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The Flying Jazz Band w Kawiarni Kulturalnej w Kozienicach!

PIĄTEK, 5 LISTOPADA, GODZ. 18:00

WIDZIMY SIĘ ZA 30 LAT!
J

ak zmieniały się wizualnie Kozienice w ciągu ostatnich trzech dekad? Jak wyglądałyby kadry,
w jakich zatrzymujemy ich obraz dziś, gdyby obiektyw aparatu mógł pokazywać nam to,
co ujrzeliśmy w danym miejscu 30 lat temu? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy
niezwykłego projektu „Kozienice w fotografii – retrospekcja”, a efekt ich poszukiwań można
natomiast 27 października podziwiać w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego.
Wystawa, której wernisaż
odbył się w ostatnią środę
października, jest pokłosiem

zamkniętego konkursu skierowanego do członków inicjatywy lokalnej „Kozienice

w fotografii – retrospekcja
(wspomnienie tego co było
… pokazanie tego co jest)”,

zgłoszonej przez Franciszka
Subocza do konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza kultura w Gminie Kozienice”, realizowanego przez Kozienicki
Dom Kultury im. Bogusława
Klimczuka. Oznacza to, że na
pierwszą stronę naszego pisma trafia już druga z rzędu, po

koncercie pod hasłem “Matka
się dowie” z poprzedniego
numeru, inicjatywa związana
z tym przedsięwzięciem
KDK… i nie mamy wątpliwości, że jest miejsce dobrze
spożytkowane!
Pomysł był prosty: przed
uczestnikami projektu postawiono zadanie wykonanie
zdjęcia „do pary” względem
fotografii Franciszka Subocza,
zrobionych na przełomie lat
80. i 90. XX wieku. O fotografie tym, tyleż zasłużonym co
skromnym, i jego fascynującej kolekcji zdjęć z nieodległej
historii Kozienic, pisaliśmy w
marcu tego roku w artykule
“40 000 kozienickich kadrów”.
Trudno byłoby wytypować
zbiór fotografii bardziej adekwatny, by stanowił podstawę tak nakreślonego zadania.
Uczestnicy projektu mieli wykonać nowe zdjęcia tak, aby
uzyskać w miarę możliwości
“taki sam” kadr, czyli zachować kąt i skalę pierwowzoru.
Fotograficzne pary dobierano na podstawie losowanie.
Wszystko to stanowiło ograniczenie techniczne... ale zarazem także wyzwanie, by w tak
zawężonej formule uchwycić
coś ciekawego i indywidualnego. Jak dobrze udało się to
uczestnikom?

dokończenie str. 3

KASY FISKALNE ON-LINE

Tel. 503 057 533
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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 komplet opon
letnich KLEBER 195/55/R15
i jedną oponę MICHELIN
195/55/R15. Cena do uzgodnienia. Tel. 604 420 756
• 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 koparkę CASE obrotowa 1991 r., koparkoładowarkę,
stan dobry. Tel. 668-803-997
• Sprzedam rozrusznik oraz siłownik tylny do koparki CASE,
cena 2000 zł. Tel. 784-783-757

RÓŻNE
• Sprzedam pianino do renowacji ponad 100-letnie, 630 zł.
Tel. 501-566-168
• Sprzedam klimę stojącą.
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam wersalkę, stan
bardzo dobry, cena 120 zł.
Tel. 501-566-168

• Sprzedam fotele stan bardzo dobry, cena za fotel 25 zł.
Tel. 501-566-168
• Sprzedam wagę do 500
kg, stan dobry, cena 90 zł.
Tel. 501-566-168
• Sprzedam drzwi drewniane stan dobry cena 180 zł.
Tel. 501-566-168
• Sprzedam beczkę 600l ocynk.
Szczelna z zaworem, używana do
wody. Tel. 604 420 756
• Sprzedam 2 sedesy poznańskie.
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam kompletną szafkę łazienkową z umywalką.
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam komputer stacjonarny marki DELL Windows 7 Professional z monitorem DELL. Procesor: Intel Pentium CPU G640 2.80
GHz Pamięć RAM 8.00GB. 64-bit.
Tel. 606-743-998
Dom (197m2) murowany, (3 łazienki, 4 sypialnie + salon, 2008 r.), obok
dom drewniany 50m2,
zabudowania gospodarcze (garaż, pomieszczenia gospodarcze, stodoła
- drewniane, na działce
4700m2. Ruda k. Kozienic,
cicha, atrakcyjna okolica,
wszystkie media w ulicy.
Cena do uzgodnienia.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę budowlaną
900m2 z pozwoleniem na budowę, ogrodzoną. 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. 604-181478 lub 503-124-381

