wniosku do pilotażowego programu realizowanego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
- Centrum będzie skupiało i
koordynowało wszystkie usługi
społeczne realizowane na terenie naszej gminy. Celem projektu
jest wzrost dostępności mieszkańców do dostosowanych potrzeb dla poszczególnych grup
społecznych oraz integracja i
koordynacja usług udostępnionych na obszarze gminy. Dzięki
pozyskanemu tak wysokiemu
dofinansowaniu zewnętrznemu
z funduszy Unii Europejskiej poza
stworzeniem Centrum Usług
Społecznych znacznie wzbogacimy wachlarz usług dla wszystkich
mieszkańców Gminy oraz ofertę
pomocy socjalnej i społecznej dla

tych najbardziej potrzebujących
– informuje Burmistrz Kozienic
Piotr Kozłowski.
W kraju w ramach pilotażowego programu ma powstać 30tego typu ośrodków, warto też
podkreślić że złożony przez gminę Kozienice wniosek został najwyżej oceniony. CUS powstanie
poprzez przekształcenie MGOPS.
Początkowo siedziba Centrum
Usług Społecznych będzie w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, docelowo
jednak CUS będzie mieścić się
w budynku po byłym WKU przy
ulicy Radomskiej, obiekt ten ma
przejść gruntowny remont.

najważniejszych zaliczono, m.in.
utworzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior+”, programy „Złota
rączka” i „Opaska telemetryczna”, rozbudowę żłobka miejskiego czy program realizowany
na rzecz pomocy w powrocie
na rynek pracy rodziców dzieci
w wieku 0-3l. Pozytywnie ocenione zostały liczne inwestycje z
zakresu infrastruktury drogowej,
przedsięwzięcia
ekologiczne,
wdrażane zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa czy upiększania przestrzeni miejskiej.
Wysoko oceniono przejrzystość
działań i kontakt Burmistrza z
mieszkańcami. Dostrzeżone zostały także małe, zdawałoby się
prozaiczne, zmiany, które pomagają mieszkańcom, np. przeniesienie obsługi interesantów
na parter Urzędu Miejskiego.
- Część spośród realizowanych zadań wymaga wysokich
nakładów finansowych, a tu
możemy się pochwalić, bo na
większość pozyskujemy bezzwrotne dotacje, ze środków
krajowych i unijnych. Inne
przedsięwzięcia mają z kolei

mniejsze budżety, więc spokojnie wdrażamy je własnymi
siłami, przy dużym zaangażowaniu pracowników – podkreśla Burmistrz Kozłowski i
dodaje - Dziś, w kontekście
przyznanego tytułu, mówimy
o mieście, jednak nie zapominajmy, że Kozienice to gmina

wiejsko-miejska, a ja działam
zgodnie z zasadą wyrównywania szans. Nie pozostawiam wsi
bez wsparcia, bez inwestycji,
wręcz przeciwnie do pilnej realizacji zlecam te najważniejsze
dla mieszkańców sołectw, dążąc by Kozienice były „Gminą
Przyjazną Mieszkańcom”.
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MIESZKAŃCU WYPEŁNIJ ANKIETĘ

G

mina Kozienice przygotowuje lokalną diagnozę
zdrowia i potrzeb zdrowotnych mieszkańców.
Jednym z etapów prac jest przeprowadzenie ankiety.
Im większa liczba osób wypełni ankietę, tym większa
korzyść w przyszłości z programów zdrowotnych jakie na
podstawie wskazanej diagnozy
będą tworzone.
- Kozieniczanie to o Was i
dla Was! Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie
zajmie kilka minut. Proszę o
aktywność. Tylko dzięki Państwa pomocy będziemy mogli właściwie przeprowadzić
diagnozę i w przyszłości uruchamiać odpowiednie programy zdrowotne – apeluje Burmistrz Gminy Kozienice Piotr
Kozłowski.
Ankietę można wypełniać
odręcznie lub elektronicznie.
Ankiety w wersji papierowej są dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Kozienickim

Domu Kultury, Kozienickim
Centrum Rekreacji i Sportu,
Samodzielnym
Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej
,,Przychodnie Kozienickie oraz
w Urzędzie Miejskim w Kozienicach – budynek główny i
oficyna, z kolei link do ankiety
elektronicznej zamieszczony
jest na stronie https://kozienicemieszkancy.webankieta.
pl/(można skorzystać z kodu
QR widocznego poniżej).

Elektryczny autobus
dotarł do Kozienic

E

kologicznie, bezpiecznie i estetycznie - tak będziemy
wkrótce podróżować po mieście i gminie Kozienice, dzięki
nowym autobusom elektrycznym, z których pierwszy już
zawitał do Ziemi Kozienickiej.

