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KOZIENICKIE SPACERY...
Z

arówno w wielkich, jak i W całkiem małych miastach kobiety (i nie tylko) deklarują
zdecydowany sprzeciw przeciwko zmianom w regulacjach dotyczących warunków
dopuszczalności przerywania ciąży. Na kozienicką odsłonę tych wydarzeń złożyły się jak
dotąd trzech wydarzenia - oraz oczywiście ciągła działalność związana z plakatowaniem
i aktywnością w Internecie.
Pierwszy protest odbył się w niedzielny wieczór, 25 października,
najpierw pod kozienicką siedzibą
PiS, potem pod Urzędem Miejskim
i wreszcie na ulicy Warszawskiej.
By nas szanowano
Na miejsce docieramy nieco
przed 18:00. Jest spokojnie. Ludzi
jeszcze niewielu, rozmawiają w
grupach. Obok siedziby PiS radiowóz, nieco bliżej dwóch policjantów, jeden z nich (nieumundurowany) trzyma kamerę. Ludzie
powoli się gromadzą, zachowując
jednak odstępy, przypominają sobie nawzajem o dystansie społecznym i maseczkach. Nie chcą dawać
pretekstu do interwencji.
Z radiowozu dobiega trzask,
a potem dość słabo nagłośnione
nagranie komunikatu dotyczącego
zachowania się podczas pandemii.
Na nikim nie robi to widocznego
wrażenia. Nikt nikogo nie prowokuje, policja zachowuje dystans od
zbierających się ludzi - i vice versa.
Korzystamy z okazji, by zebrać
kilka opinii, pytamy obecnych
czemu zdecydowali się spędzić
niedzielny wieczór w ten właśnie
sposób.
- My tu jesteśmy, proszę pana,
tak jak wszystkie kobiety w całym
kraju, by zaprotestować przeciwko
tej głupiej ustawie. Chcemy mieć

prawo do własnego zdania, własnych wyborów i tego, by nas szanowano. - mówi nam jedna z pań,
kobieta w średnim wieku. Kilka
młodszych głośno solidaryzuje się
z jej zdaniem.
- Dlatego, że nie godzimy się
z tym, co zostało ustanowione,
bo to jest odbieranie nam prawa
do decydowania o sobie. Nie rozumiem tego. Żyjemy w wolnym
kraju, jestem wolnym człowiekiem i mam prawo do tego, żebym sama podjęła decyzję, a nie
żeby ktoś mi ją narzucał z góry.
- słyszymy od innej uczestniczki
protestu.
Wbrew pozorom obecne są nie
tylko panie. Jeden z mężczyzn wyjaśnia nam przyczyny swojej obecności na proteście następująco:
- Został zburzony konsensus,
który trwał 27 lat i który pewnie
nie wszystkich satysfakcjonował,
ale z którym mogliśmy żyć. Przyszedłem zaprotestować przeciwko
łamaniu kompromisów. Przyszedłem, żeby zaprotestować przeciwko skłócaniu społeczeństwa,
przeciwko narzucaniu rodzinom
heroizmu. Ja bardzo cenię ludzi,
którzy wychowują dzieci z niepełnosprawnością, to jest heroiczna
postawa - ale nikt nie ma prawa
kogoś do heroizmu zmuszać, narzucać mu swoich przekonań.

Nie ma zgody
Ludzi gromadzi się coraz więcej i
przyszedł wreszcie czas, by zmniejszyć dystans i faktycznie ruszyć pod
siedzibę PiS. Policja nie przeszkadza
w stawianiu zniczy i transparentów,
protestujący z kolei w żaden sposób
nie zaczepiają policji. Słychać szmer
rozmów, od czasu do czasu odzywa
się policyjny komunikat, nikt niczego nie skanduje - jeszcze. Gdy znicze już płoną, a ludzie przyglądają
im się stojąc półkolem, niektórzy
wychodzą na utworzoną w ten sposób swoistą scenę by powiedzieć
kilka słów.
- Łączy nas wspólna sprawa, jaką
jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany na kobiety. Na nasze
matki, nasze córki, nasze siostry i
przyjaciółki. Postawmy teraz znicze dla praw kobiet, dla matek,
które będą musiały patrzeć na
śmierć dzieci oraz dla partii rządzącej. - mówiła jedna z kobiet.
- Moi drodzy: sprawa rodzenia
z przymusu dzieci niepełnosprawnych to nie jest tylko sprawa kobiet. To jest także sprawa mężczyzn tych kobiet, bo tylko ktoś
nieodpowiedzialny może porzucić kobietę w sytuacji krytycznej,
dlatego my, mężczyźni, udzielamy
męskiego wsparcia dla strajku
kobiet. Jesteśmy tutaj, pod siedzibą PiSu, bo trójka z tych posłów,

którzy tutaj są wypisani, podpisała się pod wnioskiem do pseudotrybunału konstytucyjnego, by
obalić ten kompromis aborcyjny:
pan poseł Dariusz Bąk, pan poseł
Andrzej Kosztowniak i pani posłanka - była położna - Anna Kwiecień. Nie ma zgody na łamanie
kompromisów, nie ma zgody na
skłócanie społeczeństwa. - mówił
nasz wcześniejszy rozmówca.
Gdy znicze zostały ustawione,
a indywidualne głosy wysłuchane,
przyszedł czas na wspólny głos z
wielu gardeł. WSTYDŹCIE SIĘ, URODZIŁY WAS KOBIETY! - krzyknął
ktoś i hasło zostało podchwycone.
PIEKŁO KOBIET, PIEKŁO KOBIET! rozległo się z innej strony i również
znalazło odzew. Zaskakująco długo nie padały żadne wulgaryzmy,
w końcu jednak ktoś przełamał
tamę, rzucając gromko krótkim i
dosadnym czasownikiem w bez-

P.H.U”MIX” Pionki

okoliczniku w połączeniu z nazwą
partii rządzącej, co wyraźnie było
powszechnie wyczekiwane i spotkało się ogólnym entuzjazmem.
Dlaczego pan mi robi zdjęcia?
Osobliwym, choć raczej mało
znaczącym epizodem był moment, gdy ubrany po cywilnemu policjant, nieustannie i dość
demonstracyjnie
kamerujący
całe wydarzenie, spojrzał nagle
krytycznie na nasz zwrócony ku
niemu obiektyw i zapytał “A dlaczego pan mi robi zdjęcia?”, deklarując następnie brak zgody na
rejestrowanie jego wizerunku. Zakończyliśmy rozmowę informując
funkcjonariusza, że - o czym powinien wiedzieć - jego zgody w tej
materii nie potrzebujemy.

ciąg dalszy na str. 2
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KOZIENICKIE SPACERY W PIEKLE KOBIET
Dokończenie ze strony 1.