Spółdzielnia Socjalna

"PRZYSTANEK KOZIENICE"

Tel. 503 057 533

Punkt serwisowania kas mieści się
przy ul. Konstytucji 3 Maja 3
(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej)
KOMPLEKSOWE PORZĄDKOWANIE GROBÓW
MYCIE | CZYSZCZENIE | POLEROWANIE
WIĄZANKI I ZNICZE (WŁASNE LUB KLIENTA)
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Spn. s. “Przystanek Kozienice”,

Tel. 882-126-601

TOWARZYSKIE

Tel. 882-126-601

Firma EOC BELGIUM O/ w Polsce w Łuczynowie
poszukuje kandydatów na stanowisko: Pracownik Produkcyjno-Magazynowy do działu produkcji
wodnych klejów do papieru.
Wymagania: wykształcenie min. średnie, uprawnienia do
obsługi wózków widłowych, dyspozycyjność i gotowość
do pracy w systemie 2-zmianowym,
Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie stałe oraz premię
uznaniową, możliwości pracy stałej w stabilnej firmie.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z firmą
tel. 48 332 03 32, lub 502 329 474 lub
na email: rekrutacja.eoc2015@gmail.com
EOC Belgium nv SA Oddział w Polsce
Łuczynów 98 C, 26-900 Kozienice

KASY FISKALNE ON-LINE
1470 brutto LAN
1639 brutto WI-FI
1720 brutto GSM

• Pani wolnego stanu lat 60, szuka pana w wieku 55-65 lat w celu
spędzania wspólnego czasu z Kozienic i okolic. Tel. 506 315 800.
• Facet 48 lat pozna kobietę z
Kozienic i okolic. Proszę o SMS-y.
Tel. 508-615-325

PRACOWNICY Z UKRAINY
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

Kolejne
wydanie
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WIDZIMY SIĘ ZA 30 LAT!
Dokończenie ze str 1
W Kozienickim Domu Kultury
oglądać można aż 22 takie staro-nowe pary zdjęć. Każdej parze
towarzyszy krótki opis, którym autor “nowego” zdjęcia stara się naszkicować historię danego punktu
i jego znaczenie dla miasta, dzięki
czemu cała wystawa pełnić może
rolę swoistego przewodnika po
lokalizacjach niekoniecznie będących punktami ważnymi z historycznego punktu widzenia, ale
istotnymi dla zbiorowej pamięci
mieszkańców.
Autorzy fotografii i opisów to
Franciszek Subocz, Yves Castel,
Stanisław Gąsior, Janusz Górski,
Regina Kalbarczyk, Andrzej Kozłowski, Weronika Krekora, Wiktoria Krekora, Wacław Laskowski,
Wanda Laskowska, Bernard Majchrzak, Halina Markowska Budniak, Arkadiusz Molenda, Leon
Olszynka, Halina Pedrycz, Krzysztof Prasek, Sławomir Sałaciński,
Agnieszka Subocz, Jagoda Subocz,
Leszek Szwast, Stefan Walczak, Jerzy Wojtkowski i Marian Wołowik.
Oprócz konkursowych par, na
wystawie zaprezentowano także
dwie dodatkowe fotografie Franciszka Subocza, wykonane 30 lat
temu.
Główny autor inicjatywy, Franciszek Subocz, wyjaśniał, że
– Pomysł na realizację tego typu
przedsięwzięcia zrodził się na początku tegorocznych wakacji. Bar-

