
Najczęstsze zestawienie to 
oczywiście “Wesołych świąt”. 
Potwierdza to zarówno tzw. ży-
ciowa praktyka, jak i Google, z 
7 280 000 wyników dla tak zapi-
sanej frazy. Życzenia niekontro-
wersyjne, bo przecież każdemu 
lepiej by zrobiło, gdyby był częś-
ciej wesoły, niż ponury, prawda? 
Imperatyw “wesołości” odpo-
wiada także tym, dla których 
święta to biznes, bo ten przecież 
kręci się najlepiej, gdy klient jest 
odprężony i beztroski. Czyżby za-
tem wszyscy wygrywali?

Niestety, beztroska jest chyba 
ostatnim, czego wypada sobie 
dziś życzyć. Dobiegający koń-
ca rok przejdzie do historii jako 
ten, w którym za sprawą agresji 
Federacji Rosyjskiej w środku 
Europy rozpoczęła się najwięk-
sza od czasu II wojny światowej 
rzeź, której ofiary liczymy w tym 
momencie w dziesiątkach tysię-

cy okaleczonych i zabitych, gdy 
jednocześnie intensywność walk 
i rosyjskich ataków terrorystycz-
nych na ludność cywilną wciąż 
się zwiększa, a do wyruszenia 
na front przygotowywane są ko-
lejne setki tysięcy. W numerze 
5/2022, pierwszym po inwazji, 
na pierwszej stronie zamieścili-
śmy artykuł zatytułowany CZAS 
PRÓBY. Opisywaliśmy w nim 
wysiłki mieszkańców i samorzą-
dów naszego regionu na rzecz 
pomocy ofiarom wojny, tym 
pozostającym na terenach ob-
jętych działaniami wojennymi 
i uchodźcom. Nie wiedzieliśmy 
wtedy jeszcze, że bezsilność wo-
bec ogromu zbrodni, które miały 
zostać wkrótce ujawnione, każe 
nam miesiąc później zrezyg-
nować z artykułu na pierwszej 
stronie na rzecz czarnej planszy 
z mówiącymi wszystko nazwami: 
BUCZA - IRPIEŃ - MARIUPOL…

Czy oznacza to, że solidaryzu-
jąc się z milionami Ukraińców 
borykających się w tym momen-
cie z życiem bez bieżącej wody, 
ogrzewania i prądu, pod wrogą 
okupacją lub szukających so-
bie miejsca w krajach, do któ-
rych musieli uciekać, porzuca-
jąc własne domy, powinniśmy 
przybierać minę ponurą i zgrzy-
tać gniewnie zębami? Nie. Jako 
społeczeństwo nie zawiedliśmy 
w godzinie próby, mobilizując 
się w tempie godnym podziwu i 
pomagając — w większości przy-
padków — mądrze i planowo. Co 
jednak, gdy opadnie pierwsze 
podniecenie, gdy w morzu po-
trzeb nasza pomoc okazuje się 
kroplą, a czasem i sami goście 
z Ukrainy nie spełniają naszych 
— jakby to kuriozalnie nie za-
brzmiało — oczekiwań? Niektó-
rych z nich zaprosicie Państwo 
zapewne do wigilijnego stołu 
we własnych domach, niektózy 
z Was spotkają się z nimi pod-
czas różnych okołoświątecznych 
imprez, których na pewno nie 
zabraknie.

To raczej nie będą „ich” świę-
ta — w Ukrainie przeważa prze-
cież prawosławie, na Boże Naro-
dzenie czekać będą do stycznia 
— ale jednocześnie będą to 
pierwsze święta z nami. Nie 
zawiedliśmy wiosną — nie za-
wiedźmy i teraz. Pamiętajmy, że 
od świąt “wesołych” ważniejsze 
jest to, by były one spędzone ra-
zem, by wyrażały — niezależnie 
do religijnego kontekstu lub jego 
braku — coś ważnego, ludzkie-
go. Potrzebę dzielenia się, bezin-
teresownego i szczerego, by były 
okresem, gdy mamy wreszcie 
czas nie tylko nadrobić porzuco-
ny serial, ale też porozmawiać 
tak, jak zwykle rozmawiać nie 
mamy czasu. W gronie rodzin-
nym, z przyjaciółmi, wreszcie 
z tym człowiekiem, który już 
całkiem nieźle mówi po polsku, 
ale w sumie jakoś tak wyszło, 
że jeszcze nie rozmawialiście o 
niczym naprawdę ważnym… je-
śli będzie wesoło, to super. Jeśli 
nie — cóż, zasmucić się wspólnie 
też jest rzeczą ludzką. Nieludzko 
robi się dopiero wtedy, gdy we-
sołość czy smutek przeżywać 
musimy w samotności.

Zatem.... może życzliwość, 
święta pełne życzliwości? To na 
pewno przyda się wszystkim. 

Życzliwość rozumiana nie tylko 
jako okazywanie sympatii tym, 
których lubimy i z którymi się 
zgadzamy, ale też jako wyjście 
naprzeciw temu człowiekowi, 
który myśli inaczej niż my, po-
wiedział (dziś częściej: napisał) 
nam coś niemiłego lub ogólnie 
godnego potępienia, psuje at-
mosferę, głupio myśli, głupio 
gada… Kto wie, może jego tok 
myślenia, gdy spróbujemy go 
zrozumieć, zamiast z miejsca 
wyśmiać czy zgromić, okaże się 
mieć jakiś sens, wynikać nie ze 
złej woli, ale np. z niedoinfor-
mowania, oddziaływania środo-
wiska, przebywania w „bańce 
informacyjnej”? Albo nawet — 
o zgrozo — ten ktoś może mieć 
czasem… rację? Tak, życzliwość 
pozwala rozważać na poważnie 
nawet tak nieprawdopodobny 
scenariusz.

