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Wstępniak prawym okiem
Minął kolejny rok, już dwudziesty pierwszy XXI wieku. To
również rok, w którym jako OKO obchodzimy 20. rocznicę
powstania naszego czasopisma. W poprzednim numerze
podsumowaliśmy nasze spotkanie , w którym uczestniczyła
część, za to znacząca, redakcji jaka na przestrzeni tych lat
pracowała w OKU. Nie ukrywam, że cieszę się z faktu, że udało się tyle lat wytrwać. Dziękuję wszystkim , z którymi miałem
okazję współpracować. Dziękuję naszym Czytelnikom, bez
nich nie ma żadnego medium. Czy wszystko było fajne, lekkie
i przyjemne? Nie zawsze. Zdarzały się nam również pomyłki,
także merytoryczne i za to z kolei przepraszam.
Rok, który za chwilę za nami, był ciekawym rokiem. Pomimo pandemii a może właśnie wbrew Covidowi? Wspie-

raliśmy medialnie różne inicjatywy, w tym realizowane
w kawiarni Kulturalna, prowadzonej przez Spółdzielnię
Socjalną Przystanek Kozienice w CK-A.
W lokalnej polityce , w połowie roku mieliśmy „trzęsienie ziemi” w Starostwie Powiatowym w Kozienicach. Odwołany Starosta Andrzej Jung mówił o szantażu związanym z jego zatrudnieniem w KGK , skąd został urlopowany
na czas pełnienia funkcji w powiecie. Narosło wokół tego
mnóstwo plotek a sprawa w tzw. międzyczasie się rypła.
Andrzej Jung pracuje w KGK jako główny specjalista po zwolnieniu lekarskim wrócił do KGK i zadeklarował
chęć podjęcia pracy. Ponieważ jego poprzedniego stanowiska już nie ma, otrzymał inną propozycję i podpisał

w tej sprawie porozumienie. Na marginesie do obowiązków pracodawcy urlopowanego w ten sposób pracownika należy jego ponowne zatrudnienie na poprzednim
lub równoważnym stanowisku. Jeżeli tego nie uczyni
musi płacić odszkodowanie.
Jak zwykle na końcu powinien pojawić się morał wynikający z opowieści. Dla mnie ta historia to klasyka kierowania z tylnego siedzenia czy też powiedzenia: kowal zawinił
a cygana powiesili.
I bynajmniej to nie były starosta był tu kowalem.
Zdrowych Świąt
Edmund Kordas -redaktor naczelny

Dlaczego nie podróżujemy koleją z Kozienic

G

dy w 1830 r. została otwarta pierwsza stała linia kolejowa łącząca Liverpool
z Manchesterem, którą obsługiwały wyłącznie parowozy, niewielu w Europie poważnie traktowało perspektywy rozwoju tego środka transportu. Ale już 1845 roku linie kolejowe w Anglii to ponad 4 tys.km, w Niemczech 2 tys.km, carska Rosja to 144 km
i to głównie linie w Królestwie Polskim, łączące Warszawę, Skierniewice i Łowicz, w rok później
drogę żelazną rozwinięto do Częstochowy przez Piotrków.

W 1848 roku linia została przedłużona do Myślenic i włączona
w system kolei europejskich zyskując miano Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Linię tą wybudowała Spółka Akcyjna z Niemiec z
prawem jej użytkowania przez 50
lat. Wprowadzono na niej identyczne zasady funkcjonowania jak
w sąsiednich Niemczech, włącznie z językiem niemieckim jako
urzędowym. Finansista Kronenberg po paru latach doprowadził
do przejęcia tej linii kolejowej
przez rodzimą spółkę. Leopold
Kronenberg pochodził z rodziny
żydowskiej, zmienił religię, został
kalwinem, posiadał rozliczne talenty. Tworzył nowe mechanizmy
handlowe i finansowe, prowadził
działalność charytatywną. Powołał Bank Handlowy i Wyższą
Szkołę Handlową. Ale jedyną jego
miłością była kolej, jej rozwój i
budowa nowych linii. Władze
carskie doceniały jego zaangażowanie w finansowanie linii kolejowej Petersburskiej i Bydgoskiej.
Kronenberg rozumiał jedno, że
dla rozwoju kraju i podniesienia
dobrobytu potrzebny jest spraw-

ny i tani transport. Wybuchło Powstanie Styczniowe. Kronenberg
finansowo wspierał powstańców,
za co car nakazał mu opuścić Imperium Rosyjskie. Wkrótce postanowiono budowę nowej drogi
kolejowej Warszawa-Terespol. I tu
zabrakło organizatora finansów.
Po cichu władze carskie sprowadziły z Niemiec Kronenberga by
ten rozwinął i ten projekt.
Nie było by tak szybkiego rozwoju kolei bez wynalazku telegrafu. Impulsem dla rozwoju kolei
było wprowadzenie jednolitego
systemu sygnalizacyjnego i oznaczeń, którego twórcą był nasz
rodak, zapomniany wynalazca i
uczony Józef Baranowski. System
wprowadzono w Anglii, a wkrótce przyjęto go na całym świecie.
Po 1870 roku pojawił się projekt
drogi kolejowej łączącej Mławę-Warszawę-Iwanogród(obecnie
Dęblin). Przez ówczesną prasę
przetoczyła się dyskusja o przebiegu jej trasy. W efekcie wstępnie przyjęto projekt jej biegu
przez Górę Kalwarie, Mniszew,
Kozienice, Gniewoszów do Dęblina. Argumentem był większy