dzo się cieszę, że znalazło się tyle
osób, które chciały go ze mną zrealizować. Dziękuję Wam wszystkim.
Z kolei dyrektor Kozienickiego
Domu Kultury Elwira Kozłowska
podkreślała:
– Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom projektu. To dzięki waszej pracy mogliśmy się tu
dziś spotkać. Przyznam szczerze, że
wiele z prezentowanych dziś zdjęć
przywołuje wspomnienia.
Prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kozienickiej Lech Wiśniewski położył z kolei nacisk na wagę
historycznej perspektywy i ulotność czasu naszego życia w zestawieniu z momentami, które udało
się uchwycić w kadrze:
– Jak tak patrzę na te zdjęcia,
które zostały wykonane do pary do
tych z lat 90., to chcę podkreślić,
że te nowe, tegoroczne zdjęcia za
20, 30 czy 50 lat też będą historią.
Cieszę się, że powstały i dziękuję za
to – mówił Lech Wiśniewski.
Wszystkich uczestnicy inicjatywy otrzymali podczas wernisażu
upominki, nie da się jednak ukryć,
że skoro chodziło o konkurs, czekano także niecierpliwie na werdykt
jury w składzie Franciszek Subocz
(autor inicjatywy), Elwira Kozłowska (dyrektor KDK) i Mariusz Basaj
(niezastąpiony koordynator inicjatyw z ramienia KDK).
Nagrodzonych zostało ośmiu
uczestników inicjatywy: Arkadiusz

Molenda, Stefan Walczak, Bernard
Majchrzak, Stanisław Gąsior, Yves
Castel, Wanda Laskowska, Marian
Wołowik i Wiktoria Krekora.
Również i publiczność miała okazję wytypować swojego faworyta.
Dzięki sprawnie zaaranżowanym
głosowaniu, nagrodę publiczności odebrała Wanda Laskowska (9
na 45 ważnie oddanych głosów).
Wyróżniono także najmłodszych
uczestników projektu, Leona Olszynkę i Jagodę Subocz. Swoje wyróżnienie przyznał również prezes
TMZK Lech Wiśniewski.
Nagrody wręczali: Elwira Kozłowska, Franciszek Suboczk, Marcin Zmitrowicz i Lech Wiśniewski.
Oprócz samej wystawy, pokłosiem projektu jest piękna, podsumowująca ją publikacja „Kozienice
– Retrospekcja”, w której znalazły
się wszystkie prace zaprezentowane na wystawie oraz kilka dodatkowych, archiwalnych zdjęć. Ukazała
się ona w limitowanym nakładzie,
toteż… powiemy tyle, że warto
było być na miejscu! Na szczęście
oprócz wydania papierowego dostępna jest również wersja PDf,
którą można pobrać na stronie
www.dkkozienice.pl/?id=10169.
Ostatecznie zresztą - jeśli ktoś
przegapił wernisaż to nic straconego. Franciszek Subocz zaprosił
wszak wszystkich na kolejny, rzucając ku radości zebranych entuzjastyczne WIDZIMY SIĘ ZA 30 LAT!

Fot. Stanisław Gąsior

Fot. Franciszek Subocz

Fot. Franciszek Subocz

Fot. Franciszek Subocz

Fot. Franciszek Subocz

Fot. Wiktoria Krekora

Fot. Jerzy Wojtkowski

Fot. Yves Castel
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Rekordowa dotacja dla Gminy Kozienice na inwestycje drogowe
W
poniedziałek, 25 października, premier Mateusz
Morawiecki poinformował o rozdysponowaniu środków
dla samorządów w ramach Rządowego Funduszu „Polski
Ład” - Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Kozienice
otrzymała prawie 15 mln złotych na inwestycje drogowe.

- Czuję ogromną radość. To
największa w historii naszej
gminy dotacja na inwestycje
drogowe. Czeka nas teraz intensywna kampania inwestycyjna
w tym właśnie zakresie. Gratuluję wszystkim samorządom
z terenu powiatu kozienickiego.
Mamy 8 samorządów – 7 gmin
oraz powiat i w sumie udało się
pozyskać prawie 64 mln złotych
– powiedział burmistrz Piotr
Kozłowski. Które drogi na terenie Gminy Kozienice będą rea-

lizowane za otrzymane środki?
– To już ustalę wspólnie z Radą
Miejską. Bo tak też skonstruowaliśmy nasz wniosek, aby mógł
być bardziej elastyczny. Oczywiście będziemy składali kolejne
wnioski w drugim etapie „Polskiego Ładu”, ten był największy
ze złożonych i, jak już wspominałem, cieszę się, że otrzymał tak
wysokie dofinansowanie – dodał
burmistrz Kozłowski.
Program realizowany będzie
w latach 2022 – 2023.

Dofinansowanie renowacji żołnierskiej mogiły

N

a Cmentarzu Parafialnym w Kozienicach prowadzone są roboty budowlane i prace konserwatorskie, dotyczące realizacji złożonego przez Gminę Kozienice wniosku
w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Groby i Cmentarze wojenne w kraju 2021, pn. „Rewaloryzacja mogiły zbiorowej usytuowanej na terenie
Cmentarza Parafialnego w Kozienicach”.