Spacer obywatelski
Ciekawszą rozmówczynią okazała się jedna z zabierających wcześniej głos pań. Słysząc, jak udziela
grupce młodych kobiet rozsądnych
rad, by nie wracały do domu grupami, aby nie dawać policji powodu do interwencji, uznaliśmy ją za
jedną z organizatorek spotkania,
poprosiliśmy zatem o ocenę jego
dotychczasowego przebiegu i zachowania obecnej na miejscu policji oraz zapytaliśmy o plany dotyczące kontynuacji protestu:
- Cały przebieg tego wydarzenia
zależał od tego, jak mieszkańcy Kozienic się zaangażują, a jak widać
wykazali oni duże zainteresowanie,
ogromny zapał i pokazali, że nie
jest im to obojętne i że mieszkańcy
małego miasta też mogą się zmobilizować i wyjść na ulice. Jest bardzo
spokojnie, tak jak zresztą przewidywałam, a co do policji... nie obawiamy się jej, ponieważ wiemy, że jest
tu po to, by nas chronić, dlatego nie
przejmujemy się jej obecnością, nie
stresuje nas ona jakoś specjalnie.
Dzisiaj kończymy tutaj, ponieważ
jest to spacer obywatelski, nie planujemy iść nigdzie dalej całą grupą.
Jeśli jakieś małe grupki chcą gdzieś
dalej się kierować to jak najbardziej
zachęcam do tego - oczywiście z
zachowaniem reżimu sanitarnego.
Ewentualne dalsze działania będą
zależeć od decyzji rządu i Trybunału.
Marsz Imperialny
pod Urzędem Miejskim
Na tym właściwie zakończył się
akt rozgrywający się pod kozienicką siedzibą PiS. Szybko okazało
się, że małe grupki nie tylko chcą
się gdzieś dalej kierować, ale również spontanicznie łączą się w coraz większy strumień zmierzający
wprost na plac przed Urzędem
Miejskim. Dało się zauważyć, że w
tej inkarnacji ruchome zgromadzenie odmłodniało, czy to z powodu
odłączania się części starszych
uczestników, czy z powodu ciągłego zasilania młodą krwią. Zrobiło
się nieco głośniej, a hasła mówiące o prawie kobiet do decydowania o sobie częściej mieszały się ze
zwięzłymi i bardzo dosadnymi opi-

niami na temat powinności partii
rządzącej.
Gdy pochód dotarł do fontanny,
nastąpiła chwila konfuzji co dalej
- oczywiste było, że ta część ma
już charakter czysto spontaniczny
- szybko jednak pojawił się czynnik organizujący w postaci auta,
z którego dobiegać zaczęły złowieszcze dźwięki słynnego “Marszu Imperialnego” z Gwiezdnych
Wojen i które zaczęło powolny
objazd wokół fontanny, pociągając za sobą spacerowiczów, którzy
wznosząc transparenty i znane już
(oraz komponowane i podchwytywane na bieżąco) hasła zatoczyli
kilka kółek. Ogólny entuzjazm eksplodował (po raz kolejny...) w momencie, gdy ktoś ukryty za lewym
skrzydłem UM odpalił fajerwerki.

diów, drugi - który odbył się w środę,
28 października - można było oglądać na żywo dzięki relacji portalu
Kozienice24. Protest ten zgromadził
zdecydowanie większą liczbę osób,
był też głośniejszy i… chyba mniej
zorganizowany, o czym świadczyły
ciągłe rozbieżności co do tego, czy
iść należy chodnikiem, czy raczej ulicą. Wiele osób było zdania, że protest na chodniku to nie protest.
Panowie - słuchajcie...
Trzecia, po protestach z niedzieli i
środy kozienicka odsłona Strajku Kobiet okazała się tą, która zgromadziła
jak dotąd najmniej osób. Po trosze
przypisać można to podanej przez
premiera Morawieckiego informacji

o zamknięciu od następnego dnia
cmentarzy, w wyniku czego na kozienicką nekropolię ruszyły istne tłumy, po trosze zaś… no właśnie.
Gdy rozmawialiśmy tuż przed
protestem z dziewczynami w wieku
licealnym, które miały wziąć w nim
udział już po raz trzeci, usłyszeliśmy,
że to, jak protesty przebiegają i jaki
jest ich odbiór społeczny, tylko je nakręca, a uczestniczą - bo tak trzeba.
Trudno jednak było nie zauważyć
pewnego rozdźwięku między częścią
maszerujących nastawioną bardziej
feministycznie, skupioną na apelach
o prawo do samostanowienia wyrażane w mniej lub bardziej dobitny, a
często i pomysłowy sposób, a częścią młodzieży (bo cały marsz miał

tego dnia charakter już niemal wyłącznie młodzieżowy) zorientowaną
tylko na konfrontację i ograniczającą
się do wyrażania niezadowolenia
przy pomocy wulgaryzmów.
Smutnym akcentem był moment,
gdy pod siedzibą PiS dziewczyny,
które chciały powiedzieć swoim
siostrom kilka słów na temat tego,
dlaczego się tam zebrały, zagłuszane
były przez grupkę chłopaków w tym
samym czasie skandujących, że należy “J**** PiS”, tudzież że dobrym
pomysłem byłoby “Wyj**** szybę”,
do czego na szczęście nie doszło.
Panowie, wspierajcie kobiety…
ale może np. zaczynając od słuchania, co mają do powiedzenia?
AlKo

Dokąd teraz?
Akt trzeci i ostatni rozegrał się jeszcze bardziej spontanicznie i wzięła w
nim udział już głównie starsza i młodsza młodzież. Młodzi ludzie przeszli
przez były dworzec PKS, skręcili w
kierunku skrzyżowania, po czym zawrócili drugą stroną ulicy Warszawskiej, kierując się w kierunku CK-A i
ogólnie Os. Energetyki. Słychać było,
że pomysły dokąd iść rodziły się i
były podchwytywane spontanicznie, a antyrządowe okrzyki, wobec
przeczuwanego rychłego zakończenia manifestacji, przybierały na sile.
Krótki postój na rogu ulic Warszawskiej i Legionów, przy podświetlonym napisie KOZIENICE,
potem hasło “na Małpi Gaj!” - już i
napędzany gniewem obywatelski
spacer ruszył dalej. Rozstaliśmy się z
manifestantami, gdy - wciąż w sposób dość zorganizowany - skręcali w
ulicę Sportową.
Wedle naszej oceny, w niedzielnym spacerze obywatelskim - we
wszystkich trzech jego odsłonach
- wzięło łącznie udział przynajmniej
200 osób, przy czym szacunek ten
może być zaniżony.
Co dalej?
O ile podczas pierwszego protestu byliśmy - o ile wiemy - jedynymi
przedstawicielami lokalnych me-

OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA
• Wdowiec 73 l. Pozna sympatyczną i miłą Panią od 65
d0 70 lat z okolic Kozienic.
Tel. 537-430-830

• Słupki ocynkowane z profila
45x40x2 po 15 zł /szt
Tel 888 302 303 lub 48 614 50
69

• Sprzedam kozła do kóz bardzo ładnego cena 150 zł.
Tel. 792-0710-984

•
Słupki
ocynkowane
80x80x2- po 13 zł / mb Tel
888 302 303
lub 48 614 50 69

• Sprzedam krowę 8 l cielną
i jałówkę 7m-cy. Brzeźnica 29
• Sprzedam pług ciągnikowy
„3” nowy. Brzeźnica 29
• Sprzedam pług ciągnikowy
„5” nowy. Brzeźnica 29
•
Profil
ocynkowany
100x20x1,5 za pół ceny po
6,50 zł /mb
Tel. 888 302 303 48 614 50 69
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• Profile różne nowe po 2 zł /
kg Kozienice Tel. 48 614 50 69
ub 888 302 303
• Sprzedam działkę rekreacyjną-budowlaną o pow.2,6
h lub zamienię na mieszkanie
2-pokojowe. Działka zabudowana, w pełni uzbrojona w
media, ok. 10 km od Kozienic.
Tel. 500-787-904