potencjał gospodarczy regionu
Powiśla, fabryka cukru w Mniszewie, blachy w Kozienicach, liczne
browary i młyny a także dostęp
do płodów rolnych, drewno z lasów. Projekt trafił do Petersburga,
gdzie niestety rząd przyjął przebieg drogi nad Wisłą. Kierowano
się tylko i wyłącznie opiniami wojskowych uznających strategiczny
charakter drogi kolejowej łączącej
dwie Twierdze Modlińską i Iwanogrodzką.
Następna okazja by Kozienice zyskały połączenie kolejowe
pojawiło się niebawem w 1881
roku, gdy zaczęto budować drogę
Iwanogrodzko-Dąbrowską.
Planowano przeprowadzić ją
przez Kielce-Radom-Bzin(obecne
Skarżysko-Kamienna) i Kozienice. Trudno obecnie stwierdzić
dlaczego przebieg skrócono i
przeprowadzono przez Garbatkę. I tak kolej przybliżyła się do
Kozienic, ale trzeba było do niej
pokonać 12 wiorst przez las. Konsekwencją było przeniesienie
z Kozienic do Garbatki urzędu
pocztowego. Kolejna nadzieja
na kolej pojawiła się tuż przed I

wojną światową, gdy planowano
rozbudowę wilanowskiej kolejki
dojazdowej, ze stacją końcową
w Kozienicach. Wybuchła I wojna
światowa. Front przeszedł przez
Kozienice dwa razy niszcząc ponad połowę miasta. W 1915 roku
nastała austriacka okupacja naszego regionu. Wojska rosyjskie
na początku działań wojennych
w celach obronnych zaczęły budować linie kolejowa w kierunku
Kozienic. Prace dokończyły wojska austriackie i od 1916 roku
kolej zawitała do Kozienic łącząc
je ze stacją w Bąkowcu. Połączenie służyło głównie eksploatacji
gospodarczej regionu przez okupanta i przemieszczeniu wojsk. W
II Rzeczpospolitej powstało wiele
planów dotyczących rozwoju kolei. Już w 1922 roku rząd planował
przeprowadzenie linii kolejowej
biegnącej z Warszawy poprzez
Kozienice, Sandomierz a kończącej bieg we Lwowie. Prowadzono
dość zaawansowane prace projektowe. Niestety stan finansów,

kryzys, na następnie budowa
COP odsunęły te plany. Po drugiej
wojnie światowej nowe władze
powróciły do koncepcji przeprowadzenia kolei przez Kozienice,
ale skończyło się na poprawieniu
istniejącej linii i rozbudowaniu jej
na potrzeby Elektrowni Kozienice.
Ruch pasażerski zamknięto na linii
76 Kozienice-Bąkowiec w 1969
roku. Starsi mieszkańcy wspominali podróże, do Radomia i Kielc,
a szczególnie powroty. Często bowiem pociągi z Kielc się spóźniały
i z Bąkowca wracano na piechotę,
albo czekano na stacji na połączenie do rana.
Należy wspierać podjęte obecnie działania władz Gminy Kozienice, dążące by miasto zyskało
połączenie kolejowe z Warszawą.
Jako jeden argument niech służy
przykład Skarżyska-Kamiennej,
miasta które z maleńkiej wsi Bzin,
powstało dzięki kolei i liczy obecnie 50 tys. mieszkańców.
Opracował: Marek Gozdera
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• OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA •
UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES
MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

MOTORYZACJA
• SPRZEDAM opony zimowe
Uniroyal 175x65x14 przebieg
około 3 tys, km. Stan bardzo
dobry. Cen a400 zł do uzgodnienia. Felgi 14 do Renault Megane stalowe 4 szt, szt. 25 zł.
Tel. 662-134-575 lub 606-706318
• SPRZEDAM komplet opon letnich KLEBER 195/55/R15 i jedną oponę MICHELIN 195/55/
R15. Cena do uzgodnienia.
Tel. 604 420 756
• Sprzedam samochód osobowy Fiat Seicento, silnik 1.1
rok produkcji 2002, stan dobry. Cena 23000 zł. Kozienice,
Tel. 603 724 562
• Sprzedam ciągnik Ursus C-330
używany. Wiadomość - Brzeźnica
29 k/Kozienic.
• Sprzedam samochód osobowy
CHEVROLET AVEO silnik 1,2, rok
produkcji 2004, stan dobry, cena
2400.
Tel. 694-193-904 (Kozienice)
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI
PO
NICH.
TEL. 795-529-520
Kupię stare motocykle, motorowery, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SAMOCHODY wsk, mz, simson, motorynka itp FIAT, POLONEZ. Ciągniki rolnicze. Tel. 721 029 688
• Sprzedam rozrusznik oraz siłownik tylny do koparki CASE, cena
2000 zł. Tel. 784-783-757

Działki pod zabudowę rekreacyjną lub mieszkalną
(od 800 m2 do 1,84 ha), dom murowany z działką.
SPRZEDAM stodołę drewnianą 10x7m, kryta blachą trapezówką. Rok budowy 2003 Ruda k/Kozienic.
Tel. 882 126 601

RÓŻNE
• Do sprzedaży: wyposażenie likwidowanego mieszkania,
Tel. 505-143-724
• Sprzedam antyki.
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam 2 sedesy poznańskie,
150 zł szt. Tel. 668-803- 997
• Sprzedam kompletną szafkę
łazienkową z umywalką, 160 zł.
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam klimę stojącą.
Tel. 668-803- 997

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię działkę rolno-budowlaną
lub gospodarstwo w Kozienicach
lub okolicy, mój Tel. 690-509-802
• Sprzedam gospodarstwo w
Gminie Policzna.
Tel. 530-080-510
• Sprzedam działkę budowlaną w
Bogucinie. Tel. 668-803-997
• Kupię działkę rolno-budowlaną
lub gospodarstwo w Kozienicach
lub okolicy. Tel. 690-509-802
• Sprzedam działkę rekreacyjną
nr 48 na ROD „USTRONIE” w Kozienicach. Działka zabudowana –
altanka murowana z poddaszem,
podpiwniczeniem i własnym ujęciem wody. Tel: 501 478 780