Prace polegają na rewaloryzacji obecnej architektury mogiły
oraz modyfikacji kompozycji roślinnej otaczającej mogiłę. Zakończenie prac planowane jest w
bieżącym roku.
Dofinansowanie na w/w cel
pochodzi ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych
w grach objętych monopolem
państwa, zgodnie z art. 80 ust 1
ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych.
Gmina Kozienice na ten cel
otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 000, 00 zł.
Mogiła objęta jest ochroną
konserwatorską nr rej MWKZ
464/A/91 z dnia 5.11.1991 r.

PODZIĘKOWANIE

8 listopada o godz. 18:00 Kawiarnia Kulturalna
w Kozienicach zaprasza na spotkanie
z malarstwem Alicji Spyry!

Zarząd Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Oddział w Kozienicach dziękuje Burmistrzowi Gminy Kozienice Panu Piotrowi Kozłowskiemu za podjęcie
i realizację inicjatywy członków naszego oddziału - renowacji mogiły wojennej żołnierzy polskich poległych w wojnie obronnej 1939 r. Leżą w niej głównie żołnierze walczący w ostatniej bitwie września 1939 roku, pod Kockiem,
zmarli od ran w lazarecie w Kozienicach.
Dziękujemy również Wojewodzie Mazowieckiemu Panu Konstantemu Radziwiłłowi za znaczące wsparcie finansowe umożliwiające realizację godnego oddania czci Obrońcom Ojczyzny .
Podziękowanie kierujemy do poległych służb Pana Wojewody i Pana Burmistrza za wykonanie powierzonego zadania . W tym szczególnie dziękujemy
pracownikom Kozienickiej Gospodarki Komunalnej za wykonane prace .
Wyrazy podziękowania kierujemy również do wspierających naszą inicjatywę kolegów ze Światowego Związku AK koło Kozienice, oraz Muzeum Regionalnego w Kozienicach udzielającego nam pomocy merytorycznej.
Podziękowanie składamy również ks. Dziekanowi Władysławowi Sarwie
i ks. kan. Kazimierzowi Chojnackiemu, proboszczom kozienickim, za akceptacje projektu i wsparcie duchowe .
Zarząd Związku Piłsudczyków RP Oddział w Kozienicach

Jak pisze o sobie artystka:
Jestem emerytką od 2017 r. Malarstwem zaczęłam zajmować
się od trzech lat, gdy zapisałam się na zajęcia w Domu Kultury.
Rysunek interesował mnie bardzo od dawna. Nigdy nie miałam na
to czasu, gdyż pracowałam, wychowywałam dzieci. Teraz rozwijam swą pasję rysując ołówkiem martwą naturę, malując farbami
kwiaty, pejzaże. Kocham to robić i chcę, aby każdy kolejny rysunek
był ładniejszy. Wszystko zawdzięczam wiedzy, jaką zdobywam na
malarstwie u Pana Stachurskiego.
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100. rocznica urodzin Bogusława Klimczuka

D

okładnie w setną rocznicę urodzin Bogusława
Klimczuka w naszym mieście, Kozienickie Centrum
od godz. 10:00 rozbrzmiewało Jego muzyką i piosenkami.
W tym roku obchody tej rocznicy rozpoczęto koncertem - przedstawieniem ,,Dzieci dzieciom"
w wykonaniu dzieci z przedszkoli
nr 1 i 4. Po wspaniałej inscenizacji
maluchy zostały nagrodzone brawami przez publiczność i nagrodami przez Dyrekcję Centrum.
W patio na dole czekał na
wszystkich wspaniały tort urodzinowy oraz wręczenie nagród
zdobytych w konkursie ,,Rysujemy Klimczuka". Po tym słodkim
odpoczynku przedszkolaki mogły
popisywać się wykonaniem piosenek Kompozytora, a na zmianę
w drugiej sali - zapoznać się z hi-

storią czarnej płyty. Opowiadali
o niej pracownicy Miejskiego
Ośrodka Kultury z Pionek , którzy
przywieźli też zabytkowe gramofony na których przedszkolaki
mogły samodzielnie odtwarzać
wybrane piosenki lub bajki .
Kolejna porcja muzyki Bogusława Klimczuka czekała na mieszkańców Kozienic w Centrum od
godz. 18 -tej. Ten wieczorny koncert poprowadził redaktor Paweł Sztompke z Polskiego Radia,
znany nam od lat z prowadzenia
Festiwalu Piosenki im. Bolesława
Klimczuka.
Fot. Jerzy Wojtkowski

n Biało - niebiescy z Przedszkola nr 1 wykonali ze śpiewem inscenizację „Jabłuszka pełnego snu”.

n Po spektaklu, nagrodach i torcie - można było poznać różne typy gramofonów, posłuchać
czarnej płyty.

n „Biedronki” z Przedszkola nr 4 po wspaniałym tańcu do piosenki „Alibaba”.

