
Cudowne święta

Z  okazji  zbliżających  się  świąt 
Wielkanocnych  składam  Państwu  w 
imieniu wszystkich pracowników Ośrodka 
Pomocy  Społecznej  w  Tłuszczu, 
najserdeczniejsze  życzenia  :zdrowia  dla 
Was  i  waszych  rodzin  –  bo  to 
najważniejsze,  nieustającego  zapału  do  uczestnictwa  w  zdobywaniu  wiedzy  w 
ramach  naszego  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku-  bo  to  ważne  oraz  radości  i 
spełnienia w tym co robicie bo to przyjemne. 

Rektor U3W
Katarzyna Rostek

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA SŁUCHACZY
UNIWERYTETU TRZECIEGO WIEKU W TŁUSZCZU.
PROGRAM NA  MIESIĄCE : kwiecień, maj, czerwiec.

12.04.2011r. - godz. 17,00
Wykład wygłosi wykładowca z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM 
w Warszawie –Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (profesor nauk prawnych w 
zakresie kryminologii i prawa penitencjarnego). Miejsce wykładu - Centrum Kultury 
w Tłuszczu.

26.04.2011r. - godz. 17,00
Wykład o tematyce ogrodniczej. Pan Witold Czuksanow opowie nam o swojej nowej 
książce „Wpływ księżyca 2011. Poradnik ogrodniczy z kalendarzem na cały rok.” Po 
wykładzie będzie możliwość zakupienia książki oraz krzewów i roślin na małym 
kiermaszu zorganizowanym w i  przed Centrum Kultury. 

03.06.2011r.- godz. 17,00
Występ Kompanii Teatralnej „MAMRO” z Warszawy. Tytuł spektaklu” 
Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” - Ivo Bresana.
Centrum Kultury w Tłuszczu.

07.06.2011r.  - godz. 17,00
Wykład pt. „Podziały nieruchomości-stan prawny”. 
Wykład wygłosi Burmistrz Tłuszcza Pan Paweł Bednarczyk. Miejsce wykładu – 
Centrum Kultury w  Tłuszczu.

14.06.2011r. - godz. 17,00
Wykład wygłosi wykładowca z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM 
w Warszawie. Miejsce wykładu - Centrum Kultury w Tłuszczu.

28.06.2011r. - godz. 17,00
Na zakończenie roku akademickiego 2010/2011 w Centrum Kultury wystąpi Teatr 
działający przy Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie. 
Po spektaklu zapraszamy na piknik w gospodarstwie agroturystycznym.
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Projekt „Wyzwólmy w sobie energię” kolejna edycja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu już 3 raz realizuje 
projekt systemowy „Wyzwólmy w sobie energię”. Nowa edycja jest 
rozwinięciem wcześniejszych osiągnięć. Staramy się dotrzeć do 
wszystkich grup, które mają określone potrzeby i oczekiwania. Każdy rok 
to nowe wyzwanie i nowy obszar działania. W 2011 roku obejmujemy 
wsparciem  osoby niepełnosprawne chcące podnieść swoje kwalifikacje. 
W projekcie 5 uczestników podpisało kontrakty socjalne w których 
zawarte są cele i zakładane rezultaty, które chce osiągnąć każdy z 
beneficjentów. Zwróciliśmy uwagę na potrzebę czynnego uczestnictwa w 
życiu społecznym osób dotkniętych niepełnosprawnością. Doświadczenie 
i diagnoza, którą dysponujemy uświadomiła nam, że w osobach chorych 
tkwi ogromny potencjał a zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest jego 

wyzwolenie. Uczestnicy skorzystają z poradnictwa psychologicznego, 
które wzmocni samoocenę i podniesie motywację do działania. Doradca 
zawodowy przygotuje osoby do skutecznego poszukiwania pracy. W 
ostatnim etapie beneficjenci będą mieli wolną rękę w wyborze kursu lub 
szkolenia zawodowego zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.