Z wielkim upodobaniem i na 
wielu platformach spieramy się 
dziś o kwestie polityczne, eko-
nomiczne, religijne, obyczajo-
we, czasem kpinami i wyrazem 
potępienia starając się zagłuszyć 
własny lęk wobec zjawisk, któ-
re go w nas rozbudzają: wojna, 
pandemia, inflacja…  Może więc 
powinniśmy życzyć sobie świąt 

pełnych odwagi? Nie brawu-
ry czy porywu uniesienia, nie 
desperackiego „a co mi tam, 
będzie co będzie!”. Tej praw-
dziwej odwagi, potrzebnej do 
stawiania czoła wszystkiemu, co 
świat przeciw nam rzuci, która 
promieniuje spokojnym ciepłem 
i jest jak ogień, który nie spala, 
ale ogrzewa całą rodzinę, krąg 
znajomych, sąsiadów, współpra-
cowników i przyjaciół.

Od redakcji:
Takiego płomienia spokoju, 

odwagi, życzliwości i otwartości 
życzymy sobie i wszystkim Pań-
stwu, naszym Czytelnikom z ro-
dzinami. Pokazaliście kim jeste-
ście w godzinie próby, niejednej 
zresztą. W Nowy Rok wkroczymy 
z całym bagażem bglobalnych i 
osobistych problemów i niepew-
nością, czy uda się je rozwiązać. 
Ważne zatem tym bardziej, by 
towarzyszyło nam wewnątrz 
coś, co pozwoli rozważać je z 
właściwej perspektywy. Jesz-
cze raz zatem: spokoju, odwagi, 
życzliwości i otwartości.

 
Oraz zdrowia, bo bez niego  

ani rusz.

AlKo
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Zapraszamy do sklepu firmowego
Kozienice ul. Konarskiego 9
Czynne poniedziałek-piątek 

w godzinach 8.00-18.00
Sobota 8.00-14.00

JAKICH ŚWIĄT?
Ostatnie przedświąteczne wydania wszelkiej maści periodyków mają swoje pra-

widła: bezwzględnie muszą znaleźć się w nich życzenia. Pomysłowe lub banalne, 
szczere lub wymuszone, pisane z zaangażowaniem lub na odczepnego… różnie bywa, 
jak to w życiu. Zanim jednak podziękujemy Czytelnikom za ten rok, nim wybierzemy z 
obowiązkowego zestawu pozytywów te określenia, które według nas pasować będą 
najbardziej... chcielibyśmy nakłonić Państwa do wspólnej refleksji nad tym, czego 
właściwie powinniśmy sobie nawzajem, kończąc ten rok, życzyć. Jakich świąt?

Tęsknota, słowo zużyte,

Otwarło mi swoją dal...

Jak różne są rzeczy ukryte

W króciutkim wyrazie: żal.

Antoni Słonimski
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

12 
stycznia                   

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA •   OGŁOSZENIA •   OGŁOSZENIA •
UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES 

MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl    PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE

PRACA

MOTORYZACJA

RÓŻNE

• Sprzedam samochód osobowy 
Opel Astra 1.6. Rok prod. 2015.
Przebieg 45000. Stan bardzo do-
bry. Kolor brąz metalik. Pierwszy-
właściciel. Cena do uzgodnienia,  
tel. 607 048 913
• Sprzedam koła-alufelgi do Golfa 3 
‘14, koła do Seata Leona, felgi sta-
lowe ‘15, opony letnie do Golfa III.  
Tel. 506-272-159
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A TAKŻE 
CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI PO NICH. 
TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, motorowe-
ry, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SAMO-
CHODY wsk, mz, simson, motorynka 
itp FIAT, POLONEZ. Ciągniki rolnicze. 
Tel. 721 029 688
• Sprzedam kombajn zbożowy za-
chodni, stan dobry. Cena do uzgod-
nienia. Wiadomość: Brzeźnica 29 k/
Kozienic.
• Kupię wałek przekaźnika 
mocy”Hesi”, kombajnu ziemniacza-
nego. Tel. 883-240-075

• Sprzedam wózek dziecięcy-zie-
lony, 3-częściowy, prawie nowy 
- 400 zł. Kasety magnetofonowe 
(1300 sztuk), magnetofony ka-
setowe, płyty DVD (ponad 1000 
sztuk), książki i inne. Garbatka, 
tel. 506-272-159
• Sprzedam bale z rozbiór-
ki / zmywarkę wolnostojącą 
Bosch / stolik rozkładany / lo-
dówkę. Cena do uzgodnienia,  
tel. 795 - 169 - 522
• Sprzedam 2 niwelatory geo-
dezyjne Ni020 i Ni025 fir-
my Zeiss Jena. Łaty gratis.  
Tel. 604-420-756