Spotkanie Klubu Koziołka w Bibliotece Publicznej

23

października 2021 r. w Bibliotece Publicznej w Kozienicach odbyło się
spotkanie Klubu Koziołka Matołka. Tym razem głównym tematem była dynia.
Chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie: Co kryje dynia w środku i jak smakuje jesienią?
Okazało się, że dynia nie kapusta i nie głowa pusta. W środku ma moc witamin,
smaczny miąższ i zdrowe pestki.

Dzieci wraz z rodzicami "udekorowali" dynię i wyszły niezłe
cudeńka – straszydełka. Trzeba
zaznaczyć, że nikt nie ucierpiał
(oprócz dyni).
Na zakończenie naszych zajęć odbyła się degustacja zupy
z dyni. Wszyscy mogli zabrać

miąższ, pestki oraz zupę do
domu. Oczywiście dzieci swoje
dzieła zabrały ze sobą.
Było pysznie, zdrowo i dyniowo. Zaznaczamy, że dynia pochodzi od polskiego rolnika i nie
zawiera GMO :)
Klub Koziołka powstał w 2020

r. w Bibliotece Publicznej Gminy
Kozienice. Celem tego przedsięwzięcia było stworzenie miejsca,
w którym największą wartością
będzie dziecko i książka.
Przygotowała
Eliza I.Sygocka
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POWIATOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY PSL W KOZIENICACH

W

dniu 23 października 2021 roku w Kozienicach
w Sali Kameralnej CKA odbył się Powiatowy Zjazd
Polskiego Stronnictwa Ludowego Kozienice.

Polski Ruch Ludowy jest swoistym fenomenem historycznej
ciągłości. Istnieje od 126 lat, za
datę jego powstania historycy
uznają rok 1895, kiedy to 28 lipca w Rzeszowie, pod zaborem
austriackim, na zjeździe delegatów chłopskich komitetów wyborczych utworzono pierwszą
chłopską organizację polityczną
– Stronnictwo Ludowe.
Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze opierało się i opiera
na wartościach narodowych,
chrześcijańskich i ludowych.
Aktywnie uczestniczy w życiu
społeczno-politycznym narodu,
kształtując postawy patriotycz-

ne i obywatelskie mieszkańców.
Dla Polskiego Stronnictwa Ludowego człowiek jest najważniejszy, a priorytety to między
innymi bezpieczeństwo, zdrowa
polska żywność, walka o ludzką
godność, ekologia, bezpieczeństwo energetyczne itd.
Główne symbole polskiego
ruchu ludowego to czterolistna
koniczynka, kolor zielony, hymn
państwowy i hymn ludowców
„Rota", Godło z wizerunkiem
polskiego orła białego.
Zjazd Powiatowy Polskiego
Stronnictwa Ludowego w Kozienicach zaszczycili swoją obecnością Marszałek Województwa

Mazowieckiego Adam Struzik,
poseł na Sejm Mirosław Maliszewski oraz radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Leszek Przybytniak. Obecni byli
również dotychczasowa Prezes
Powiatowy PSL, radna Rady Gminy Kozienice Ewa Malec, radny
Rady Powiatu Kozienickiego
Stanisław Orzechowski, delegaci
i sympatycy PSL.
Obrady rozpoczęto odśpiewaniem hymnu PSL, czyli „Roty".
Prezes Zarządu Powiatowego
Polskiego Stronnictwa Ludo-

Sezon na jeże, bociany i...