• Sprzedam kiosk typu ruch,
tanio. Tel. 513-526-453
lub 48 614-89-16
• Wynajmę halę w okolicy Kozienic na magazyn lub cichą
produkcję ew. nawiążę współpracę.
Tel. 513-526-453
lub 48 614-89-16
• Owczarek podhalański suka
dorosła na dużą posesję
Tel. 513-526-453
lub 48 614-89-16
• Sprzedam przyczepę kempingową Niewiadow. Okazja,
bez obowiązku opłaty OC.
Tel. 513-526-453
lub 48 614-89-16
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kozienice
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Po 123 latach zaborów, niewoli
naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polaków nasz kraj odzyskał suwerenność.
Niestety, sytuacja epidemiologiczna pozbawiła nas możliwości wspólnego i uroczystego
świętowania, wobec czego w wyjątkowym dla wszystkich czasie, bogatsi o kolejne doświadczenia,
ze zdwojoną mocą powinniśmy pamiętać o historii naszego państwa, o minionych wydarzeniach
i ludziach, którzy są twórcami naszej wolności i niepodległości.
Szanowni Państwo, niezależnie od sposobu celebrowania kolejnej rocznicy niepodległości, z okazji
tak wspaniałego Święta, życzę Państwu dumy z naszej Ojczyzny i z faktu bycia Polką i Polakiem,
życzę również szczęścia, wielu powodów do radości i niegasnącej nadziei, że obecne zagrożenia
wkrótce przeminą, dając nam sposobność do wspólnych spotkań i jeszcze piękniejszych obchodów,
tak ważnych dla nas wszystkich, wydarzeń. Zachęcam Państwa do wywieszenia flag w oknach,
na balkonach, przy posesjach – tym prostym gestem możemy pokazać, że wielki dar wolności
i niepodległości w nas żyje.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

4

TYGODNIK

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

23(431) 5 listopada 2020

FOLLOW ME – PRZEPIS NA POMAGANIE
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października gościliśmy u prezes fundacji Follow Me, Iwony Paszkiewicz. To,
co z początku miało być wywiadem, przerodziło się w pełną pasji opowieść
o trudach prowadzenia fundacji, o tym czym jest praca dla innych i szczęściu, jakie niesie za
sobą pomaganie.
FOLLOW ME – PRZEPIS
NA POMAGANIE
Odwiedziliśmy
zwoleńską
Fundację follow Me, Iwony
Paszkiewicz. To, co w zamierzeniu miało być wywiadem, przerodziło się w pełną pasji opowieść o trudach prowadzenia
fundacji, o tym czym jest praca
dla innych i szczęściu, jakie niesie za sobą pomaganie.
Iwona Paszkiewicz – kobieta
z pasją
Jest przedsiębiorcą od 25 lat,
ale przede wszystkim kobietą.
Można powiedzieć, że kobietą
bardzo zajętą, ponieważ zajmuje się wieloma sprawami
naraz… Pełni funkcję prezesa
Związku Przedsiębiorców dla
Biznesu oraz przewodniczącej
Rady Dialogu Społecznego przy
Business Center Club, a od pewnego czasu - prezesa Fundacji
follow Me (Iwona Paszkiewicz
została nagrodzona odznaką
honorową za zasługi dla Ochrony Praw Dziecka przez Rzecznika Praw Dziecka - przyp. red.).
Fundacja follow Me – by
lepiej pomagać
Kiedy prawie 25 lat temu stawiała z mężem pierwsze kroki
w biznesie, nie mogła przypuszczać, że dziś będzie zarządzać
prężnie rozwijającą się grupą
firm i że w tak dużej skali wraz
z mężem będą wspierać lokalną
społeczność. Fundację „follow
Me” powołali do życia w 2016
roku, przede wszystkim po to,
by móc lepiej koordynować podejmowane przez firmę działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki
tej działalności udało się - jak
mówi - zrealizować wiele ciekawych projektów…
Dzieci z Huty – nasze oczko
w głowie
Od samego początku założyliśmy, że fundacja będzie
wspierać działania lokalne,
pomagać ludziom w ich rozwoju osobistym, aktywizować
zawodowo, inspirować i motywować do kreatywnego działania. Mając świadomość tego,
że wspólnie możemy zdziałać
więcej, dążymy do integracji
ludzi o wielkich sercach. Chcemy w ten sposób wpływać na
rzeczywistość i zmieniać świat
na lepszy. Jednym z projektów realizowanych przez naszą
fundację jest Terapeutyczny
Ogród Zmysłów, który powstaje
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.
Z ośrodkiem współpracujemy od
2016 r. i ta współpraca przyniosła wiele korzyści zarówno dzieciom - podopiecznym ośrodka,
jak i nam.
Huta to takie nasze „oczko
w głowie”. Wspólnie z mężem
objęliśmy patronatem to miejsce, aby zmienić go w bardziej
przystosowane do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnością,
by dzieci pozostające pod jego
opieką mogły lepiej się rozwijać, rehabilitować, by miały łatwiejszy start w dorosłe życie.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Hucie
Do ośrodka w Hucie trafiają
dzieci z okolicznych wsi, mieszkające w promieniu około 50
km, w tym także z powiatu
zwoleńskiego. To dzieci z różnych dysfunkcyjnych rodzin,
z domów dziecka czy rodzin,
które nie mogą posyłać swych
latorośli do zwykłych placówek
z uwagi na ich niepełnosprawność intelektualną lub ruchową. W Hucie natomiast mają
zapewnione odpowiednie warunki do nauki i specjalistyczną opiekę. Klasy są nieduże,
z dostosowaną do ilości dzieci odpowiednią liczbą nauczycieli-opiekunów. W zwykłej szkole,
nie miałyby szans na poświecenie im tak dużej uwagi i opieki.
Idea niezwykła - Terapeutyczny
Ogród Zmysłów
SOSW w Hucie jest pięknie położony wśród lasów i łąk. To urokliwe miejsce, które aż prosi się,
aby je ładnie zagospodarować
i wykorzystać do nauki i rozwoju.
Stąd pomysł na zbudowanie Terapeutycznego Ogrodu Zmysłów,
który został tak zaprojektowany, by odpowiadał potrzebom
wychowanków szkoły z różnym
spektrum niepełnosprawności,
od autyzmu po niepełnosprawność ruchową. Na rozległym
terenie wokół ośrodka powstał
już m.in. „Ogród Smaków”,
w którym dzieci uczą się uprawiać warzywa, a później przyrządzać z nich posiłki. Zbudowana
została „Warsztatownia”, a wraz
z nią specjalny duży stół, przy
którym wychowankowie ośrodka
mogą usiąść i wspólnie spożywać
posiłki. Na różnego rodzaju wysokościach posadziliśmy rośliny,
w taki sposób, aby dzieci na wózkach, mogły uczestniczyć w ich
pielęgnowaniu. Zbudowana zo-

stała „Zielona Siłownia”, dzięki
której wychowankowie ośrodka
mogą rehabilitować się i rozwijać fizycznie oraz plac zabaw
z trampoliną przystosowany dla
dzieci poruszających na wózkach. I długo wyczekiwane boisko z nową nawierzchnią do piłki
nożnej i siatkówki.
Kolejne etapy realizacji projektu jeszcze przed nami… Planujemy stworzenie „Ogrodu
Kolorów”, „Ścieżki dźwięków”,
„Ogrodu Zapachów”, placu zabaw dla najmłodszych, zamontowanie wokół boisk piłko-chwytów oraz zbudowanie specjalnej
ścieżki sensorycznej. Całość inwestycji finansowana jest ze
zbiórki publicznej, dlatego realizujemy ją etapami w zależności od sumy zebranych środków,
pozyskanych materiałów oraz
możliwości realizacyjnych.
Wspaniałe jest to, że ogród
zmienia się z miesiąca na miesiąc,
dając dzieciom radość niezależnie od pory roku.
Praca w fundacji
to nie tylko praca
Niosąc pomoc, trzeba poświęcić na to czas, zaangażowanie
i pieniądze. Osoby, które ze mną
pracują, tak samo mocno wierzą, że to co robimy ma sens…
Bo działanie w organizacji pozarządowej, to nie tylko praca. To
przede wszystkim - pasja. Jeżeli
oddajemy się jej, możemy zarażać innych i pomagać ludziom.
W organizacji pozarządowej nie
da się być tylko pracownikiem.
Tutaj czasem dzień pracy trwa
12 godzin i bardzo łatwo wpaść
w taki wir, że zapominamy
o całym świecie.
By pomagać,
nie wystarczy chcieć…
Pomaganie jest proste i trudne
zarazem. Trzeba nie tylko chcieć,
ale jeszcze umieć pomagać.