• Sprzedam ziemię rolną. Działka 
233, obszar 4600 m², przy szosie 
Brzeźnica-Mozolice. 
Tel. 511-070-504
• Sprzedam kawalerkę o po-
wierzchni 23 m2 w Kozienicach 
na Osiedlu Pokoju. Zlokalizowa-
na jest na parterze w czteropię-
trowym bloku. Dobra lokalizacja 
w centrum Kozienic. Do miesz-
kania przynależy piwnica. Wy-
mienione okna. Mieszkanie do 
remontu. Dzwonić po godz. 16. 
Tel. 516 952 530.
• Sprzedam działkę o powierzch-
ni do wyboru 1000 m2,, 2000 
m2, 3000 m2, 4000m2. Możliwe 
podłączenie się do wody, prą-
du. Cena 30-40 zł m2, , w miej-
scowości Lipa, G. Głowaczów.  
Tel. 534-005-813
• Sprzedam działkę rolno-leśną 
w Kociołkach o powierzchni 0, 
45 ha. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 510 937 430
• Sprzedam kawalerkę o po-
wierzchni 23 m2 w Kozienicach 
na Osiedlu Pokoju. Zlokalizowa-
na jest na parterze w czteropię-
trowym bloku. Dobra lokalizacja 
w centrum Kozienic. Do miesz-
kania przynależy piwnica. Wy-
mienione okna. Mieszkanie do 
remontu. Dzwonić po godz. 16. 
Tel. 516 962 530
• Sprzedam działkę rolno-bu-
dowlaną o powierzchni 1,12 ha, 
(szer. 25 mb), przeznaczoną na 
zabudowę jednorodzinną i za-
grodową, poł. w miejsc. Brzóza 
przy ul. Parcela. Media - wodo-
ciąg i światło - w działce. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 697-001-702

• Samotny 72-latek po uda-
rze oczekuje pomocy. Bardzo 
dobre wiadomości  dla senior-
ki i jej rodziny pod numerem  
503-570-467.
• Mężczyzna 55 lat, finansowo 
nizależny. Poznam Pania w sto-
sownym wieku, bez nałogów.  
Tel. 535-635-331
• Facet 49 lat pozna kobietę z 
Kozienic i okolic. Proszę o SMS-y. 
Tel. 508-615-325

• Zatrudnię osobę z wykształce-
niem minimum średnim, wymaga-
ne prawo jazdy i podstawowa ob-
sługa komputera. Tel. 604-189-984
• Szukam pracy z grupą lekką. 
Posiadam duże doświadczenie w 
opiece nad starszą osobą. praco-
wałam 10 lat z ludźmi starszymi, 
którzy wymagali stałej opieki i róż-
nymi schorzeniami. Posiadam re-
ferencję, prawo jazdy i duże chęci 
do pracy. Przyjmę też inną pracę w 
miarę możliwości. 
Tel. 729 548 809
• Szukam stałej pracy w pełnym 
wymiarze godzin najchętniej w Ko-
zienicach lub okolicach, najchęt-
niej jako dozorca stróż. Rozważę 
każdą propozycję. Posiadam prawo 
jazdy kat. B, doświadczenie w opie-
ce and osoba starszą. Posiadam 
referencje, jestem dyspozycyjna.  
Tel. 604-532-096

• Sprzedam działkę - Jani-
ków 1200m2, wszystkie me-
dia - cena do uzgodnienia.  
Kontakt: 504-567-332
• Sprzedam działkę budowlaną w 
Bogucinie. Tel. 668-803-997
• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cena do 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². Tel. 604-181-
478 lub 503-124-381

Sprzedam rower BMX. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 606 743 998

Sprzedam tanio działkę 
rekreacyjną nr 48 na ROD 
“USTRONIE” w Kozienicach. 
Działka zabudowana - altanka 
murowana z poddaszem, pod-
piwniczeniem i własnym uję-
ciem wody. Tel. 604-420-756

Korepetycje z matematyki (szkoła podstawowa i średnia)
Dojeżdżam na terenie Kozienic, Radomia, Pionek… Tel. 798-643-891



www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl 24(482) 21 grudnia 2022

TYGODNIK
3 

REKLAMA



4 www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl24(482) 21 grudnia 2022

TYGODNIK

Wspólne świętowanie 
z Eneą Wytwarzanie
Piękne ozdoby świąteczne, wspaniałe wyroby kulinarne oraz chwytające za serce ko-

lędy – to wszystko efekty wspólnych działań Enei Wytwarzanie z trzema placówkami 
w  okresie przed świętami Bożego Narodzeni. Okresie wzruszeń i duchowych przeżyć.

W czwartek, 8 grudnia w budyn-
ku administracyjnym Elektrowni 
Kozienice od rana zagościli wraz 
ze swoimi wyrobami podopiecz-
ni Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Opactwie, 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Przewozie oraz Placówki Socjali-
zacyjnej „Panda”. Piękne ozdoby 
świąteczne wywoływały zachwyt i 
podziw, wiele z nich zostało zaku-
pionych przez pracowników, były 
też życzenia i towarzysząca temu 
wspaniała atmosfera. 

W poniedziałek, 12 grudnia to 
pracownicy Enei Wytwarzanie byli 
gośćmi Placówki Socjalizacyjnej 
„Panda” w Kozienicach. Projekt 
pod nazwą „Zwyczaje i tradycje 
świąteczne” realizowany był dzię-
ki wsparciu Elektrowni Kozienice,  
do współpracy zaproszono także 
Koło Gospodyń Wiejskich Stowa-

rzyszenie Nowoczesna Gospodyni 
w Stanisławicach. Celem projektu 
było przybliżenie tradycji i zwy-
czajów świątecznych, wykonanie 
potraw wigilijnych, jak również 
wykonanie kartek świątecznych i 
prezentów. Chętnych do udziału w 
warsztatach nie brakowało, a całe 
spotkanie przebiegało w miłej, 
przedświątecznej atmosferze.