O

Stowarzyszeniu Zoo-Ratownictwo Garbatka i prowadzonym przez nie Ośrodku
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt pisaliśmy obszernie w numerze 19/2021, obiecaliśmy też
wówczas do tematu wrócić. Dziś obietnicę spełniamy, publikując wywiad z twarzą i głosem
stowarzyszenia, Krzysztofem Tłoczkiem.
OKO: Czy dobrze myślę, że to
jest tak, że skoro zwierzęta mają
swoje cykle życiowe, w danym
miesiącu robią to a w innym coś
innego, to i dotyczące ich problemy, z powodu których do Was,
trafiają też są niejako sezonowe?
Krzysztof Tłoczek: Oczywiście. Obecny jesienno-zimowy
jest znacząco inny od sezonu
wiosenno-letniego, bo nie ma
już tyle lęgów i młodych, więc
teraz tak naprawdę głównymi
naszymi pacjentami są zwierzaki, które albo zostały potrącone,
czyli ofiary wypadków komunikacyjnych, albo postrzelone przez
myśliwych... albo ewentualnie
po prostu chore. Takich młodych
zwierząt praktycznie już nie ma.
Pewnym wyjątkiem jest tu ostatnio sporo młodych jeży, które urodziły się dość późno w tym roku i
nie mają szans nabrać masy, żeby
osiągnąć właściwą wagę przed
zimą. Jeśli teraz zahibernują, to
już się na wiosnę nie obudzą.Takie też do nas trafiają i będą nam
towarzyszyć przez całą zimę aż do
wiosny, gdy wrócą na wolność.
OKO: Czyli jak to wygląda, co
budzi taki niepokój ludzi, że decydują się do Was zadzwonić?
Albo inaczej: kiedy powinni to
zrobić?
KT: Gdy zobaczą teraz małego
jeża chodzącego gdzieś tam w
ogrodzie czy na trawniku przed
blokiem i on będzie widocznie
mniejszy, czasem wezmą go i
zważą... i okaże się, że nie ma
powiedzmy tych 700 gram, to na
pewno przetrwać zimę mu się nie
uda. Nie jest to wiedza tajemna,
niektórzy to sami znajdują w internecie, a niektórzy po prostu
działają “na czuja”. Zresztą jeszcze
jak było ciepło, to te małe bardzo
intensywnie poszukiwały pokarmu, więc często działo się to

NUMER ALARMOWY:

781 356 892

Darowizny można wpłacać
na konto stowarzyszenia:

44 1140 2004 0000 3102 8057 7745
w ciągu dnia, a oczywiście widok
jeża w ciągu dnia sam w sobie jest
już powodem do niepokoju.
Zwierzęta zmieniają też rytm
dobowy gdy są zarobaczone.
Ostatnio był u nas ktoś, kto zauważył, że jeż jakoś dziwnie prycha, kicha i kaszle, co go zaniepokoiło - i bardzo dobrze, bo jeż miał
robacze zapalenie płuc.
Generalnie mam wrażenie że
ci, którzy nas znajdują i do nas
dzwonią, to są już zwykle osoby w
jakimś stopniu poinformowane.
Ostatnio bardzo mnie rozczuliło
małżeństwo z Ostrowca Świętokrzyskiego. Przyjechali z trójką
jeży, bo znaleźli właśnie całą taką
grupkę. Zważyli je, wyczytali w internecie, że ważą za mało, wyczytali czym karmić, przez jedną noc
karmili, a potem zadzwonili do
mnie, czy mogą je przywieźć, bo
chcieliby im pomóc i rzeczywiście
przyjechali aż z tego Ostrowca. To
było bardzo miłe. Jeże przywieźli
w takim specjalnym kontenerku,
który samodzielnie zmontowa-

li. Bardzo mnie cieszy zawsze,
kiedy ludzie aż tak angażują się
w pomoc dzikim zwierzętom. Są
niestety także przypadki odwrotne. Koleżanka, która prowadzi
ośrodek już dłużej, pod Lublinem,
miała nawet przypadek kiedy
młodzież wbiła jeżowi w oczy
zapałki, pozbawiając go skutecznie wzroku. Szczęśliwie ten jeż
do niej trafił i teraz tam sobie już
jako niewidomy funkcjonuje. Okropne, ale i tak się zdarza.
OKO: Nie prowadzicie pewnie statystyki, która by mówiła
jaka część Waszych pacjentów
to ofiary działalności człowieka,
a jaka chorób czy powiedzmy
pecha?
KT: Ścisłych statystyk nie prowadzimy, ale jeżeli chcemy mówić o tym, ile zwierzaków trafia
do nas z winy człowieka, to wydaje mi się, że spokojnie ok. 80%.
Nie mam tu na myśli tylko tych
potrąceń i działań myśliwych, ale
też to, że klimat sam z siebie się