Pierwszy pojazd dotarł do
Kozienic w poniedziałek, 28
września. Zaraz po dowiezieniu go na miejsce jazdę
testową na jego pokładzie
odbyli m.in. Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Zastępca Burmistrza ds.
Społecznych Dorota Stępień i
Zastępca Burmistrza ds. Technicznych Mirosław Pułkowski,
prezes KGK oraz dyrektor ds.
sprzedaży z firmy Solaris, która autobus dostarczyła oraz
prezes Enei Wytwarzanie Antoni Józwowicz. O sobie, przez
skromność, nie powinniśmy
wspominać - ale byliśmy tam!
- Zgodnie z tym, co mówiliśmy, 3-milionowa dotacja się
tu jakby zmaterializowała i
jeszcze w tym roku autobusy

ruszą w trasy, jeden prawdopodobnie na miasto, drugi na
tereny wiejskie. Mamy nadzieję, że będą nam służyły
długo i że to będzie pierwszy
krok, bo myślę, że przy odpowiednich dotacjach będziemy
się ubiegali o kolejne - mówił
Piotr Kozłowski.
Autobus ma 9 m długości,
specjalne miejsce dla osoby niepełnosprawnej i jest
wyposażony w baterię 160
Kwh, która pozwala mu przejechać do 150 km bez ładowania, które trwa około 3.5
godziny. Baza autobusów
będzie mieściła się w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej. Przewiduje się, że po
raz pierwszy wyjadą na ulice
już w listopadzie.
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LUBIĘ PONIEDZIAŁKI

Piękno, alpaki i Stare Konie

A

lpaki zrobiły furorę - i to nie ruszając się z miejsca, tj. alpakarni w Garbatce-Letnisko.
Wystarczyła, że ze zdjęciami , filmami i przede wszystkim opowieściami o tych niezwykłych
zwierzętach przyjechali do nas ich opiekunowie - Aneta i Ernest, twórcy PROJEKTU ALPAKA.
Pierwsza impreza zorganizowana w Kawiarni kozienickiego CK-A
przez spółdzielnię socjalną Przystanek Kozienice pod szyldem
„Lubię poniedziałki” spotkała się
z dużym zainteresowaniem. Co
więcej: na sali wypełnionej tak
bardzo, jak tylko pozwalał na
to obowiązujący obecnie reżim
sanitarny, znalazło się najwyraźniej wiele osób nieprzypadkowych, żywo zainteresowanych
tematem, co można było wywnioskować z ilości i wnikliwości
pytań, zadawanych opiekunom
bohaterów wieczoru.

Oni byli pierwsi

...czyli mobilna gra miejska o Grupie Legionów Polskich
w Kozienicach!

Biblioteka Publiczna Gminy
Kozienice w ramach realizacji
projektu pt. ,,Oni byli pierwsi – Grupa Legionów Polskich
płk. Z. Zielińkiego w Kozienicach i podczas walk o obronę
Państwa Polskiego w 1920 r.”
dofinansowanego ze środków
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2022
przygotowała bardzo ciekawą
propozycję.
Obserwowaliśmy
bardzo
długie przygotowania i testy,
jesteśmy więc przekonani, że
gra, podczas której smartfonowa aplikacja przeprowadzi nas
przez miasto, bawiąc, ucząc i
skłaniając do refleksji, przygotowana została starannie i
zaskoczy nas pozytywnie niejednym! Po zakończeniu gry,
o godz. 16:00, na miejscu jej
startu (Plac 15-go Stycznia) nastąpi uroczyste otwarcie stałej
wystawy plenerowej pt. ,,Oni
byli pierwsi – Grupa Legionów
Polskich płk. Z. Zielińkiego w
Kozienicach i podczas walk o
obronę Państwa Polskiego w
1920 r.”
O czym trzeba pamiętać:
• Na miejscu startu należy stawić się ze smartfonem
lub
tabletem
(urządzenie powinno być NAŁADOWANE, mile widziane zabranie

ze sobą powerbanka);
• Urządzenie mobilne (z systemem Android lub iOS) powinno mieć zainstalowaną darmową aplikację ActionTrack, za
pomocą której trzeba będzie
zeskanować kod QR, dostępny
na miejscu startu;
• Na trasie gry, będą stali
Wolontariusze, służący pomocą
wsparciem technicznym;
• Na najlepszych Graczy będą
czekały atrakcyjne nagrody;
• Po premierze (od 11 października) gra będzie udostępniona w wersji otwartej. Wtedy
grać można w dowolnym momencie dnia i nocy, bez wcześniejszego zgłoszenia.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej
Jung, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski i Dyrektor
Oddziału IPN w Warszawie prof.
dr hab. Jerzy Eisler.
TYTUŁ: ,,Oni byli pierwsi – gra
mobilna”
ORGANIZATOR: Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice
DATA PREMIERY: 10 października, godz. 14:00
DLA KOGO: młodzież i osoby
dorosłe
MIEJSCE STARTU: skwer miejski
na Placu 15-go Stycznia
PRZESTRZEŃ ROZGRYWEK: miasto Kozienice