• Kupię działkę budowlaną w
miejscowości Majdany lub okolice. Tel. 739-075-275
• Sprzedam gospodarstwo rolne,
15 ha, gm. Policzna.
Tel. 784-783-757
• Sprzedam lub zamienię na
mieszkanie dwupokojowe w
bloku działkę rekreacyjno-budowlaną o pow. 2,6 ha. Działka
zabudowana, w pełni uzbrojona
w media, położona 10 km od Kozienic. Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę budowlaną
w Chinowie, 2000m². Cena do
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam hektar ziemi w Brzózie klasa 3 cena 40.000.
Tel. 604-181-478
• Sprzedam działki budowlane w
Janikowie 1200m².
Tel. 604-181-478
lub 503-124-381

Zakłady Silikatowe Żytkowice SA zatrudnią:
• pracowników
do pracy w kotłowni
• pracowników
do pracy na hali produkcyjnej

Tel. kontaktowy 600 030 838
Zakłady Silikatowe Żytkowice SA zatrudnią:

KIEROWNIKA WARSZTATU

wymagania:
• wykształcenie minimum średnie;
• doświadczenie mechaniczne.

Tel. kontaktowy 600 030 838

KASY FISKALNE ON-LINE

TOWARZYSKIE
• Przystojny i zadbany zamożny
wdowiec pozna Panią w wieku
50-60 lat na dalsze lata życia.
Tel. 609-972-576
• Facet 48 lat pozna kobietę z
Kozienic i okolic. Proszę o SMS-y.
Tel. 508-615-325

1470 brutto LAN
1639 brutto WI-FI
1720 brutto GSM
Spółdzielnia Socjalna

"PRZYSTANEK KOZIENICE"

Tel. 503 057 533

Punkt serwisowania kas mieści się
przy ul. Konstytucji 3 Maja 3
(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 ogłasza przetarg
nieograniczony na „Bieżące naprawy pokryć dachowych i obróbek blacharskich w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach”. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej celem pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Dominik Kolek pok.
nr 4 tel. 48 614-56-36 lub 48 614 58 74 wew.44.
Termin składania ofert upływa z dniem 28.12.2021 r. godz. 10:00.

PRACOWNICY
Z UKRAINY
Życzymy Państwu,
aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
przyniosły spokój, wzajemną życzliwość,
wytchnienie od pracy
oraz nadzieję na lepsze - przede wszystkim zdrowe - jutro.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym
życzy
Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach.

Agencja pracy dostarczy pracowników produkcyjnych
liniowych/magazynowych
do pracy przy uprawach
owoców, warzyw oraz do
prostych procesów produkcyjnych z Ukrainy, Mołdawii.
Indywidualne warunki
współpracy

Tel: 502-741-971
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji
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Silne w swoich słabościach – Mazowieckie Ladies D
Sześć kobiet z Mazowsza ma szansę otrzymać tytuł „Mazowieckiej Lady D. 2021”.
To głównie osoby z niepełnosprawnościami,
które swoją działalnością inspirują, a niekiedy wręcz zawstydzają innych.

– Szukaj szans w trudnościach, a nie trudności
w szansach – mówiła dwa lata temu jedna z pierwszych
laureatek, Iga Jendrych – psycholożka, specjalistka HR.
Taką postawę widać u laureatek każdej edycji.
Na przekór stereotypom
Konkurs odbywa się po raz trzeci. Wszystkie dotychczas nagrodzone kobiety są niezwykłymi osobowościami, przełamującymi stereotypy dotyczące niepełnosprawności. Aktywne w sporcie, sztuce, spełniające
się w życiu zawodowym, ale też najczęściej zaangażowane społecznie.
Co ważne – otwierają oczy na niepełnosprawność
nie tylko w kontekście ich aktywności. Dzięki nim możemy zrozumieć, że niepełnosprawność ma różne oblicza i czasem jest niemalże niewidoczna dla otoczenia – jak w przypadku osób z cukrzycą czy po leczeniu
onkologicznym.
– Najbardziej cieszę się z tego, że obraz niepełnosprawności zaczyna się transformować i że (…)[kobiety]
nie chowają się w domu, zmieniają świat i przyczyniają
do kreowania obrazu nowoczesnego społeczeństwa
zdolnego do integracji – podsumowała udział w konkursie i gali ubiegłoroczna laureatka, Asia Czapla, blogerka
i autorka książki „ACZkolwiek kocham życie”.
Sześć kategorii - trudny wybór
– Za każdym razem, gdy organizujemy konkurs, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, co sobą reprezentują wszystkie kandydatki. One wręcz zawstydzają nas
swoją wyjątkowością – zauważa Elżbieta Lanc, członek
zarządu województwa mazowieckiego. A dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Aleksander
Kornatowski, dodaje: – Te niezwykłe kobiety pokazują,
że co dla jednych jest niepełnosprawnością, dla innych
może być siłą do działania.
Laureatki będą wyłaniane w sześciu kategoriach: „Dobry start”, „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne”,
„Życie Zawodowe” – skierowanych do kobiet niepełnosprawnych, oraz „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” – do kobiet pełnosprawnych, które działają na
rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.
Czas na mężczyzn
Podczas ostatniej gali pojawiły się głosy
o rozszerzeniu formuły konkursu. – Mężczyźni również
mają się czym pochwalić. Taka wielowymiarowość ułatwi nam budowanie pełniejszego obrazu osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie – zauważył Artur
Świercz, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. osób niepełnosprawnych, znany w środowisku
jako Barierołamacz.
Dlatego tegoroczna edycja konkursu zyskała bliźniaczą wersję, skierowaną do mężczyzn. Kandydatki i kandydatów można zgłaszać do 28 lutego
2022 r. Więcej o konkursach można przeczytać na stronie
www.mcps.com.pl.
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Świąteczny czas z Eneą Wytwarzanie