wego w Kozienicach dokonała otwarcia Zjazdu i powitania
wszystkich zebranych. Zdała
sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego PSL w minionej kadencji, gdzie główny
nacisk skierowany był na odbywające się wybory samorządowe, do Parlamentu Europejskiego, parlamentarne (Sejm i
Senat) oraz prezydenckie.
Niemniej ważną sprawą było
zbieranie podpisów mieszkańców udzielających poparcia
projektom ustaw. Na bieżąco

prowadzono współpracę z organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy, powiatu
i szerzej. Na zakończenie sprawozdania Prezes Ewa Malec podziękowała za pracę i włożony
trud całemu Zarządowi i wszystkim członkom PSL.
Po uzyskaniu absolutorium
przystąpiono do wyborów nowych władz. Prezesem na kolejną kadencję jednogłośnie
ponownie została wybrana Ewa
Malec. Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.

nie zmienia. To jest jednak może
bardzo daleka, ale też pośrednia
wina człowieka: bezpośrednia
względem klimatu, ale pośrednia wobec tych zwierząt. Trafiają
też do nas na przykład zwierzęta
po zjedzeniu trutki na ślimaki czy
zaprawionego zboża. które było
niedawno dość częstą przyczyną
przyjęć ptaków. Często mamy też
ptaki, które w coś uderzyły, bo
mamy gdzieś nieoznakowane szyby wysoko na domach czy na budynkach użyteczności publicznej,
to też można zaliczyć do pośredniej winy człowieka.

biście dzielę ich na dwie grupy:
wolontariuszy-lekarzy, którzy pomagają nam jeżeli chodzi o stronę
medyczno-weterynaryjną oraz
wolontariuszy-nielekarzy, którzy
mogą nam pomagać w praktycznie każdy inny sposób. Tych
drugich mamy w tym momencie chyba 6 osób, acz takie osoby rzeczywiście zaangażowane,
na które możemy liczyć, że poświęcą powiedzmy te 4 godziny
w tygodniu, są bodajże dwie. Nie
ukrywajmy: praca w ośrodku jest
trudna, wymagająca i nie pachnie
najpiękniej. Zwierzęta trzeba nakarmić, podać im leki, wyczyścić
ich pomieszczenia, czasem coś
przemeblować - ostatnio przeznaczyłem na potrzeby ośrodka
około ¼ swojego mieszkania i tak dalej, jest więc to także
praca fizyczna, nie tylko tulenie
zwierzątek. Problemem są też
wyjazdy naszym ambulansem.
W sobotę było wezwanie do
gęsi aż pod Piaseczno, potem
znów ktoś zgłosił młodego łabędzia w Pionkach zaplątanego
w linkę do połowu ryb…. Jest
naprawdę trudno i życzyłbym
sobie takich wolontariuszy, którzy rzeczywiście chcą pomagać,
są dyspozycyjni, mają prawo
jazdy i będzie można na nich liczyć, że np. gdzieś po zwierzaka pojadą, żebyśmy nie musieli
zostawiać ośrodka.
Ważne jest też wsparcie materialne. To, że jesteśmy wymienieni na stronie rządowej, nie
oznacza, wbrew temu, co sądzą
niektórzy, że mamy jakiekolwiek
finansowanie. Jesteśmy zależni
od środków własnych i darowizn.
tych ostatnich z początku trochę
było, teraz to właściwie ustało.
Pieniądze, karma (kocia nadaje
się świetnie dla jeży), tego typu
rzeczy - to wszystko chętnie spożytkujemy. Można nam też pomóc np. udostępniając woliery
dla ptaków, choćby zranionych
udomowionych gołębi, które
próbują już latać, ale jeszcze nie
mogą wrócić do natury. Nawet
udostępnienie posta na facebooku, zwiększenie zasięgu informacji o tym, że istniejemy, może być
formą pomocy. Za wszelkie jej
przejawy serdecznie dziękujemy.