Odważny Gutek, towarzyski
Tadzik, ciekawski Tofik i ostrożny Gniewko podbili serca gości
Kawiarni. Ciekawostek było co
niemiara (czy wiedzieliście Państwo na przykład, że alpaki potrafią realizować się zawodowo
przy strzeżeniu owiec?), wiele
było też konkretnej, rzeczowej
wiedzy, przydatnej każdemu,
komu przyszłoby do głowy zostać
opiekunem alpaki... a właściwie
co najmniej dwóch alpak, ponieważ zwierzęta te samotności
organicznie nie znoszą. Można
było też dotknąć alpaczego runa i
sporządzonych z niego wyrobów,
a na koniec najbardziej uważni z
gości mogli zawalczyć w konkursie, w którym nagrodami były vo-

uchery, pozwalające bezpłatnie
odwiedzić Projekt Alpaka. Troje
szczęśliwców z rodzinami będzie
miało taką okazję!
W kolejny poniedziałek, 5 października, w ramach tego samego cyklu, którego zamysłem jest,
rzec można, ocieplenie wizerunku poniedziałku, obyły się w
Kawiarni warsztaty florystyczne,
dedykowane przede wszystkim
seniorom - ale nie tylko! - prowadzone przez profesjonalną
florystkę, Marzenę Szydłowską z
Lublina oraz Dorotę Śmietankę,
instruktorkę z WTZ w Przewozie.
W ruch poszły ozdobne krzewy,

szyszki i kolorowe trawy, ruch
ów przeradzał się w piękno,
piękne zaś to działanie prowadzone zostało w ramach projektu „Aktywny Senior” realizowanego przez Stowarzyszenie
Przystanek Inicjatywa. Wystawa
prac, które powstały podczas
tego spotkania oraz dwóch poprzedzających je rajdów już
wkrótce!
Już w sobotę 17 października
Przystanek Inicjatywa zaprasza
natomiast miłośników klasycznych rockowych brzmień na koncert składu Stare Konie - szczegóły na plakacie obok.

Metalowe serce dla wojowników
M

onika Kowalczyk, sołtys Woli Gutowskiej (gm. Jedlińsk) opowiada o tym, jak wpadła na
pomysł postawienia w jej miejscowości metalowego serca do zbiórki nakrętek na cele
charytatywne… i dopięła swego!

Myśl o postawieniu metalowego serca na nakrętki w sołectwie Wola Gutowska zrodziła się
u mnie już w listopadzie, zainspirowana artykułem prasowym o
takiej inwestycji w Nysie.
Początkowo wsparciem dla owego projektu miała być firma KRATKI,
która przygotowała już nawet zarys,
acz ostatecznie, z powodu braku
w tamtym czasie mocy przerobowych, projekt nie został zrealizowany. Po głębszej analizie kosztów
przedsięwzięcia zdałam sobie sprawę, że przerastają moje możliwości.
Pojawiła się konieczność pozyskania dodatkowych środków.
Zapał do ich pozyskania wzrósł,
kiedy osobiście poznałam wojowników, którym ta pomoc jest naprawdę potrzebna. Była to Lenka
z Kraśnika, która cierpi m. in. na
wzmożone napięcie mięśniowe,

opóźniony rozwój psychoruchowy,
niedożywienie i zez zbieżny naprzemienny, Hania z Krakowa chora na
SMA oraz Krzyś z Radomia z chorobą EB. Dzieci te na co dzień borykają się z ogromnym cierpieniem.
Zachęcam zatem do zbierania nakrętek i wrzucania ich do serduszka.
Jednocześnie pragnę podzię-

kować firmom z mojej miejscowości oraz mieszkańcom, którzy
przyczynili się do zakupu pojemnika, wpłacając podatek osobiście u sołtysa, ponieważ koszt
instalacji pokryty został właśnie z
prowizji podatkowej.
Monika Kowalczyk

Koronawirus w Kozienicach
Sytuacja okołokoronawirusowa
optymistycznie, niż ostatnio...

wygląda

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00
w dniu 7 października 2020 r.
liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową ogółem: 296
liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /
(ostatnia doba): 18/(10)
liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 48/(0)
liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia/zakażenia COVID-19/(ostatnia
doba): 1/1/(1)
liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie
z wynikiem dodatnim/(ostatnia doba): 183/(11)

w

naszym

powiecie

zdecydowanie

mniej

liczba zgonów związanych z COVID-19 (przypadki
z terenu powiatu kozienickiego) / (ostatnia doba):
11/(0)
liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 153/(0)
Jak czytać i rozumieć komunikaty?
183 to liczba wszystkich przypadków z terenu
naszego powiatu (dotyczy mieszkańców, nie osób
przebywających na naszym terenie). Odejmujemy
od tego 153 osoby, które wyzdrowiały - zostaje 30
przypadków, od których odejmujemy 11 przypadków zakończonych zgonem, zostaje nam zatem 19
osób - na tę liczbę składa się 18 osób przebywających w izolacji domowej oraz 1 osoba obecnie hospitalizowana.