Ś

więta Bożego Narodzenia to czas, kiedy Enea Wytwarzanie niczym Święty Mikołaj ciężko
pracuje, by odwiedzić i obdarować prezentami wszystkich, którzy w tym okresie najbardziej
tego potrzebują. Poza przekazaniem podarunków podopiecznym placówek z terenu powiatu
kozienickiego wspierane są również inicjatywy, które w okresie bożonarodzeniowym
mają szczególne znaczenie.
Enea Wytwarzanie rozpoczęła
bożonarodzeniowe obdarowywanie od przekazania samochodu osobowego Hospicjum
im. Sługi Bożej Matki Kazimiery
Gruszczyńskiej w Kozienicach.
Uroczyste przekazanie Skody
Octavii odbyło się 18 listopada w Kozienicach, przy plebanii
kościoła pw. Świętego Krzyża.
Bezpośredniego wręczenia kluczy do auta dokonał Marcin Łukasiewicz, wiceprezes zarządu
ds. pracowniczych, odebrał je
natomiast ks. Tomasz Pastuszka,
który w imieniu hospicjum złożył serdeczne podziękowania.
Enea Wytwarzanie jak co roku
dotarła również do placówek
zlokalizowanych na terenie powiatu kozienickiego. Wolontariusze wraz z policjantami
z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach pojawili się
w piątek, 3 grudnia w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Była to
mikołajkowa wizyta, podczas
której funkcjonariusze omówili
z podopiecznymi placówki zasady bezpieczeństwa wynikające
z poruszania się po drodze. Enea
Wytwarzanie, by umilić świąteczny czas przekazała paczki
wypełnione słodkościami.

Wolontariusze pamiętali również o mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery
Gruszczyńskiej w Kozienicach.
W odpowiedzi na listy podopiecznych, w których opisywali swoje wymarzone prezenty,
wolontariusze, w czwartek 9
grudnia, zjawili się w placówce

i przekazali przygotowane podarunki. W inicjatywie udział
wzięli chętni pracownicy spółki, którzy zakupili opisywane
w listach przedmioty.
Enea Wytwarzanie spełniła także marzenie podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej
„Panda” w Kozienicach, którzy w prezencie otrzymali dużych rozmiarów telewizor wraz
z niezbędnym wyposażeniem.
Nowe urządzenie z pewnością posłuży podopiecznym
jako element edukacyjny.
10 grudnia w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie zorganizowane zostało wydarzenie pn.
Magia Świąt z Eneą. Wolontariusze Enei Wytwarzanie włączyli się we wspólne przygotowywanie ozdób świątecznych
oraz robienie pierników. Był to

wyjątkowy czas integracji i dobrej zabawy. Enea Wytwarzanie
w ramach podziękowania za
trud i zaangażowanie w wykonanie projektu przekazała rowery
oraz odkurzacze.
Enea Wytwarzanie, jak co
roku, nie zapomniała także
o najmłodszych, którzy w okresie rodzinnych świąt Bożego Narodzenia szczególnie potrzebują
miłości i ciepła. W poniedziałek,
6 grudnia, wolontariusze Enei
Wytwarzanie wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach przygotowali
dla dzieci przebywających na
Oddziale Pediatrycznym szpitala w Kozienicach wyjątkowe
prezenty. Dzielnicowy przebrany
za Świętego Mikołaja przekazał
upominki na ręce lekarzy. Wśród
darów od Enei Wytwarzanie
znalazły się między innymi gry
planszowe, książki i słodycze.
Podobną inicjatywę promuje Stowarzyszenie „Tylko
Radomiak”, które corocznie
angażuje się w niesienie radości dzieciom, które wyjątkowo
tego potrzebują. Enea Wytwarzanie wsparła pomysł stowarzyszenia, w ramach którego
to Zielony Mikołaj odwiedza
placówki z terenu działania
spółki i ofiarowuje podopiecznym prezenty. Podczas tej edycji Mikołaj powędruje do Placówki Socjalizacyjnej „Panda”
w Kozienicach oraz na oddział
dziecięcy kozienickiego szpitala.
Poza wręczaniem prezentów
Enea Wytwarzanie włączyła
się także w inne szczytne cele.

4 grudnia w hali sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji
i Sportu odbył się V Turniej Robsona. Organizowany corocznie
turniej siatkarski poświęcony
jest tragicznie zmarłemu pracownikowi elektrowni - Robertowi Szczypiórowi, który był
wielkim fanem siatkówki. Poza
grą fair play i wieloma atrakcjami zorganizowana została
również zbiórka charytatywna
na kosztowne leczenie rehabilitacyjne Wojtusia Stępnia. Enea
Wytwarzanie przekazała w tym
celu piłkę oraz koszulkę z podpisami siatkarzy klubu Cerrad
Enea Czarni Radom.
Kolejnym sportowym wydarzeniem w świątecznym
klimacie był turniej organizowany przez Uczniowski Klub
Sportowy „Jedynka” przy PSP
nr 1 w Kozienicach. 4 grudnia
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 odbył się młodzieżowy
turniej siatkówki pod nazwą
„Mikołaj z Eneą”, w którym
udział wzięły trzy zespoły. Enea
Wytwarzanie była Partnerem
tej sportowej rywalizacji.
Enea Wytwarzanie włączyła
się również do udziału i wsparła
Mikołajkową Spartakiadę Integracyjną organizowaną 5 grudnia w Tczowie. Wzięło w niej
udział blisko 100 osób, a gościem specjalnym zawodów była
Alicja Jeromin, ośmiokrotna
medalistka igrzysk paraolimpijskich, mistrzyni świata i Europy.
Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani prezentami, pucharami,
medalami oraz słodkimi upominkami. Integracji towarzyszyły liczne konkursy z nagrodami,
animacje, pokaz breakdance,
dyskoteka, koncert oraz zabawa
na dmuchanych zjeżdżalniach,
a spędzony wspólnie czas upłynął w sportowej, ale i rodzinnej,
świątecznej atmosferze.
W Kozienicach w świąteczny