Taka atmosfera towarzyszyła 
również we wtorek, 13 grudnia w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Opactwie, gdzie 
realizowano projekt „Eko-święta 
z Eneą”. Miał on na celu propago-
wanie wśród uczniów z  niepełno-
sprawnością intelektualną tradycji 
i zwyczajów bożonarodzeniowych. 
Spotkanie rozpoczęło się obejrze-
niem przedstawienia jasełkowego 
pt. „Wielka dziś radość na ziemi i 
w niebie” w wykonaniu uczniów 

ośrodka. Następnie wolontariu-
sze Enei Wytwarzanie wspólnie z 
dziećmi i młodzieżą uczestniczyli 
w warsztatach, podczas których 
przygotowywali ekologiczne ozdo-
by choinkowe. Wykorzystywane 
były różne naturalne materiały,  
z których powstały łańcuchy cho-
inkowe z makaronu, bombki z 
masy solnej, drewniane zawieszki, 
gwiazdy z bambusowych spinaczy 
oraz renifery z szyszek. Następnie 
przy dźwiękach kolęd wspólnie 
ubrana została choinka uprzednio 
wykonanymi ozdobami.

W piątek, 16 grudnia podopiecz-
ni Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Przewozie wzięli udział w “Świą-
tecznych Warsztatach Wokalnych 
z Eneą”, które poprowadzili mu-
zycy ze Stowarzyszenia Muzyczny 
Radom. Celem  było poznawanie 
przez uczestników pojęć zwią-

zanych ze współczesną sztuką i 
kulturą muzyczną, poznawanie 
nowych mediów, narzędzi oraz 
technik, jakimi operuje dzisiejsza 
twórczość artystyczna oraz typo-
wo warsztatowe zajęcia wokalne. 
Dodatkowo projekt wspierał za-
dania z zakresu rozwoju i rehabi-
litacji społeczno-zawodowej osób  
z niepełnosprawnościami. Sta-
wiane przed uczestnikami zada-
nia zachęcały do zmierzenia się 
pod okiem fachowców ze swoim 
talentem i poszukiwania kre-
atywnych rozwiązań, tworząc 
możliwości eksperymentowania i 
rozwoju, wprowadzając uczestni-
ków w świat nowych możliwości 
współczesnej sztuki muzycznej. 
Uczestnicy poznawali świat mu-
zyki bawiąc się, ucząc, tworząc, 

eksperymentując i dokonując 
ważnych odkryć. Podczas war-
sztatów uczestnicy indywidualnie 
i grupowo pod okiem trenera wo-
kalnego szkolili głos poprzez róż-
norodne ćwiczenia z elementami 
zabawy oraz pobudzenie wyob-
raźni muzycznej, kt óra jest moto-
rem napędzającym cały muzyczny 
rozwój człowieka. Muzycy nie 
ukrywali, że byli pod ogromnym 
wrażeniem poczucia rytmu, słu-
chu muzycznego i zaangażowa-
nia podopiecznych placówki. Na 
zakończenie warsztatów, podczas 
wspólnego kolędowania, uczest-
nicy wykorzystując przyswojo-
ną naukę i nowe umiejętności 
oraz moc drzemiącą w muzyce 
i własnych głosach wzięli udział  
we wspólnym wideoklipie.
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Nowe drogi na 
terenie miasta

Finał akcji „Szlachetna 
Paczka” w Kozienicach

W ostatnich dniach w Kozienicach odebrano kolejne, 
dwie ulice oraz ciąg pieszo-rowerowy – tym razem 

na terenie miasta. Mowa o ul. Waryńskiego, osiedlu Zdzi-
czów i drodze dojazdowej do amfiteatru od strony tzw. ko-
zienickich błoń. Przy nowych ulicach zamontowano również  
energooszczędne oświetlenie.

– Są to inwestycje długo wy-
czekiwane przez mieszkańców 
i działkowców, posłużą również 
wszystkim turystom odwiedza-
jącym ośrodek wypoczynko-
wy nad jeziorem – powiedział  

burmistrz Piotr Kozłowski.
Wartość inwestycji to w su-

mie 2,5 mln zł. Środki finan-
sowe pochodziły z rządowego 
programu „Polski Ład” oraz  
z budżetu gminy.

III Kozienicki Kiermasz Świąteczny
Magiczny, świąteczny klimat zapanował w piątek 9 grudnia przed Urzędem Miejskim w Ko-

zienicach. Mieszkańcy naszej gminy już po raz trzeci tłumnie odwiedzili kozienicki kier-
masz świąteczny. Był Święty Mikołaj, elfy, pięknie rozświetlona choinka, a przede wszystkim 
miła, rodzinna atmosfera.

Kiermasz oficjalnie otworzył 
gospodarz wydarzenia, czyli bur-
mistrz Piotr Kozłowski. Towarzy-
szyli mu jego zastępcy: Dorota 
Stępień i Mirosław Pułkowski, 
a także przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kozienicach Rafał 
Sucherman oraz Monika Maj-
dak, przedstawicielka firmy Lac-
talis, partnera kiermaszu. Obec-
ny był również ks. proboszcz 
Władysław Sarwa, dziekan de-
kanatu kozienickiego. Złożyli 
oni całej, lokalnej społeczności  
świąteczne życzenia.

W trakcie kiermaszu nastą-
piło uroczyste rozświetlenie 
świątecznej choinki. Krakowski 
Teatr Uliczny „Scena Kalejdo-
skop” przedstawił happening „El-
fOrd”, czyli Wyższa Szkoła Elfów. 
Każdy, kto chciał zostać elfem, 
mógł dołączyć do adeptów el-
fickiej szkoły, uczyć się i zdoby-
wać umiejętności, dzięki którym 
będzie mógł skutecznie pomóc 
Świętemu Mikołajowi podczas  
rozwożenia prezentów.

Punktem obowiązkowym dla 
wszystkich miłośników dobre-
go smaku były pokazy kulinarne 
z gwiazdami. W menu znalazł 

się m.in. gulasz z indyka z zielo-
nym groszkiem w sosie a la be-
chamel z mini-grzankami, który 
na miejscu dla odwiedzających 
kiermasz ugotował osobiście  
Charles Daigneault.