Szczególnie odnosi się to do kwestii pozyskiwania środków. Jeśli
ktoś myśli, że wystarczy ogłosić
zbiórkę na Facebooku i będzie
ona żyła własnym życiem, a pieniądze popłyną szerokim strumieniem, jest w błędzie! To tak
nie działa. Potrzebne są umiejętności, doświadczenie i grupa
wsparcia, która wykona przy tej
okazji określoną pracę, nagłośni
akcję, dotrze do potencjalnych
sponsorów i ofiarodawców. To
niełatwe. W grudniu, tradycyjnie
jak co roku, będziemy organizować kolejne zbiórki dla dzieciaków z Huty. Rozstawimy w sklepach puszki, sami też będziemy
kwestować. Oczywiście, podczas
większych zbiórek - na przykład
na Mikołaja - skorzystamy też
z pomocy wolontariuszy, bo sami
członkowie fundacji nie są w stanie, jednego dnia, być w każdym
miejscu. Ludzie z reguły są pełni
empatii i chcą pomagać. My tylko
umożliwiamy im niesienie pomocy i przekazanie darowizny.
Ścieżka bywa wyboista
Pomoc innym nie zawsze jest
łatwa. Z brutalną rzeczywistością

zmierzyliśmy się tworząc m.in.
Terapeutyczny Ogród Zmysłów.
Sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych jest niesamowicie drogi.
Kupując go jako organizacja pozarządowa musimy mieć niezbędne certyfikaty, co automatycznie
winduje cenę do - niesłychanych
czasem - rozmiarów. Nie rozumiem tego, ale tak już jest. Na ten
sprzęt jest stałe zapotrzebowanie, ceny więc raczej nie zmaleją.
Początkowo myślałam, że sam
pomysł stworzenia ogrodu jest
tak super, że będzie bardzo łatwo
przekonać do tej idei innych, zorganizować pomoc. Ale osób potrzebujących jest wiele, a ludzie
wybierają to - co jest ważne z ich
punktu widzenia. Przedsiębiorcy
nie podchodzą do zbiórek w sposób emocjonalny, ale racjonalny.
Wyzwaniem jest przekonanie ich,
że nasz cel jest ważny i że warto
go wesprzeć finansowo.
Śnieżna kula pomocy
Przy budowie Terapeutycznego Ogrodu Zmysłów spotkaliśmy
się z ogromnym wsparciem i zainteresowaniem różnych instytucji, co pozwoliło nam w bardzo
krótkim czasie zacząć realizować
projekt. Działało to na takiej zasadzie, że każdy darczyńca polecał
nas kolejnemu. W praktyce wyglądało to tak, że jedna firma dała
nam kostkę brukową, druga ją
ułożyła i załatwiła kolejnego darczyńcę, który dał cement, piach
i tak dalej… Zbieraliśmy więc nie
tylko pieniądze, ale także materiały potrzebne do budowy.
Pomoc przybrała formę śnieżnej
kuli, która rozpędzała się i z czasem nabierała wielkości.
Fundacja w czasie pandemii
Kiedy zaczęła się pandemia,
odpowiedzieliśmy na apel pogotowia ratunkowego w Zwoleniu,
które znalazło się w trudnej sytuacji. Uruchomiliśmy akcję „Respirator dla Zwolenia”, na którą
z dużą ofiarnością odpowiedzieli
także zwoleńscy przedsiębiorcy.
W ciągu trzech tygodni udało się
zebrać kwotę pozwalającą na zakup aż pięciu respiratorów. To dowód na to, że ludzie potrafią być
solidarni i potrafią wspierać się
w trudnych momentach. Kiedyś
A. Hepburn powiedziała: „Kiedy
dorośniesz, odkryjesz, że masz
dwie ręce. Jedną, aby pomóc sobie, drugą by pomagać innym”.
Te słowa warto zapamiętać.
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ZAZ W ADAMOWIE: WSZYSTKO JEST!

Z

akład Aktywności Zawodowej w Adamowie od ponad
roku świadczy usługi gastronomiczne oraz porządkuje
tereny zielone, zatrudniając osoby niepełnosprawne
intelektualnie i fizycznie. Jest jednym z najmłodszych
tego typu ośrodków na Mazowszu, który powstał
z autentycznej potrzeby wsparcia tej grupy społecznej.
Teren jest ogromny: kilka dużych budynków połączonych
łącznikiem, boisko, tereny rekreacyjne… Gdy docieramy na
miejsce, pojawia się pani z sekretariatu, która prowadzi nas
do pomieszczenia, gdzie poczekamy na kierownika ZAZ w Adamowie, Ireneusza Gumowskiego
i dyrektor białobrzeskiego PCPR,
Teresę Gołębiewską. Gdy czekamy, do pokoju zagląda jeden
z zaciekawionych pracowników,
z którym przybijamy żółwika
i wyjaśniamy skąd jesteśmy.
W międzyczasie docierają nasi
gospodarze…
NA POCZĄTKU...
Próbowali przez 5 lat. Od
2013, co rok starali się udowodnić, że są dość wiarygodni,
by powierzyć im to odpowiedzialne zadanie… no i oczywiście fundusze. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
w Białobrzegach apelowało jako rzecznik osób niepełnosprawnych: potrzeby są
ogromne, mamy warsztat terapii zajęciowej, mamy Środowiskowy Dom Samopomocy,
czas na następny krok. Osoby
z ŚDS były przecież znakomicie
przygotowane do następnego
etapu, jakim jest zatrudnienie.
Czekały. Tylko gdzie tego zatrudnienia szukać i jak długo?
W końcu zapadła decyzja. Trzeba
stworzyć coś swojego!