OKO: Pamiętamy ze spotkania
z Tobą, że istnieją proste sposoby oznaczenia szyb, żeby były dla
ptaków widoczne...
KT: Jasne. Jest nawet strona
internetowa poświęcona tylko
i wyłącznie temu zagadnieniu.
Nie jest to kłopotliwe i koszt jest
niewielki. Najbardziej by nam
oczywiście zależało, by w naszej
najbliższej okolicy zrobiono to
z budynkami użyteczności publicznej, które takie zagrożenie stwarzają, byłby to dobry przykład.
OKO: Najbardziej sezonowe,
z tego co rozumiem, są zatem
jeże...
KT: Jeże, którym się nie urosło,
no i ptaki z różnego rodzaju złamaniami oraz te, które z jakichś
względów nie wyleciały. Tu mam
na myśli głównie bociany, bo jest
ich rzeczywiście sporo zgłaszanych, z tym, że to nie działa tak,
że my w tym momencie jedziemy
po każdego ptaka, który korzystając z ciepła spokojnie sobie gdzieś
tam funkcjonuje i znajduje pokarm. Po pierwsze złapanie takiego dorosłego ptaka graniczy z cudem, po drugie natomiast może
spowodować więcej szkód niż
korzyści. Tak czy inaczej odnotowujemy w tym roku więcej takich
zgłoszeń i więcej takich bocianów
niż zwykle.
OKO: Kwestia wolontariuszy: czy wciąż ich potrzebujecie
i poszukujecie? Jak wygląda ich
praca?
KT: Wolontariuszy potrzebujemy zawsze i do różnych ról. Oso-

8

TYGODNIK

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

21(455) 4 listopada 2021

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.

Efekt uboczny artysty

Profesjonalny catering i obsługa imprez?

października Kawiarnię Kulturalną odwiedziło
niewielkie grono osób, które postanowiły
najwyraźniej dowiedzieć czemu, u licha, aktorstwo
miałoby być efektem ubocznym artysty, jak stało w
zapowiedzi spotkania z Marcinem Masztalerzem. Jak miało
się okazać, aktor nie przygotował łatwiej, błyskotliwej
odpowiedzi, zapraszając zamiast tego do miejsca, gdzie
takie dictum tłumaczy się samo przez siebie.

Kawiarnia Kulturalna to nie tylko wydarzenia kulturalne, miejsce spotkań,
doskonała kawa i przekąski, ale także zgrany zespół, dla którego każdorazowe
zaskakiwanie jakością i pomysłowością oferowanego cateringu jest przyjemnością i punktem honoru. Obrazy mówią podobno dobitniej niż słowa, zatem…

25

Nie musisz daleko szukać!

Fot. Krystian Zieliński
Jedna drobna postać aktora,
kilka osób na sali. Sporo wzajemnej ciekawości, trochę obaw,
dużo życzliwości. Są aktorzy, którzy dobrze wypadają na kanapie u
Kuby Wojewódzkiego, są też tacy,
którym taki krzykliwy bieg rzeczy od pięty do puenty raczej by
nie służył. Zgadujemy, że Marcin
Masztalerz należy do tej drugiej
grupy: wyciszony, pozbawiony
prób budowania napięcia styl, w
jakim prowadził spotkanie, wynikał chyba z ciągłej wewnętrznej
refleksji i pragnienia udostępnienia jej zebranym w formie możliwie nieprzetworzonej.
Nie dowiedzieliśmy się wiele o
aktorskim warsztacie czy zapleczu, nie usłyszeliśmy efektownych
anegdot. Padło za to wiele pytań,
przy czym kierowane były one w
obie strony, bo wyglądało na to,
że aktor jest tak samo ciekaw my-

śli zebranych, jak oni jego. Kim jest
aktor, dlaczego porusza nas coś,
o czym wiemy, że jest przecież
fikcją i czemu porusza bardziej,
gdy obcujemy z aktorem żywym
i obecnym, a nie jedynie nagraniem jego postaci i głosu? Czym
jest ta niewidzialna, niezależna od
scenariusza więź, która niesie aktorów, gdy współpraca układa się
dobrze? Dla kogo gra aktor i co to
znaczy, że zagrał “źle”?
Marcin Masztalerz wiele razy
podkreślał, że ma na myśli SWÓJ
teatr i nie rości sobie pretensji
do wygłaszania prawd uniwersalnych. Jego teatr natomiast to
przestrzeń intymna i ciepła, związana ze wzajemną życzliwością
i zaufaniem. Nie gra gniewem,
negatywnymi emocjami, wytwarzaniem poczucia izolacji. Można
to robić… ale to już były inny efekt
uboczny, teatr innego artysty.

Kawiarnia Kulturalna
Kozienice, ul Warszawska 29
Tel. 882-126-601
kawiarnia@przystanek-kozienice.pl
www.facebook.com/KawiarniaKulturalnaKozienice