Zaprezentowany został rów-
nież program artystyczny nawią-
zujący do tradycji świątecznych. 
Przygotowali go młodzi artyści ze 
Szkoły Muzycznej w Kozienicach 
oraz Młodzieżowej Estrady Pio-
senki działającej w Kozienickim 
Domu Kultury.

Na przybyłych gości czekały 

liczne atrakcje, m.in. karuzela 
wenecka, pokazy iluzjonistyczne, 
stoisko ze Świętym Mikołajem 
czy warsztaty rękodzieła. Szcze-
gólnie dużym zainteresowaniem 
cieszyły się stroiki wykonane 
przez podopiecznych oraz te-
rapeutów z debiutującego na 
kozienickim kiermaszu Środowi-
skowego Domu Samopomocy w 
Nowej Wsi. Swoje stoiska z bo-
żonarodzeniowymi dekoracjami 
wystawili także kozieniccy twórcy 
oraz placówki oświatowe, insty-
tucje kultury i jednostki gminne 
(m.in. biblioteka publiczna oraz 
muzeum regionalne). Nie zabra-
kło także suto zastawionych stra-
ganów z produktami kulinarnymi 
przygotowanymi przez funkcjo-
nujące na terenie Gminy Kozieni-
ce koła gospodyń wiejskich.

Głównym organizatorem kier-
maszu była Gmina Kozienice, 
przy współpracy z firmą Lactalis 
oraz wieloma placówkami i insty-
tucjami. Wydarzenie poprowa-
dził radomski dziennikarz i pre-
zenter, Wojtek Szymański.

Weekend 10-11 grudnia był prawdziwym weekendem cu-
dów. W całej Polsce odbył się finał charytatywnej akcji 

„Szlachetna Paczka”. Jak co roku paczki dla najbardziej po-
trzebujących rodzin z naszego terenu przygotowali również 
kozieniczanie.

W akcję zaangażowanych było 
wiele osób, instytucji i prywat-
nych firm. Całym, pozytywnym 
zamieszaniem sterowała Sylwia 
Kuczyńska, liderka rejonu Kozie-
nice.

– Dziękuję wszystkim wolon-
tariuszom za zaangażowanie. 
Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy 
pomóc najbardziej potrzebują-
cym. Wykonaliśmy kawał dobrej 
roboty i zadbaliśmy o to, żeby 
naprawdę poczuli magię świąt – 
powiedziała Sylwia Kuczyńska.

Patronat honorowy nad ak-
cją w naszym regionie spra-

wował burmistrz Piotr Ko-
złowski, który podziękował  
wszystkim darczyńcom.

– W trudnych czasach, kiedy 
każdy myśli raczej o sobie, trud-
no zauważyć drugiego człowieka 
w potrzebie. Dlatego cieszę się, 
że mogliśmy pomóc oraz że ko-
zieniczanie tak licznie zaangażo-
wali się w tę akcję, poświęcając 
jej swój prywatny czas – powie-
dział burmistrz Piotr Kozłowski.

W ramach tegorocz-
nej akcji „Szlachetna Pacz-
ka” kozieniczanie wsparli 20  
potrzebujących rodzin.
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KTÓRY Z CUDÓW…

DOBRO JEST WSZĘDZIE!

Za nami Weekend Cudów, czyli finał tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki! Mądra pomoc, 
wspólny wysiłek, entuzjazm wolontariuszy, unikalna atmosfera spotkania z tymi, którzy 

nieprzypadkowo noszą na koszulkach hasło “Lubię Ludzi” -  znając od lat ekipę Szlachetnej 
Paczki, nie byliśmy ani trochę zaskoczeni, że wszystkie te elementy jak zwykle były na miejscu!

Weekend Cudów zastał nas w Kozienicach, gdzie relacjonowaliśmy finał Szlachetnej Paczki 
dla tego regionu — ale przecież obszar, który pokrywa nasza dystrybucja (i zaintereso-

wanie) jest o wiele większy! A ponieważ WSZYSCY, którzy zaangażowali się w tę mądrą i pięk-
ną akcję, zasługują na uhonorowanie, poniżej mały kolaż finałowych zdjęć zaczerpniętych z ich 
stron FB. Kłaniamy się Wam w pas — jeśli ktokolwiek jest w stanie uchwycić ducha tych świat 
takiego, jakim chcielibyśmy go zawsze widzieć — z pewnością jesteście to WY. Dziękujemy!

O finale tegorocznej edycji i 
zasługach zaangażowanych w 
nią wolontariuszy opowiedziała 
nam liderka rejonu Kozienice,  
Sylwia Kuczyńska:

- Zgłoszonych mieliśmy w tego-
rocznej edycji około 30 rodzin, z 
czego w toku weryfikacji wyłoni-
liśmy 20, wszystkie oprócz jednej 
z terenu Gminy Kozienice, które 
otrzymały paczki. Wszystkich, 
którzy nam pomagali, by stało się 
to możliwe, wymienić jest trud-
no, wiem na pewno, że odpowia-
dając tak z głowy kogoś pominę, 
ale: zacznę od tego, że któryś 
już rok z rzędu dziękujemy Inter 
Cars w Kozienicach za transport 
i za kierowcę. Dziękujemy stra-
żakom-ochotnikom z Woli Chod-