Wniosek, który złożyła jako
organ założycielski Gmina Promna znalazł aprobatę w kwietniu 2019 roku i w ten sposób
oficjalnie powstał Zakład Aktywności Zawodowej w Adamowie, ulokowany na terenie
zespołu szkół, składającego się
z Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Publicznej Szkoły Ponadpodstawowej
Specjalnej
Przysposabiającej
do Pracy. Wychowankowie tej
drugiej, mogą po jej ukończeniu - podobnie jak uczestnicy
ŚDS - przechodzić do ZAZ-u.
ZAZ w Adamowie zajmuje się
gastronomią i porządkowaniem
terenów zielonych, zatrudniając z jednej strony kucharzy
i kucharki, z drugiej zaś - ogrodników i konserwatorów terenów
zielonych. ZAZ dostarcza posiłki m.in. do lokalnego GOPS-u
i dwóch prowadzonych przez
Gminę Promna przedszkoli…
Opinie na ich temat są znakomite! Po rezygnacji z usług
miejscowej restauracji i przejściu na kuchnię ZAZ-u, nikt już
na jakość posiłków nie narzeka.
Okazuje się, że nawet na silnym
lokalnym rynku przedsiębiorstwo ekonomii społecznej może
z powodzeniem konkurować
jakością. Co więcej, całe przedsięwzięcie nie polega na tym,
że osoby niepełnosprawne realizują jedynie - w miarę swoich
możliwości - polecenia wykwa-

lifikowanej, zdrowej kadry. Trafiliśmy akurat na moment, gdy
od trzech dni kuchnią z powodzeniem zarządzał samodzielnie
kucharz ze znacznym stopniem
niepełnosprawności,
mający
zresztą doświadczenie zawodowe, które zdobył w bardzo
dobrych restauracjach.
A jak jest z opłacalnością?
Kierownik ZAZ-u przyznaje, że
zakład nie jest jeszcze finansowo samowystarczalny, wypracowywane zyski to mniej niż 1/4
kosztów. Reszta to różne formy
dofinansowania - corocznie 25
tys. na osobę niepełnosprawną, pod warunkiem, że zakład
będzie istniał i utrzyma miejsca
pracy. Czy to dużo? Za 10 proc.
dotacji, ZAZ kupił sobie ostatnio
samochód do rozwożenia cateringu. Do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych
dokłada
również PFRON.
NIE MA LEPSZEJ TERAPII
NIŻ PRACA
Rzecz w tym jednak, że dla
przedsiębiorstwa społecznego
to nie zysk jest priorytetem. Liczą się przede wszystkim ludzie
i reintegracja, czyli wszystko to,
co pozwala osobom z niepełnosprawnościami - oddalonym
od głównego nurtu życia społecznego - jak najbardziej się
do niego zbliżyć.
ZAZ

rozpoczął

działalność

zatrudniając 21 osób niepełnosprawnych, spośród których
11 przeszło z ŚDS-u. Obecnie pracuje tam już 30 osób
z niepełnosprawnościami.
Kierownik Ireneusz Gumowski wyjaśnia nam znaczenie ZAZ
dla osób w nim zatrudnionych:
- Nie ma lepszej terapii dla
osób niepełnosprawnych niż
praca. Czują się w niej dowartościowani i współodpowiedzialni. To, że mają podpisane
umowy, bardzo ich mobilizuje.
Wiedzą, że zakład aktywności
zawodowej jest ich miejscem
pracy, więc o niego dbają. Widzę, jak się zmieniają, jak z osób
wycofanych, robią się otwarci. Weźmy na przykład Kasię.
Przyszła zupełnie wycofana,
a jej mama przypuszczała, że
zaraz stąd ucieknie… Teraz mogłaby spokojnie funkcjonować
na otwartym rynku pracy, tyle
że innego miejsca dla siebie niż
u nas, już sobie nie wyobraża.
A wcześniej - problemy w domu,
ciągle szpitale psychiatryczne…
- Zmniejszenie liczby pobytów w szpitalu w przypadku
osób z chorobami psychicznymi, to dla nas, bardzo konkretny wskaźnik - dodaje dyrektor
Teresa Gołębiewska.
Słuchamy kolejnych historii.
Ktoś nie mówił - zaczął się komunikować. Ktoś funkcjonował
bardzo źle społecznie - tu się
odnalazł. Dziwimy się słysząc,
że obok osób niepełnosprawnych intelektualnie, pracują tu
również dotknięte zaburzeniami psychicznymi - osoby z wykształceniem wyższym. Z wizyt
w „Różanym Gościńcu” i „Jaskółeczce” pamiętamy, że to bardzo różne sytuacje, odmienne
potrzeby. Jak udaje się tutaj, w
adamowskim ZAZ-ie, pomagać
im wszystkim naraz?
AKCEPTACJA WŚRÓD
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Odpowiedź okazuje się jednocześnie prosta i zaskakująca. Najwięcej dobrego robią
same osoby niepełnosprawne,
które akceptują się nawzajem
i sobie pomagają. Są bardzo
otwarte, bardzo szybko dochodzi pomiędzy nimi do pozytywnych interakcji. Korzystając ze
stworzonych warunków, same
współtworzą środowisko odpowiednie do rehabilitacji.
Często takie, którego zabrakło

w rodzinnym domu.
- Jego ojciec nie akceptował
tego, że ma syna chorego psychicznie. Jeden syn wykształcony, drugi również - a tu taka
sytuacja. Ujma na honorze.
Kiedy trafił do ŚDS, naprawdę wiele czasu poświęciłam,
żeby pozwolił mu w ogóle do
nas przychodzić. Teraz to inny
człowiek. Funkcjonuje u nas tak
dobrze, że nawet się… zakochał - opowiada pani dyrektor
o jednym z pracowników.
Unosimy brwi, bo wydaje nam
się, że tego rodzaju brak akceptacji jest anachronizmem, czymś
z dawnych, gorszych czasów…
okazuje się, że niekoniecznie.
Smutna anegdota z czasów
wcale nieodległych, tuż przed
powstaniem ZAZ-u: obecna dyrektor PCPR przedstawia projekt „ważnemu urzędnikowi”,
o którym nie warto chyba nawet
nic bliżej pisać. Ten wysłuchuje,
marszczy czoło, unosi się i mówi:
- CZYLI CO, GŁUPICH CHCE
NAM TU PANI DO BIAŁOBRZEGÓW SPROWADZIĆ?
Smutne, chciałoby się rzec…
My tymczasem powoli kończymy naszą rozmowę i ruszamy
zwiedzać kuchnię ZAZ-u. Pomieszczenia są czyste i przestronne, we wszystkich wre
praca i wszędzie witają nas
uśmiechy, robimy zdjęcia. Odrywamy na chwilę od pracy panie kucharki, by zapytać, co jest
w ZAZ-ie najlepsze. Każda z pań
ma coś do powiedzenia:
- Ja tu pracuję od stycznia, jestem po studiach żywieniowych.
Atmosfera jest bardzo rodzinna,
to mi się podoba.
- Kierownik jest dla na bardzo
dobry, sympatyczny.
- Okazuje szacunek. Szef jest
w porządku!
A gdy z kolei pytamy o to,
co tu jeszcze powinno być…
-WSZYSTKO JEST!
odpowiada
zgodnie
(i z uśmiechem) cała trójka.
I to chyba prawda i sedno tej
opowieści. Gdy rozglądamy się
wokół, nie sposób oprzeć się
wrażeniu, że w tym młodym
przedsiębiorstwie rzeczywiście
już wszystko jest. Trzeba tylko
teraz tego doglądać.
AlKo
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Inwentaryzacja źródeł ciepła