klimat wprowadzeni zostaliśmy
za sprawą XX Przeglądu Kolęd
i Pastorałek. Enea Wytwarzanie
po raz kolejny włączyła się do
pomocy przy organizacji tego
wspaniałego koncertu. 9 grudnia w kozienickim Centrum Kulturalno-Artystycznym zaprezentowano najpiękniejsze kolędy
i pastorałki, a wykonali je seniorzy należący do chórów i zespołów muzycznych z regionu.
W niedzielę, 12 grudnia
w Świerżach Górnych odbyła
się wystawa fotograficzna poświęcona księdzu infułatowi
Adamowi Sosze, budowniczemu
kościołów i domów parafialnych
na terenie diecezji radomskiej,
połączona z koncertem pieśni
patriotyczno-religijnych zespołu
„Oratorium” ks. Lecha Gralaka. Organizatorem uroczystości
było Koło Gospodyń Wiejskich
ze Świerży Górnych oraz Parafia
pw. św. Jakuba Apostoła, Enea
Wytwarzanie była Partnerem
wydarzenia.
Już 18 grudnia o godz. 15 na
skwerku w Świerżach Górnych
odbędzie się Spotkanie Wigilijne,
na które wszystkich mieszkańców Świerży Górnych zaprasza
Koło Gospodyń Wiejskich wraz z
Ochotniczą Strażą Pożarną. Podczas wydarzenia spotkać będzie
można Mikołaja, wspólnie ubrać
choinkę, a także posmakować
świątecznych potraw.
Aby świąteczna atmosfera na
długo pozostała w naszych sercach serdecznie zapraszamy na
XX Ogólnopolski Festiwal Kolęd
i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie”, który odbędzie się 29
grudnia w Radomiu. Finałowy
koncert laureatów zaplanowany
jest na godz. 17 przy ul. Młyńskiej 23/25. Organizatorem festiwalu jest Powiatowy Instytut
Kultury, Enea Wytwarzanie jest
Partnerem wydarzenia.
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II Kozienicki Kiermasz Świąteczny

T

o był magiczny wieczór. Kolorowy, wesoły, pyszny. W piątek, 10 grudnia, odbył się II Kozienicki Kiermasz Świąteczny. Na wszystkich przybyłych do Zespołu Pałacowo – Parkowego czekała moc atrakcji.
- W ubiegłym roku przez pandemię niestety nie mogliśmy
zorganizować kiermaszu. Teraz
się udało. Ludzie dopisali, pogoda, na szczęście, też nie jest zła.
Przygotowaliśmy dla mieszkańców wiele atrakcji. Mam nadzieję, że tą świąteczną atmosferę,
jaką tutaj będziemy mogli odczuć przeniesiemy do domów,
żebyśmy mogli się dobrze się
razem czuć i bawić w swoim towarzystwie – mówi burmistrz
Piotr Kozłowski.
Wszystko zaczęło się punktualnie o godz. 18.00 improwizacją
muzyczną przygotowaną specjalnie na ten wieczór przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród
Jordanowski”. Nosiła ona tytuł
„W oczekiwaniu na święta”. W
bohaterów wcielili się uczestnicy
zajęć stałych w placówce, rodzice
i nauczyciele. Następnie barwny
korowód przeszedł spod sceny
pod choinkę i odbyło się jej uroczyste rozświetlenie.
Kiedy zapanował już świąteczny nastrój oficjalnego „otwarcia”
kiermaszu dokonał gospodarz
wydarzenia, burmistrz gminy
Kozienice Piotr Kozłowski wraz z
zastępcami Dorotą Stępień i Mirosławem Pułkowskim, a także
z przewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem Suchermanem. W
gronie zaproszonych gości byli
także wicestarosta Małgorzata
Bebelska, ksiądz dziekan Włady-

sław Sarwa oraz przedstawiciele
partnerów piątkowego wydarzenia, Szymon Ziembicki reprezentujący firmę Citronex Polskie Pomidory, Monika Majdak
przedstawicielka grupy Lactalis
oraz Iwona Świętochowska z firmy FoodcoVita. Złożyli oni lokalnej społeczności życzenia z okazji
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Po czym przyszedł czas
na korzystanie z całego mnóstwa
atrakcji przygotowanych z myślą
o mieszkańcach Kozienic i okolic.
- Jestem bardzo zadowolona,
że udało się kontynuować realizacje Kiermaszu. Mam nadzieję,
iż nasi mieszkańcy także będą
zadowoleni, bo tak naprawdę,
to na ich opinii najbardziej nam
zależy. Przybyło dzisiaj dużo
osób i to bardzo, bardzo cieszy.
Jestem przekonana, że atrakcje , które przygotowaliśmy
przypadną wszystkim do gustu – mówi zastępca burmistrza
Dorota Stępień.
Prezentacje artystyczne
na scenie
W trakcie kiermaszu na scenie cały czas trwały prezentacje
artystyczne. W świąteczny nastrój wprowadzili uczestników
przedstawiciele Szkoły Muzycznej. Przed publicznością wystąpili Zespół Cygański, Grupa
Wokalna oraz chóry Bel Canto
i Fermata. Występy zwieńczył
spektakl „Gwiazdkowy podarek”

przygotowany przez uczestników
warsztatów teatralnych z Ogrodu
Jordanowskiego.
Gotowanie z Kuroniem
Gościem specjalnym kozienickiego kiermaszu był Jakub Kuroń, syn Macieja i wnuk Jacka
Kuronia. Znany i utytułowany
kucharz przygotował wraz ze
swoim zespołem wyjątkową
potrawę.
- To jest rewelacyjne, rozgrzewające kaszotto na bazie kaszy
pęczak, do tego peklowana wieprzowina, por, cebulka, odrobina
śmietany i do tego cudowne, aromatyczne, leśne grzyby – powiedział Jakub Kuroń.
Potrawa przygotowywana na
plenerowej patelni cieszyła się
dużym zainteresowaniem mieszkańców i jej porcje rozchodziły
się w szybkim tempie.
Moc atrakcji
Odwiedzając Zespół Pałacowo – Parkowy nie sposób było
nie zauważyć szczudlarzy, którzy chętnie pozowali do zdjęć
i rozsypywali płatki sztucznego
śniegu. Nie lada atrakcją - cieszącą się dużą popularnością -