kowskiej, którzy również udo-
stępnili nam zarówno samochód, 
jak i swoją siłę, byśmy te paczki 
do rodzin dostarczyli. Dziękuję 
kozienickiemu Centrum Usług 
Społecznych za zaangażowanie, 
za pomoc w zbieraniu historii 
rodzin, ale także za przygotowa-
nie dekoracji, bo to wszystko, co 
tutaj widzicie, to zasługa świetlic 
podwórkowych działających przy 
CUSie, Domu Seniora w Kozieni-
cach i naszych dodatkowych wo-
lontariuszy z I LO w Kozienicach, 
z Zespołu Szkół, z PSP nr 1… to 
dzięki nim jest tutaj tak pięknie. 
Bardzo serdecznie dziękujemy 
WTZ w Przewozie, ponieważ to 
oni przygotowali nam przepięk-
ne upominki dla naszych dar-
czyńców, dzięki czemu choć w 

ten skromny sposób mogliśmy im 
podziękować. Dziękuję również 
sprzedającym choinki na stadio-
nie za to, że dzięki nim mogli-
śmy w tym wyjątkowym czasie 
obdarzyć rodziny również takimi  
prawdziwymi, żywymi choinka-
mi, wprowadzając w tym sposób 
nieco magii świąt.

My tymczasem, oczekując na 
rozpoczęcie oficjalnej części im-
prezy, wyszliśmy do wolontariu-
szy z pytaniem “Który z cudów 
tego Weekendu Cudów zrobił na 
Tobie największe wrażenie, co 
zapamiętasz najmocniej?”. Oto, 
co usłyszeliśmy:

- Łzy radości w oczach rodzin, 
które dostają paczki. Myślę, że 

cały ten rozgardiasz, który jest 
wcześniej, ta ciężka praca, którą 
wykonują wolontariusze - bo nie 
oszukujmy się, to jest ciężka pra-
ca - jest nagradzana takim spoj-
rzeniem, które wyraża więcej niż 
1000 słów.

- To, że [beneficjenci] są za-
skoczeni, mówią, że są w szoku, 
spodziewali się – 1, 2,3 paczek,.. 
a dostają 30.

-  Atmosfera, która tu panuje i 
uśmiechy ludzi. Tych, którzy nam 
pomagają i tych, którzy tę pomoc 
dostają. To było najlepsze.

-  Super atmosfera, to na pew-
no. Szczęście w tych ludziach, 
którym pomagamy. Tego nie da 
się opisać, to jest coś niesamowi-
tego. Warto to przeżyć i każdego 
będę zachęcał, by następnym 
razem  w tym uczestniczył. Naj-
bardziej wzruszające jest to, jak 
jedziemy do dzieciaków, a tam 
to wzruszenie ich i ich rodziców… 
dajemy im tę odrobinę szczęścia i 
uśmiechu. Przynajmniej tyle mo-
żemy zrobić i wydaje mi się, że to 
się liczy.

- Największy cud Weekendu 

Cudów to to, że wszystkie rodzi-
ny w Polsce znalazły darczyńców. 
Kilkadziesiąt tysięcy osób będzie 
miało dzięki temu cudowne świę-
ta. To jest największy cud Week-
endu Cudów i nadchodzących 
świąt też.

Na koniec, jak to zwykle pod-
czas Weekendu Cudów, nie za-
brakło podziękowań dla wszyst-
kich, dzięki którym było on 
możliwy - a było to grono osób 
zdumiewająco duże -  oraz tor-
tu dla wszystkich obecnych. 
Elementem niecodziennym, bo 
wszak nie co rok zdarza się zmia-
na lidera, były z kolei podzięko-
wania i gratulacje płynące do 
debiutującej w tym roku w roli li-
derki Sylwii Kuczyńskiej. Agniesz-
ka Dziuba odczytała kunsztownie 
ułożony, zapewne kolektywnym 
wysiłkiem wolontariuszy, wiersz 
pochwalny, osobne podziękowa-
nia (oraz upominek) złożył też na 
ręce Sylwii poprzedni lider, Ma-
teusz Mikulski, podkreślając przy 
tym, że wie teraz, że namawiając 
ją swego czasu na wzięcie na sie-
bie tej roli uczynił słusznie. Z na-
szej perspektywy  - nie możemy 
się nie zgodzić!

…w Garbatce Letnisko 
(fot. FB Szlachetna Paczka Garbatka Letnisko)

n 

…w Pionkach (fot. FB Szlachetna Paczka Pionki )n 

W Głowaczowie wszystkie rodziny znalazły Darczyńców. Na finale obecny był Wójt Hubert Czubaj, Wicedyrek-
tor Szkoły w Głowaczowie - Nina Brodowska-Wojdak, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, strażacy z Woli 
Chodkowskiej, Anielina. Koordynator regionalny SZP, Mariusz Wilczyński, liderzy Rejonu Mateusz Mikulski  
 i Katarzyna Kocyk-Stępień oraz oczywiście wszyscy wolontariusze. Chcieliśmy podziękować wszystkim dar-
czyńcom, którzy wybrali rodziny z naszego rejonu, oraz wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji finału.

n 

n Czy śnieg, czy zawieja.. Szlachetnych wolontariuszy nie zraża to 
ani trochę! (fot. Mateusz Mikulski)
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Prelekcja – projekcja – dyskusja. W Kinie KDK rusza klub filmowy
Na początku 2023 roku w Kinie Kozienickiego Domu Kultury rozpocznie swoją działalność 

Klub Filmowy „Znicz”. Na widzów będą czekały ciekawe prelekcje, wyjątkowe seanse i pa-
sjonujące dyskusje. Trwają przygotowania do oficjalnego startu nowej oferty, a organizatorzy  
wypatrują pierwszych klubowiczów.