W

Gminie Kozienice trwa
inwentaryzacja źródeł
ciepła. Pozyskiwane są dane
o sposobie ogrzewania każdego budynku położonego
na terenie gminy.
- Inwentaryzacja źródeł ciepła to
jedno z prowadzonych przez nas
działań na rzecz poprawy jakości
powietrza. Ankieterzy będą pytać
Kozieniczan, m.in. o rodzaj ogrzewania, moc i klasę kotła czy rodzaj
paliwa. Rozmowa będzie trwała
kilka minut ma jednak duże znaczenie, dlatego serdecznie proszę o wyrozumiałość i współpracę z ankieterami – przekazuje Piotr Kozłowski
- burmistrz Gminy Kozienice.
Realizacja zadania została powierzona Spółdzielni Socjalnej
„Przystanek Kozienice”. Zadanie
jest dofinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
U
rząd Miejski w Kozienicach w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi uprzejmie informuje, że rozpoczął prace nad przygotowaniem ,,Programu współpracy Gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.
W związku z powyższym,
celem
dalszego
budowania dialogu obywatelskiego,
wzmocnienia lokalnych działań, stworzenia warunków do
powstawania nowych, cennych
inicjatyw służących lokalnej
społeczności oraz umożliwienia
realizacji zadań publicznych w
ścisłym współdziałaniu z sektorem pozarządowym, przedmiotem rozpoczynających się konsultacji jest projekt ,,Programu
współpracy Gminy Kozienice z
organizacjami pozarządowymi
na rok 2021”, dostępny do zapoznania na tablicy ogłoszeń w
budynku Urzędu Miejskiego w
Kozienicach oraz zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kozienice pod adresem internetowym http://bip.
kozienice.pl/artykul/21/5838/
prace-nad-programem-wspolpracy-gminy-kozienice-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2021-rozpoczete
Dotychczasowa współpraca
prowadzona była w sferze zadań

publicznych, obejmujących zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej;
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania
świadomości prawnej społeczeństwa;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) ochrony i promocji zdrowia,
w tym działalności leczniczej
w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej;
6) działalności na rzecz osób

Elektryczny
METROBUS

2

listopada 2020 – swoją ekologiczną pracę na rzecz mieszkańców Gminy Kozienice rozpoczął elektryczny kozienicki METROBUS.

Jest on jednym z dwóch
fabrycznie nowych, niskopodłogowych
autobusów
elektrycznych klasy MIDI które Gmina Kozienice zakupiła od firmy SOLARIS Bus &
Coach S.A. w ramach pozyskanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Usługa przewozu pasażerów
METROBUSEM odbywa się
w dni robocze tygodnia od poniedziałku do piątku według
obowiązującego planu trasy
i godzin kursowania.

niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalności na rzecz osób w
wieku emerytalnym;
9) działalności wspomagającej
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych;
11) nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania;
12) działalności na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży;
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego;
14) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
15) turystyki i krajoznawstwa;
16) porządku i bezpieczeństwa
publicznego;
17) upowszechniania i ochrony
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój
demokracji;
18) udzielania nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego;
19) ratownictwa i ochrony ludności;
20) pomocy ofiarom katastrof,

klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
21) działalności na rzec integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
22) promocji i organizacji wolontariatu;
23) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
24) działalności na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
25) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
26) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3, w zakresie określonym w
pkt 1-32 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje rozpoczną się w
dniu 9 listopada 2020 r. a zakończą się w dniu 20 listopada 2020 r.
Swoje propozycje w formie
pisemnych opinii i uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji mogą zgłaszać
organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
funkcjonujące na terenie Gminy
Kozienice. Konsultacje swoim
zasięgiem obejmują teren Gminy Kozienice.
Pisemne opinie i uwagi dotyczące projektu należy zgłaszać
do Burmistrza Gminy na adres:
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5;
26-900 Kozienice
lub e-mail: urzad@kozienice.pl
Opinie i uwagi do rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok
2021 prosimy wnosić na podstawie treści projektu ,,Programu
współpracy Gminy Kozienice
z organizacjami pozarządowymi
na rok 2021”.
Informujemy, że opinie i uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji, oraz propozycje zmian
w konsultowanym akcie prawnym zostaną przekazane Burmistrzowi Gminy w terminie 14 dni
od zakończeniu konsultacji.
Wyniki konsultacji zostaną
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej nie później
niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
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WKS Grodno (Kozienice) Wicemistrzem Polski Retro Ligii 2020!!
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października br. w podwrocławskich Kobierzycach odbył się turniej finałowy Retro
Ligi 2020. Tego dnia zaplanowane zostały 3 mecze – o 5., 3. i 1. miejsce tegorocznych
rozgrywek Retro Ligii. Jednak ze względu na obiektywne przesłanki jedna z drużyn – WKS
Śmigły Wilno – niestety nie dojechała na turniej finałowy, tym samym zajęła 6 miejsce, zaś
WKS 10 PP Łowicz – 5. miejsce.

Ostatecznie rozegrano dwa
spotkania. W meczu o 3. miejsce zmierzyły się WKS 37 Pułku
Piechoty Kutno z Hakoach Będzin. Wojskowi z Kutna - mimo,
że przyjechali w mocno okrojonym, 10-osobowym składzie
podjęli walkę z bardzo dobrze
spisującym się beniaminkiem
rozgrywek. Hakoach Będzin grał
od początku w pełnym składzie
dysponując do tego zawodnikami na zmianę. Po 90. minutach
regulaminowego czasu gry padł
wynik 1:1 i zgodnie z przepisami
gry o rozstrzygnięciu zdecydował … rzut monetą! Tu szczęście
sprzyjało drużynie Hakoach Będzin, której w pierwszym sezonie rozgrywek udało się zdobyć
III miejsce Retro Ligii.
Po meczu o 3 miejsce, punktualnie o godz. 15.30 do gry
przystąpiły drużyny LKS Lechja
Lwów (Dzierżoniów) oraz nasza
drużyna WKS Grodno (Kozienice). Nasi zawodnicy, by dotrzeć
na finał, musieli wyjechać z
Kozienic o poranku i pokonać
ponad 440 km trasy. Drużyna z
Dzierzoniowa w tym meczu występowała w roli gospodarza,
będąc jednym z głównych organizatorów wydarzenia. WKS
Grodno (Kozienice) wystąpił

w finale w następującym składzie: Remigiusz Bajer, Piotr Bolek, Sebastian Bartnik, Andrzej
Czaplarski, Łukasz Czaplarski,
Marek Czyż, Jakub Gębczyk,
Mateusz Liszewski, Bartosz
Ruczkowski, Tomasz Sadowy,
Grzegorz Seremak, Mateusz
Wasita, Daniel Wójcik, Patryk
Wójcik, Mateusz Zając.
Warunki do gry nie były korzystne, co spowodowane było
wielodniowymi opadami, które towarzyszyły również zawodnikom podczas gry. Obie
drużyny przystąpiły do meczu
bardzo zmotywowane, wystawiając szereg swoich najlepszych zawodników. Wszak
doszło do starcia Mistrzów i
Wicemistrzów Retro Ligii z 2019
r. Całość meczu była bardzo wyrównana, dochodziło do wielu
ataków i wymian ciosów z obu
stron, jednak to Lechja Lwów,
tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę, wyszła
na prowadzenie – zdobywcą
bramki został Arkadiusz Stawski. Warunki pogodowe i grząskie boisko sprawiło, że w szeregach naszej drużyny doszło do
kilku kontuzji, m.in. Piotra Bolka, czy Mateusza Wasity i Mateusza Zająca, co uniemożliwiło

im dalszą grę.
Druga połowa była również
pełna walki i poświęcenia, zaś
zawodnicy WKS Grodno (Kozienice) dążyli do wyrównania, co
umożliwiłoby walkę o mistrzostwo. Przeprowadzaliśmy kolejne składne akcje, cała drużyna
walczyła do samego końca.
Niewiele zabrakło by doprowadzić do przełamania szeregów
Lechji, gdy w 83. minucie Andrzej Czaplarski został faulowany w polu karnym przeciwnika.
Arbiter podyktował rzut karny,
zaś do jego wykonania podszedł
sam poszkodowany. Niestety,
po strzale mocno nasiąkniętą wodą skórzaną futbolówkę
obronił bramkarz Lechji i nie
udało się wyrównać. Do końca
gry pozostało niewiele czasu,
gospodarze zaś go skwapliwie
wykorzystali i przypieczętowali
swoje zwycięstwo. W 86. minucie akcję Lechji zakończył golem
Bartosz Świgoń. Szczęście tego
dnia sprzyjało gospodarzom,
którzy wygrywając 2:0, drugi
raz z rzędu zostali Mistrzem Retro Ligii.
Lechja Lwów (Dzierżoniów)
- WKS Grodno (Kozienice) 2-0.
Bramki: 1-0 Arkadiusz Stawski
(44), 2-0 Bartosz Świgoń (86).