była też karuzela wenecka. Jak
na kiermasz przystało nie zabrakło również wielu stoisk. Można
było na nich nabyć wykonane
własnoręcznie ozdoby, a także
regionalne i świąteczne potrawy.
Poszczególne stoiska przygotowywali lokalni twórcy, Koła Gospodyń Wiejskich, Spółdzielnia
Socjalna Przystanek Kozienice,
placówki oświatowe PSP nr 3
i PSP nr 4 oraz instytucje kultury.
Na stoisku biblioteki były wydawnictwa regionalne oraz wyjątkowe karty świąteczne wykonane
przez działające przy placówce
kluby Niteczka oraz To i Owo.
Muzeum Regionalne oferowało

tradycyjne warsztaty obrzędowo – zdobnicze, wykonywanie
światów z opłatka. Natomiast
na stoisku Ogrodu Jordanowskiego można było udekorować
świąteczne pierniczki czy stworzyć jedyne i niepowtarzalne
„megakartki” świąteczne z życzeniami od mieszkańców. Nie
zabrakło też zabaw ruchowych
w świątecznym klimacie prowadzonych przed sceną przez elfy.
Całe wydarzenie poprowadził
znany kozieniczanom radomski
dziennikarz i prezenter Wojtek
Szymański. Zwieńczeniem wieczoru był pokaz Teatru Ognia.
Artyści zaprezentowali spektakl
Narodziny Gwiazdy.
Głównym
organizatorem
wydarzenia była Gmina Kozienice przy współpracy z wieloma placówkami i instytucjami
oraz firmami.
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Weekend Cudów w Kozienicach

11

i 12 grudnia to były wyjątkowe dni dla wszystkich osób
związanych ze Szlachetną Paczką czyli wolontariuszy,
darczyńców i rodzin potrzebujących wsparcia. To był prawdziwy Weekend Cudów. Weekend pełen emocji, wzruszeń,
podziękowań.

- Cieszę się, że mamy takich
wolontariuszy tu, na ziemi kozienickiej, którzy potrafią poświęcić
swój czas, wytypować rodziny
potrzebujące pomocy, zorganizować darczyńców i dostarczyć
tę pomoc. I wszystko to robią
z potrzeby serca – podkreślił
burmistrz Piotr Kozłowski, który
objął patronatem honorowym
wszystkie działania Szlachetnej
Paczki Rejonu Kozienice.
W Kozienicach działało 14 wolontariuszy. Ich liderem był Mateusz Mikulski. Przygotowane
przez darczyńców paczki trafiły
do 19 potrzebujących rodzin.
- Dziękuję wszystkim darczyńcom. Nam też po raz kolejny
udało się przygotować paczkę
samorządową dla potrzebującej
rodziny. Chciałbym tu podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego, Centrum Usług Społecznych, Kozienickiej Gospodarki
Komunalnej, Zarządzania Mie-

niem oraz biblioteki, muzeum i
domu kultury. To nasza wspólna
samorządowa paczka. Do rodziny trafiła pralka, lodówka, środki czystości oraz artykuły spożywcze – informuje burmistrz.
Podobnie jak w roku ubiegłym
magazyn Szlachetnej Paczki
mieścił się w świetlicy na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki
KCRiS, nad jeziorem.
- Przyjmujemy tu darczyńców,
dostarczamy paczki i zbieramy
dobre wspomnienia i uśmiechy
ludzi, którym pomagamy. Bo to
jest jedno wielkie święto wolontariuszy, darczyńców i potrzebujących rodzin – mówi lider rejonu Mateusz Mikulski i dodaje
– Chciałbym bardzo serdecznie
podziękować wszystkim, którzy
nas wspierają, którzy zaoferowali nam swoją pomoc w rozwożeniu paczek. To naprawdę cała
rzesza ludzi, firm i instytucji.
W niedzielę 12 grudnia przy-

gotowano dla wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie wspaniały tort, były też
podziękowania dla władz gminy
i instytucji które wsparły działania Szlachetnej Paczki. Była też
niespodzianka dla wolontariuszy. Burmistrz Piotr Kozłowski
wspólnie z zastępcą Mirosławem Pułkowskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem
Suchermanem wręczyli im upominki od Gminy Kozienice.

Kozienice pamiętają...

W

związku z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, Kozieniczanie oddali hołd ofiarom tego jednego z najbardziej tragicznych okresów w najnowszej historii naszego kraju.
Wprowadzony w dniu 13 grudnia 1981 roku stan wojenny na trwałe zapisał się w pamięci
Polaków, jako początek i jednocześnie symbol czasu wzmożonych represji, skierowanych przeciwko masowemu ruchowi demokratycznemu.
W ramach walki z opozycją,
zrzeszoną wówczas głównie w
legendarnym Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”, życie straciło
co najmniej 40 osób, a ponad 10
000 było internowanych. Pełna
lista ofiar wciąż nie jest znana, a
nazwiska często do dnia dzisiejszego pozostają anonimowe.
Delegacje lokalnego samorządu terytorialnego, partii i stowarzyszeń upamiętniły pomor-

dowanych i prześladowanych
podczas stanu wojennego, składając pod Pomnikiem Niepodległości w Kozienicach wiązanki
i znicze. Wśród zgromadzonych
znaleźli się przedstawiciele
Gminy Kozienice, Powiatu Kozienickiego, reprezentanci Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” w Radzie Miejskiej w
Kozienicach i w Radzie Powiatu
Kozienickiego, jak też członkowie Związku Piłsudczyków RP

Oddział w Kozienicach. Gminę
Kozienice reprezentowali: Burmistrz Gminy Piotr Kozłowski,
Zastępca Burmistrza ds. Technicznych Mirosław Pułkowski,
Sekretarz Gminy Sylwia Wąsik,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach Rafał Sucherman
oraz Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej w Kozienicach Grzegorz
Wronikowski.
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Zwierzęta "widzą" nasze wnętrze