Klub Filmowy w Kinie Kozieni-
ckiego Domu Kultury to nowa, 
nierealizowana wcześniej oferta, 
chociaż fani ambitnego kina od 
lat mają okazje spotykać się na 
seansach w ramach cyklu „Kino 
dla ciekawych”. Te od początku 
poprzedzane były prelekcjami, 
teraz przyjdzie czas również na 
dyskusje.

– Klub Filmowy „Znicz” to nasz 
kolejny ukłon w stronę miłośni-
ków dobrego filmu, którzy lubią 
obejrzeć ciekawe i oryginalne 
produkcje, podyskutować o fil-
mie i wymienić się refleksjami 
czy spostrzeżeniami. Nie rezyg-
nujemy z „Kina dla ciekawych”, 
ale rozbudowujemy naszą ofer-
tę. Seanse klubu będą odbywały 
się na zasadzie „Prelekcja – pro-
jekcja – dyskusja” i to właśnie 
będzie je wyróżniać – mówi Dy-
rektorka Kozienickiego Domu  
Kultury Elwira Kozłowska.

Spotkania klubu będą od-
bywały się w środy, a pierw-

szą projekcję zaplanowano na 
przełom stycznia i lutego 2023 
roku. Seanse będą otwarte dla 
wszystkich widzów, ale człon-
kowie KF „Znicz” będą mogli 
liczyć na dodatkowe zniżki na 
zakup biletów. Szczegóły zosta-
ną podane wkrótce na stronie  
www.kinokozienice.pl.

W nawiązaniu do tradycji
Nazwa klubu nie jest przypad-

kowa, bo jest to oczywiście na-
wiązanie do działającego przed 
laty w Kozienicach Kina „Znicz”.

– Kino w Kozienicach działało 
jeszcze przed wojną. Początkowo 
jako „Czajka”, później „Wisła”, a 
następnie „Apollo”. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej kino 
wznowiło działalność pod na-
zwą „Znicz” i funkcjonowało aż 
do 1990 roku. W „Zniczu” rów-
nież funkcjonował klub filmowy 
i jestem przekonana, że wielu 
mieszkańców wciąż pamięta 
emocje związane z tymi sean-
sami sprzed kilkudziesięciu lat. 

Sama z ogromnym sentymentem 
wspominam swoje pierwsze fil-
my w „Zniczu” – dodaje Elwira 
Kozłowska.

Od czasu zamknięcia „Znicza” 
w 1990 roku aż do października 
2017 roku, kiedy to otworzono 
Centrum Kulturalno-Artystyczne, 
w Kozienicach nie funkcjonowało 
żadne kino studyjne. Przez blisko 
30 lat w naszym mieście odbywa-
ły się jedynie pojedyncze seanse, 
organizowane w dawnej siedzi-
bie Kozienickiego Domu Kultury 
przy Alei 1 Maja czy w Ognisku 
Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jorda-
nowski”. W trakcie wakacji filmy 
wyświetlano również w Amfite-
atrze nad Jeziorem Kozienickim, 
w ramach takich akcji jak „Ko-
zienickie Lato Filmu”. Te zawsze 
cieszyły się dużym zaintereso-
waniem, a potrzeba działalności 
kina w Kozienicach zawsze była 
bardzo duża. Dziś, po kilku latach 
działalności Kina KDK, można 
stwierdzić, że jest ono w pewien 

sposób duchowym spadkobiercą 
„Znicza”.

Szukają pamiątek
Od wielu lat o pamięć o Kinie 

„Znicz” dba Towarzystwo Miłoś-
ników Ziemi Kozienickiej (zain-
teresowanym polecamy m.in. 
zeszyt XIX „Ziemi Kozienickiej” z 
2008 roku). Wraz ze startem Klu-
bu Filmowego „Znicz” zrodził się 
kolejny pomysł na poszukiwanie 
pamiątek po dawnym kozieni-
ckim kinie. Tym razem z inicja-
tywą wyszedł Kozienicki Dom 
Kultury.

– Zwracamy się z gorącym ape-
lem do naszych mieszkańców 
o użyczenie pamiątek po Kinie 
„Znicz”. Poszukujemy m.in. bi-
letów na seanse czy plakatów z 
tamtych lat, a także wszystkiego 
co bezpośrednio związane z tym 
kultowym miejscem – zaznacza 
Elwira Kozłowska.

Organizatorzy proszą miesz-
kańców o kontakt na adres ema-
il: kasy@dkkozienice.pl bądź pod 
numerem telefonu 48 611 07 50 
wew. 133.

Klub Koziołka z BPGK 
w kawiarni Kulturalna

Kozienicki Dom Kultury gra z WOŚP. 
Ruszyła kolejna zbiórka w KDK

Dnia 17.12.2022 w kawiarni Kulturalna w Kozienicach 
odbyło się spotkanie Klubu Koziołka Matołka działają-
cego w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice.

Tym razem dzieci wraz z ro-
dzicami piekły i dekorowały 
świąteczne pierniki. Spotkaniu 
towarzyszyło wiele uśmiechów i 
zabawy. W świątecznym nastroju 
dzieci ugniatały i rozwałkowywa-
ły ciasto, dekorowały i degusto-
wały pierniczki.

Dzięki życzliwości persone-
lu kawiarni wyszły przepyszne 
świąteczne wypieki. Dla dzieci 
kawiarnia Kulturalna miała nie-
spodziankę tj. zdrowe soczki. 

Klubowiczom towarzyszył świą-
teczny nastrój. Na zakończenie 
każde dziecko mogło zabrać swo-
je arcydzieła do domu. Nieste-
ty z powodu choroby nie było z 
nami 6 członków KKM, nad czym  
bardzo ubolewamy.

Biblioteka Publiczna Gminy Ko-
zienice dziękuje rodzicom i dzie-
ciom oraz kawiarni Kulturalna za 
mile spędzony czas.