RETRO LIGA 2020
KOLEJNOŚĆ NA
ZAKOŃCZENIE ROZGRYWEK
1. Lechja Lwów (Dzierżoniów);
2. WKS Grodno (Kozienice); 3.
Hakoach Będzin; 4. WKS 37 PP
Kutno; 5. WKS 10 PP Łowicz;
6. WKS Śmigły Wilno (Warszawa).
Nasza drużyna po raz kolejny
wywalczyła tytuł Wicemistrza
Retro Ligii co potwierdza wiel-

kie zaangażowanie zawodników
i dobrą organizację drużyny.
W bieżącym sezonie Retro Ligii w składzie WKS Grodno (Kozienice) grali: Remigiusz Bajer,
Sebastian Bartnik, Piotr Bolek,
Paweł Chołuj, Andrzej Czaplarski,
Łukasz Czaplarski, Marek Czyż,
Jakub Gębczyk, Paweł Górnicki,
Mateusz Liszewski, Bartosz Ruczkowski, Tomasz Sadowy, Grzegorz Seremak, Mateusz Wasita,
Daniel Wójcik, Mariusz Wójcik,
Patryk Wójcik, Mateusz Zając.
Bilans bramkowy: 18 bramek
strzelonych, 8 straconych. Gole
dla naszej drużyny zdobywali: 4 x
Piotr Bolek, 4 x Andrzej Czaplarski, 3 x Patryk Wójcik, 3 x Daniel
Wójcik, 2 x Marek Czyż, 2 x Grzegorz Seremak.
Udział WKS Grodno (Kozienice) w tegorocznych rozgrywkach
wspierali między innymi: Enea
Wytwarzanie - dofinansowanie
w ramach projektu ”Historyczne
podróże z Eneą”, a także Radomska Delegatura Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz Starostwo Powiatowe
w Kozienicach.
Organizatorzy drużyny czyli Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych serdecznie dziękuje wszystkim, którzy
wspierali tegoroczne rozgrywki,
jak również zawodnikom i kibicom Wicemistrza Polski Retro
Ligii. Jednocześnie zachęcamy
do wspierania naszej drużyny w
przyszłym sezonie!
(Fot. Michał Woźny, Hakoach
Będzin, archiwum KSRH).
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MUZYCZNE KOZIENICE

ŻYCIE JAKO MULTISTYLOWA UNDERKADABRA

Ł

ukasza Różyckiego, szerzej znanego ostatnimi czasy pod kryptonimem Kudłaty Sound
System nikomu chyba, a już na pewno czytelnikom OKA, przedstawiać nie trzeba. A jeśli
trzeba, powiemy tylko tyle, że to piekielnie uzdolniony kozienicki muzyk, gitarzysta, raper,
tekściarz, beatboxer, konferansjer, didżej, mistrz strun głosowych, nylonowych i stalowych,
a także konsoli, looperów i bajerów... wystarczy na początek?
Tygodnik OKO: Zanim zapytam
o Twoją twórczość i jej początki:
jak pamiętasz tamte “Muzyczne
Kozienice”? Jak się wtedy grało,
gdzie?
Kudłaty: Brudno i głośno. Grało
się punk, reggae, poezję śpiewaną… wszystko na raz i jeszcze więcej. Grało się wszędzie, gdzie tylko
można było pojawi się z gitarą czy
jakimiś bębenkami. Nad jeziorem,
w parku, na każdej domówce,
w Domu Kultury, przed Domem
Kultury i za Domem Kultury…
Jeśli chodzi o takie granie poważniejsze, już zespołowe czy w
każdym razie lepiej zorganizowane, to najpierw była moja działka,
gdzie stała perkusja i z początku
klasyczne gitary, potem garaże za
PKS-ami na Energetyku, gdzie graliśmy już jako Stalowa Gęś. Sztuku na basie i wokalu, Skwarek na
gitarze elektrycznej, Reku na drugiej gitarze i ja na garach...
OKO: Czyli, można powiedzieć, skład, z którego ewoluowały później inne kozienickie
składy?
Kudłaty: Taak, a potem jeszcze Mateusz Madej, drugi wokal,
graliśmy razem jeden numer Korna, robił tam takie ADUMRRAKTIMRRAKKADUM [nasza próba
transkrypcji wydanego przez
Kudłatego odgłosu paszczą].
Dalej na pewno French Letters,
potem gdy już się przeprowadziłem, potem… czekaj, my przecież
też razem graliśmy? Ja na garach,
ty na gitarze, Sivy na wokalu…

Tygodnik OKO: Tak było, ale
w sumie nic z tego nie wyszło
i skończyło się na przygotowaniach do jednego koncertu, którego zresztą nie zagraliśmy... A kiedy wyszło? Kiedy
pierwszy raz się udało i stanąłeś
na scenie?
Kudłaty: Pierwszy oficjalny koncert zagrałem na San Lo Remo w
takim oto składzie typu big band
dwuosobowy: ja i Gosia Kowalik.
Na ten występ przygotowaliśmy
aż jeden utwór, “Zegarmistrza
Światła”, i teraz najlepsze jest to,
że ja wtedy dopiero łapałem jakieś pierwsze akordy, ale bardzo
chciałem wystąpić, wszystko jedno gdzie, więc... kilka prób u Gosi
w pokoju i zapisujemy się na San
Lo Remo. No i na miejscu okazu-

je się, że w sumie nie mam gitary, w sensie takiej, którą można
by do czegoś podpiąć, żeby nie
sprzęgało i buczało. Jakiś zespół
poczęstował mnie swoją - elektryczną. Nawet nie wiedziałem
jak ją założyć, więc zamiast normalnie, to powiesiłem ją sobie
na szyi, jak ten osiołek. Znałem
tylko otwarte akordy, broń Boże
żadnego tłumienia… czyli wiesz,
jak to brzmiało na elektryku,
z harcerskim biciem i na odpalonymi przesterze. Ja zagrałem
swoje, Gosia swoje, każde zrobiło
chyba co innego, zeszliśmy ze sceny.... i poszliśmy.
OKO: Piękna historia.
Kudłaty: Pewnie, wszyscy klepali nas po plecach. Tak pocieszająco raczej.
OKO: No dobra, Stalowa
Gęś to już był zespół taki
prawdziwy?
Kudłaty: Tak, graliśmy tu sporo fajnych coverów, nawet Makumbę” i punk rockową wersję
“Roty”, ale też już jakieś autorskie utwory. No, popełniliśmy
dużo błędów. Sztuku pisał fajne
teksty [w tym momencie Łukasz - z pamięci -! zapoznał mnie
z tekstem piosenki o wdzięcznym
tytule “Nieumarli”].
OKO: Grubo. Nagraliście coś
kiedykolwiek, zostały z tamtych
czasów jakieś artefakty?
Kudłaty: Jak dobrze poszukasz,
to jest chyba gdzieś na YT nagranie z Domu Kultury, chociaż w fatalnej jakości.
OKO: W ogóle, wybiegając w
przyszłość: nagrałeś coś jako Ty,
można Cię posłuchać z jakiegoś,
że tak powiem, krążka?
Kudłaty: Nagrałem jedną płytę sobie do tej pory, dużo rzeczy
mam zaczętych, część skończyła
jako numery stricte koncertowe, część wyszła jako jakieś singielki. Fizycznej płyty nie ma no
i w najbliższym czasie nie będzie,
bo teraz to nie ma totalnie sensu.
Troszeczkę trzeba się teraz zająć
innymi rzeczami w związku z tym
COVIDEM, bo od kilku dobrych
lat żyję wyłącznie z muzyki..
OKO: Poważnie?
Kudłaty: No tak, od około