M

oi znajomi często mówią mi, że chyba jestem drugą Simoną Kossak. Oczywiście, natychmiast odrzucam takie porównania! Gdzież mi, skromnemu technikowi weterynarii do pani profesor, która w prawdziwym świecie porozumiewała się ze zwierzętami tak jak bohater zekranizowanych powieści, dr Dolittle.
Zmarła przed 14 laty Simona tworzyła ze zwierzętami relacje zupełnie wyjątkowe, prowadziła coś na kształt dzisiejszych ośrodków rehabilitacji, opiekując się
także zwierzętami trwale kalekimi. Potrafiła dzielić poduszkę z rysiem, czasem sama spała na podłodze, gdyż na jej łóżku, w wygodzie, do siebie dochodził dzik.
Fakt faktem, skuteczna komunikacja na linii człowiek - dzikie
zwierzę stanowi nie lada wyzwanie. Są gatunki, z którymi jest o
to łatwiej, są też takie, z którymi
o to zdecydowanie trudniej. Ma
na to wpływ wiele czynników,
od specyficznych cech gatunkowych, po częstość i rodzaj kontaktów z ludźmi w ich naturalnym środowisku.
Część tego fenomenu można
wyjaśnić czysto biologicznie, np.
rodzajem wydzielanych przez
nas feromonów, których stężenie w powietrzu wiele może
zwierzętom, zwłaszcza niektórym ssakom obdarzonym doskonałym węchem, powiedzieć o
naszych zamiarach, ale to tylko
jeden z mechanizmów. W wielu
przypadkach jednak budowana
ze zwierzęciem relacja opiera
się na zupełnie innych zasadach.
Kruk, którym opiekowała się
wspomniana wcześniej Simona
Kossak, miał mieć w zwyczaju
skradanie ludziom biżuterii, którą przynosił w dziobie właśnie
dla niej. Ptasi móżdżek?
Ktokolwiek pamięta wywiad z
Hanną Gucwińską, żoną zmarłego niedawno, nieodżałowanego Antoniego Gucwińskiego,
być może skojarzy jej opowieść
o wyborze kury przez koguta,
w której mówiła "Kogut widzi
w kurze jakieś piękno, którego my, naszym ludzkim okiem,
nie dostrzegamy. To jak w życiu
ludzkim. Idzie pan ulicą i widzi

mówi się ostatnio o tzw. sztuce
uważności.

parę zakochanych. Załóżmy, że
on brzydki jak taka liszka, a ona
olśniewająco piękna. I łapie się
pan za głowę, myśląc sobie: "Co
ona w nim widzi?!". Miłość i
zakochanie to są sprawy ukryte. Na pierwszy rzut oka nic nie
widać. Wszystko rozgrywa się
gdzieś tam głęboko, w samym
środku."
W tym samym środku rozgrywają się także podwaliny każdej
naszej relacji z innymi gatunkiem.
Jedną zmienną, na którą
wpływ mamy sami jest nasze
podejście, a ściślej emocje i nastawienie jakie towarzyszy nam
w kontakcie z dzikim zwierzęciem. Bardziej poetycko - to co
mamy w sercu. Jeśli zastanawialiście się czasem dlaczego
niektórzy ludzie potrafią leżeć
wśród goryli, czy tulić się do stada lwów, odpowiedź może leżeć

w nich samych.
Dzikie zwierzęta czytają w naszych emocjach jak w otwartej
książce. To jedna z naturalnych
umiejętności, przynależna większości zwierząt, którą z różnych
względów zatraciliśmy już prawie do szczętu. Bardzo dużo

Od redakcji: Dziękujemy Krzysztofowi za ten tekst, bo pośród
codziennych spraw chyba warto czasem sięgnąć… głębiej.
W sprawach codziennych jednak: we wtorek wieczorem dowiedzieliśmy się, że Zoo-Ratownictwo Garbatka straciło właśnie możliwość niesienia pomocy zwierzętom w terenie, ponieważ zepsuł się ich wysłużony ambulans, stąd apel o wszelką
możliwa pomoc. Kontakt - Zoo-Ratownictwo Garbatka, 781
356 892 lub zooratownictwo@gmail.com.
Darowizny można wpłacać na konto stowarzyszenia:
44 1140 2004 0000 3102 8057 7745

O świadomym byciu, spoglądaniu, odczuwaniu. Z angielskiego nazwa tej sztuki to "mindfulness" a kursy uczące tej praktyki
są dostępne także w naszym kraju. Choć jednym kojarzy się to z
odległymi, dalekowschodnimi
praktykami buddyjskimi, innym
z nowoczesnym podejściem do
życia, to tak naprawdę w swojej
istocie sztuka ta zawiera powrót
do naszych korzeni. Do bycia ze
sobą a dzięki temu umiejętności bycia z całym światem. Zbyt
wzniośle? Ale czy właśnie tu nie
leży klucz?
Skąd zatem moje małe sukcesy, które coraz częściej zdarzają
się na polu komunikacji z dzikimi podopiecznymi? Nauczyłem
się już, że bez "zen" w sercu, nie
mam się co zabierać za próbę
karmienia, zmiany opatrunków
czy podania leków. Od bażanta,
przez pustułkę, po lisa. Każdy z
dzikich zwierzaków, który trafiał
do garbackiego ośrodka, czytał mnie jak książkę i jeśli tylko
ja byłem zestresowany, albo
w lęku, albo nawet zwyczajnie
miałem zły dzień, nawet jeśli
sam tego nie odczuwałem - one
wiedziały od razu, chowając się,
uciekając albo próbując zaatakować. Teraz wiem, że wiewiórka jest lepszym papierkiem lakmusowym mojego nastroju, niż
moje własne o nim przekonanie.
W konsekwencji pomagamy so-