(materiał nadesłany)

Po raz kolejny Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka dołączył do Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od wtorku, 13 grudnia, w Centrum Kulturalno-

-Artystycznym stoi Firmowa Puszka Stacjonarna akcji. Datki do niej będą zbierane aż  
do dnia Wielkiego Finału, czyli do 29 stycznia.

Zbiórki na wsparcie Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w 
tej formie stały się już tradycją w 
Kozienicach.

– Kozienicki Dom Kultury od 
wielu, wielu lat gra z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 
Wszyscy z pewnością doskonale 
pamiętamy finały, które odby-
wały się jeszcze w naszej starej 
siedzibie przy Al. 1 Maja 8. Na-
tomiast skarbony czy też puszki 
stacjonarne to sporo młodsza 
inicjatywa, która jednak zdążyła 
się na dobre wpisać w kalendarz 
naszych działań. Tego typu zbiór-
kę prowadzimy już piąty rok z 
rzędu – wyjaśnia Dyrektorka Ko-
zienickiego Domu Kultury Elwira 
Kozłowska.

Pierwszy raz taka puszka sta-
cjonarna stanęła w Centrum Kul-
turalno-Artystycznym w grudniu 
2018 roku, czyli przed 27. fina-
łem, który miał miejsce w stycz-
niu 2019 roku.

Gdzie znajdziemy puszkę?
Puszka znajduje się w patio 

Centrum Kulturalno-Artystycz-

nego, przy kasach KDK. Można 
ją zasilić o dowolnej porze w 
godzinach otwarcia budynku, 
tj. od poniedziałku do niedzie-
li, w godz. 9.00-21.00. Puszka 
jest przypisana do Kozienickie-
go Domu Kultury, a jej opieku-
nem jest dyrektorka KDK Elwira 
Kozłowska. Tuż przy skarbonie 
znajduje się kopia oświadczenia 
dotyczącego zbiórki w tej formie. 
Puszka będzie dostępna aż do 
dnia Wielkiego Finału, który za-
planowano na 29 stycznia.

Podczas 31. Finału WOŚP środ-

ki będą zbierane na wsparcie 
walki z sepsą, przede wszystkim 
w zakresie diagnostyki. Fun-
dacja zapowiada zakup m.in. 
różnego rodzaju analizatorów, 
urządzeń do identyfikacji mi-
kroorganizmów, automatycz-
nych systemów posiewów pró-
bek czy komór laminarnych  
do laboratoriów.

– Jestem przekonana, że jak 
co roku, wiele osób wesprze 
Orkiestrę poprzez naszą skar-
bonę. Tradycyjnie też, wraz ze 
Szkołą Muzyczną I stopnia, pla-
nujemy organizację koncertu 
w ramach kozienickiego finału 
WOŚP, ale o nim będziemy infor-
mować już w styczniu – dodaje  
Elwira Kozłowska.

Przypominamy, że kozienicki 
sztab 31. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy mieści 
się w Ognisku Pracy Pozaszkol-
nej „Ogród Jordanowski”. Ko-
zienicki Dom Kultury im. Bogu-
sława Klimczuka jest jednym  
z partnerów akcji.
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KREATYWNY STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ
Cóż, wychodzi na to, że nasza propozycja z poprzedniego numeru chwyciła, a nawiązanie 

współpraca z Krainą Zabawy okazało się strzałem w dziesiątkę — w kawiarni Kulturalne od-
były się bowiem w jeden weekend, 17 i 18 grudnia, aż dwie kreatywne imprezy urodzinowe!

Wedle informacji na stronie 
www.kraina-zabawy.com, Krai-
nę Zabawy tworzy zespół osób, 
dzięki którym każde wydarzenie, 
uroczystość czy też impreza zo-
stanie świetnie zorganizowane, a 
przez to długo niezapomniane! I 
rzeczywiście: przysłowiowej lipy, 
tudzież pozostawiania czegokol-
wiek przypadkowi nie było! Od 
początku do końca animatorzy 
pokazywali, że wiedzą co robią 
i potrafią zainteresować dzieci 
swoimi pomysłami, one zaś z ko-
lei nie cierpią bynajmniej na epi-
demiczny w dzisiejszych czasach 
zespół przywarcia do ekranu 
smartfona, poza którym świata 
jakby nie było. Wychodzi na to, 
że wystarczy chwila (żeby nie 
było: poprzedzona długotrwałą 
pracą i doskonaleniem warszta-

tu, wszyscy animatorzy Krainy 
Zabawy są wszak stosownie wy-
kształconymi i doświadczonymi 
pedagogami), by roztoczyć przed 
dziećmi magiczną perspektywę 
możliwości, jakie dają zwyczaj-
ne i nudne z pozoru materia-
ły, jeśli tylko podejść do nich z 
odpowiednią dozą wyobraźni  
i otwartą głową.

Kulturalna okazała się znako-
mitym miejscem, a ekipa Krai-
ny Zabawy idealnym zespołem, 
by kawałek tego magicznego, 
pełnego twórczego fermen-
tu świata, zawitał na chwilę do 
nas, dając najmłodszym nie 
tylko chwile doskonałej zaba-
wy, ale także pokazując im, że 
potrafią o wiele więcej, niż po-
dejrzewali. Czy może być lepszy  
prezent urodzinowy?

Informacja po poniedziałkowym spotkaniu dla zainteresowa-
nych jogą z Kingą Witczak: tworzy się zorganizowana grupa en-
tuzjastów, zajęcia rozpoczynamy w styczniu, zapisy i szczegółowe 
informacje wkrótce w kawiarni Kulturalna!