6 lat. Z samego bycia wokalistą,
raperem czy beatboxerem wyżyć
jest bardzo trudno, więc musiałem połączyć wiele rzeczy ze
sobą, czyli beatbox, rap, wokal,
gitarę, didżejkę, loopery, konferansjerkę, prowadzenie warsztatów, organizowanie imprez
integracyjnych. Jeżeli chciałbyś
zrobić sobie czy komuś wieczór
kawalerski w Arabii Saudyjskiej
z didżejem - to ja Ci to zrobię.
Stary, prowadziłem nawet jako
konferansjer parafialny festyn
rodzinny - i wyszło megafajnie!
OKO: Dobrze wiedzieć, że radzisz sobie nie tylko artystycznie
ale i biznesowo! No dobra, co
dalej? Przychodzi ten moment,
że wyjechałeś z Kozienic… i co,
wsiąkłeś w jakieś beatboxy,
elektroniki i rapsy?
Kudłaty: Nieee, to było już
wcześniej. Najpierw pojechałem
do Rzeszowa, tam studiowałem i
pracowałem w różnych klubach i
barach jako barman. W międzyczasie próbowałem grać albo na
imprezach z gitarą wśród znajomych, albo załatwiać sobie jakieś
koncerty. Czasami za darmo, czasami za jakieś pieniądze. Różnie
bywało, ale obiecałem sobie,
że będę szukał po największych
możliwych spelunach, bo tam
prawdopodobnie będzie najgorsza publiczność i tylko tam może
mnie ktoś chcieć wziąć - bez doświadczenia, nieznanego ziomka
z ulicy. Wiedziałem, że pewnie
nie będzie nagłośnienia, mikrofonu, że ludzie będą pewnie się
drzeć i mi ubliżać… i wszystko
było tak, jak sobie założyłem.
Ale wiedziałem też, że jak sobie
z nimi poradzę, to już nie będę
miał problemu nigdzie. Wiesz,
chodzi o publikę pod tytułem
“A Wehikuł Czasu znasz?” - “Nie”
- “To na ch** ci ta gitara???”
OKO: Złoto! OK, czyli grasz
w spelunach, jeszcze z gitarą…
Kudłaty: Tak, w międzyczasie
parę konkursów poezji śpiewanej, jakieś tam miejsca zajmowałem… A, i jeszcze karaoke
prowadziłem w klubie Indeks,
do tej pory lubię. Zacząłem też
studia zaoczne w Lublinie i tam
też gdzieniegdzie sobie pogrywałem. Potem Warszawa, szkoła
muzyczna. Tam trafiłem na ziom-

ków z kozienic - Virusa i ekipę
Będzie Się Działo. Znaliśmy się
wcześniej w Kozienicach z robienia muzy, tyle że innej. Ja coś
około punk rock/metal/reggae,
oni rapsy. Wtedy nie wpadliśmy
na to, żeby zrobić coś razem
- a tam, po latach poszło. Na jakąś domóweczkę wziąłem gitarę, potem looper, coś zaczęliśmy
razem kombinować... Potem już
koncerty. Poznałem lepiej rap,
poznałem beatbox, podłapałem
od chłopaków podstawy. Poznałem też mojego serdecznego
przyjaciela Maurycego, który stał
się moim mentorem w kierunku didżejki i nawijki scenicznej,
freestajlu i łączenia tego z beatboxem, taką rozśpiewaną stroną
rapu. Maurycy połączył mi to,
co robiłem wcześniej, z tym, co
robiłem aktualnie i powstało to,
co jest teraz.
Dzięki Maurycemu zacząłem
jeździć po większej ilości klubów,
w różnych zakątkach Polski. W
pewnym momencie zaczęło się
rozkręcać bardziej, łącznie z trasą
koncertową po Szwajcarii. Grali-

śmy koncerty z takimi undergroundowymi ekipami. Wcześniej ich słuchałem, - a tu nagle
stoimy na tych samych deskach.
Coś wspaniałego. Wcześniej zacząłem też jeździć na warsztaty
- była np. Muzyczna Owczarnia…
a jak już tam w góry pojechałem, to się przeprowadziłem.
A potem…
OKO: ...a potem to ja Cię widzę na youtubie z Pilichowskim
i Borysewiczem, ze Złymi Psami.
jak gdyby nigdy nic - grasz z legendami!
...ale to już inna odsłona tej
samej historii, a ponieważ kończy nam się miejsce w gazetowej
kolumnie z premedytacją urywamy w najciekawszym miejscu
- po więcej zapraszamy wkrótce
na stronę Muzyczne Kozienice!
[Z Łukaszem Różyckim rozmawiał i rozmowę potem dla
dobra wszystkich pieczołowicie
pod względem obyczajowym,
lingwistycznym i metafizycznym
cenzurował AlKo].

Wojsko wspiera szpitale regionu w dobie koronawirusa

30

października opublikowaliśmy zapowiedź dołączenia wojska do działań skierowanych
przeciw pandemii. Działania te są już realizowane, a w środę, 4 listopada przed wejściem na izbę przyjęć kozienickiego szpitala odbyła się krótka konferencja, podczas której
Michał Marczyk z WOT wyjaśnił ich planowany zakres i przebieg.
Co właściwie będą robić
żołnierze?
- Zgodnie z decyzją ministra
obrony narodowej pana Mariusza Błaszczaka żołnierze Wojsk
Obrony Terytorialnej jak również żołnierze wojsk operacyjnych będą wspierali - a raczej już
wspierają - szpitale. Aktualnie
żołnierze, którzy zostali skierowani do dyspozycji dowódcy 62
Batalionu Lekkiej Piechoty, żołnierze wojsk operacyjnych, stacjonują w szpitalach w Zwoleniu,
Lipsku i właśnie w Kozienicach.
Wykonują czynności, które po-

zwalają odciążyć pracowników
szpitala, którzy mogą być wtedy
skierowani do innych działań,
czyli czynności takie i jak pomiary
temperatury, triaż czy ewidencję
pacjentów. Zajmować się będą
również w razie potrzeby kierowaniem ruchem drogowym na
terenie szpitala.
… i jak będzie przebiegał ich
pobyt?
- Żołnierze wojsk operacyjnych
będą służyli od poniedziałku do
piątku w systemie dwuzmianowym, w zależności od potrzeb,

a radomscy Terytorialsi będą
wspierać działania w wymienionych przeze mnie szpitalach
w weekendy oraz - znów w zależności od potrzeb - również na
tygodniu.
W tej chwili mamy do pomocy wyznaczone trzy szpitale
- Zwoleń, Lipsko i Kozienice. W
zależności od potrzeb będziemy
wchodzić do kolejnych szpitali
zgodnie z rozkazami wyższych
przełożonych. Aktualnie w każdym szpitalu na każdej zmianie
jest dwóch żołnierzy.
AlKo