bie nawzajem. Czasem zastanawiam się kto kogo rehabilituje
do życia w naturze.
Od czasu gdy miałem wrażenie, że nigdy się nie dogadam,
do momentu gdy teraz pustułka kiwa głową kiedy nie podoba się jej przygotowany przeze
mnie kawałek mięsa, a bażant
sam podnosi nogę do zmiany
opatrunku minęło trochę czasu. Ja wciąż uczę się coraz lepiej
porozumiewać z moimi podopiecznymi, ale jedno się nie
zmienia: proste, szczere emocje,
życzliwość w sercu i otwartość
na drugiego czy będzie nim wilk,
czy sarna czy sąsiad z naprzeciwka, potrafią zdziałać cuda.
To jeszcze nie poziom mistrza
japońskiego Zen, ale z każdym
nowym pacjentem mam wrażenie, że jestem coraz bliżej.
Dotknijmy przyrody wokół
nas, poczujmy na nowo smak rodzynki, usłyszymy zimny zimowy
wiatr. Spróbujmy być bardziej tu
i teraz.
A gdybyśmy tak wrócili do
komunikacji opartej na otwartości, na dobrych i szczerych
emocjach? Gdybyśmy spoglądali szerokością naszego serca na
tego kogo spotykamy na swojej
drodze czy będzie to mały wróbel czy nielubiany kolega z pracy
i nauczyli się znów siebie nawzajem czytać jak książkę?
tech. wet. Krzysztof Tłoczek
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NORMOBARYCZNA TERAPIA TLENOWA
Jedyna Certyfikowana Komora Normobaryczna w Regionie. Odnowa komórek macierzystych, leczenie po udarach, Covid-19,
regeneracja skóry.
Oddychając czystym tlenem w podwyższonym ciśnieniu korzystamy z naturalnej,
nieinwazyjnej i w pełni bezpiecznej terapii,
która pomaga w leczeniu wielu poważnych
chorób, urazów oraz w profilaktyce zdrowia.
Sesja w komorze biostymuluje organizm,
likwiduje zakażenia oraz odżywia niedotlenione komórki a w rezultacie wzmacnia
układ immunologiczny i pomaga wrócić
do zdrowia.

Jedną nogą w Kawiarni Kulturalnej

S

iedmiu zawodników, w tym bramkarz i sześciu w polu, na których przypada w sumie osiem
sprawnych nóg i trzynaście rąk. Tak wygląda w czasie gry drużyna ampfutbolowa i o takiej
dyscyplinie, jej niuansach, rosnącej popularności i znaczeniu, jakie ma dla osób ją uprawiających, opowiadał podczas tradycyjnie poniedziałkowego spotkania w Kawiarni Kulturalnej
kapitan ampfutbolowej reprezentacji Polski, Przemysław Świercz.
Spotkanie
nieprzypadkowo
poprowadził znany Państwu od
dawna z naszych łamów - zarówno jako autor naszych artykułów,
jak i ich bohater - Emil Kopański,
bowiem jest on jednym ze współautorów niezwykłej książki, poświęconej polskiemu ampfutbolowi zatytułowanej “Amp Futbol.
Jedną nogą w finale”.
Ampfutbol to oczywiście, jak
sugeruje nazwa, odmiana futbolu uprawiana przez osoby z
amputacjami bądź - jak wyjaśniał
Przemysław Świercz - wadami
jednej kończyny. Dolnej w wypadku grających w polu, górnej
u bramkarza. Zawodnicy grają
bez protez, tzn. posługując się
jedynie kulami, które nie mogą
dotknąć piłki. Reguł odróżniających ampfutbol od standardowego futbolu jest nieco więcej,
ale emocje.. emocje są te same.

A może jeszcze większe? Niepełnosprawni zawodnicy... STOP! W
tym momencie potykamy się o
niezręczność, którą bohater spotkania radzi omijać, ponieważ powszechnie używane określenie
“niepełnosprawny” jest dla wielu ampfutbolistów zgrzytem. No
bo czemu właściwie człowieka, z
całą jego historią i osobowością
miałby określać przymiotnik odnoszący się tylko do jednej z jego
cech, bynajmniej nie najważniejszej? Jeśli nie chcecie Państwo
zostać zrugani - tak jak swego
czasu Emil, do czego publicznie
się przyznał - lub przynajmniej
zmierzeni zdegustowanym spojrzeniem, pamiętajcie, że zamiast
o “niepełnosprawnych”, dużo
lepiej jest mówić o “ludziach z
niepełnosprawnościami”, wtedy
wszystko się zgadza.
Czy ampfutbol jest jakąś

formą odreagowywania życiowej straty, dramatu, osobistej
tragedii? Dla niektórych być
może, w książce znajdziecie
Państwo historie naprawdę
smutne i budzące naturalne
współczucie, ale osobiście kapitan Świercz odżegnuje się
od takiego podejścia. W ogóle:
w całym spotkaniu dominował
ton entuzjazmu i dumy ze sportowych osiągnięć, osobistych
i w drużynie, nie było natomiast
miejsca na żadną formę dramatyzowania. Przemysław Świercz
spokojnie mógłby zarazić swoim entuzjazmem i podbudować niejedną osobę uważającą
się za “sprawną”, której zniechęcenie i brak wiary w siebie
i sens życia nie pozwala z niego
korzystać tak, jak robią to nasi
ampfutboliści. Sportowa postawa popłaca zawsze, na boisku,
w domu i w pracy, podobnie
jak wiara w to, że różne trudne
zdarzenia życiowe mają jednak
sens - kapitan nie krył, choć
też nie eksponował tego sam
z siebie, dopóki nie został poproszony o poruszenie tego
wątku przez Emila, że Bóg jest
dla niego od zawsze opoką
i gwarantem, że to, co go spotyka, dzieje się “po coś”. Czy
chciałby cofnąć czas do momentu przed wypadkiem, który
pozbawił go nogi? Gdzieżby. Jak
sam żartował: jakie miałby szanse zagrać w reprezentacji Polski
mając obie nogi?
AlKo