Nie zapomnieliśmy o osobach zbliżających się do wieku 
emerytalnego. Z oferty projektu korzystają osoby w wieku 50- 64 lata. 
Sześćdziesiąt dwie osóby weźmie udział w kilku kursach, które pozwolą 
podnieść aktywność własną poza rzeczywistością zawodową. Naszym 
celem jest rozpowszechnienie rekreacyjnych form spędzania czasu 
wolnego. Zajęcia prowadzone dla seniorów są uzupełnieniem 
rozwijającego swoją działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE, ĆWICZENIA, 
WARSZTATY:
- w każdy poniedziałek i środę o godz. 16,50 w Centrum 
Kultury odbywają się zajęcia z gimnastyki. Zajęcia 
gimnastyczne koordynuje Pani Krystyna Dybek. 
Ćwiczymy z Panią Agatą Teodorczyk-Koźlik. 
- w każdą środę od godziny 18-20 w Klubokawiarni 
POTOK SERC są organizowane wieczorki taneczne. 
Wieczorki prowadzi Pan Włodzimierz Malinowski.
- w każdy wtorek o godz.12 są odpłatne zajęcia z tai-chi. 
Zajęcia odbywają się w Klubie Integracji Społecznej. Za 
organizację zajęć odpowiedzialna jest Pani Janina Stryjek.
- w każdy wtorek o godz. 13,30 i w środę o godz. 16,00 
zajęcia z nordic walking (chodzenie z kijkami). Miejsce 
zbiórki w Klubie Integracji Społecznej.
- w każdą sobotę od godziny 11 do 14 w Klubokawiarni 
Potok Serc odbywają się spotkania z cyklu zajęć z 
decoupage (technika serwetkowa zdobienia przedmiotów). 
Spotkania prowadzi Pani Katarzyna Rostek. 30 kwietnia 
zapraszamy na zajęcia po przedświątecznej przerwie.

- W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Klubie 
Integracji Społecznej odbywają się zajęcia teatralne 
prowadzone przez Panią Wiolettę Gajcy. Na spotkaniach 
instruktorka wprowadza słuchaczy w świat poezji i teatru. 
Warto wspomnieć, że nasze spotkania oprócz walorów 
artystycznych mają charakter towarzyski. Wszystkich 
chętnych zapraszamy do Klubu Integracji Społecznej ul. 
Warszawska 2. Informacji na temat grupy teatralnej  
udziela Pani Teresa Banaszek w Ośrodku Pomocy 
Społecznej pokój 15.
WARSZTATY: 
- W cyklu spotkań poetyckich realizowanych przez 
Bibliotekę Publiczną w ramach projektu ”Poezja skąpana 
w Tłuszczu” zapraszamy na:

•  wieczorek poetycki w  dniu 13 maja 2011r. na godz.17 
do czytelni Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.
•  wieczorek poetycki w dniu 10 czerwca 2011r. na godz. 
17  do czytelni Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.

- Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
Warsztaty odbywają się w  Klubie Integracji Społecznej. 
Najbliższe spotkania w dniach:  
• 27.04.2011 godz.16.15, 
• 18 maja 2011r. godz.16.15,
• 29 czerwca 2011r. godz. 16.15.
WYJAZDY:
- Wycieczka w NIEDZIELĘ PALMOWĄ do kurpiowskiej 
wsi ŁYSE - 17 kwietnia 2011r  o godz. 7.00 –zbiórka pod 
Centrum Kultury. Informacje u Pani Haliny Zaręby. 
-  Wyjazd do Teatru Komedia w Warszawie na sztukę 
„Dziewczyny z Kalendarza”, której autorem jest  Tim 
Firth. Na spektakl jedziemy 06.05.2011r. o godz.17.15. 
spod Centrum Kultury.
- Propozycja trzydniowej wycieczki ( Wrocław, 
Wambierzyce, Praga, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój) w 
dniach 4,5,6 lipca 2011r. Wszystkich chętnych prosimy o 
kontakt z Panią Janina Stryjek.
Zapisy i wpłaty w KIS oraz po wykładach UTW przyjmuje 
Pani  Emilia Kurek.
 - Propozycja wyjazdu do Mszczonowa( baseny termalne) 
w dniu 16 czerwca 2011r. Informacje, zapisy w Klubie 
Integracji Społecznej i w trakcie spotkań UTW (wykłady) 
w Centrum Kultury. 

Sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest czynny w 
każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 12.00  w Klubie 
Integracji Społecznej przy ul. Warszawskiej 2 (na piętrze).
 

Zapraszamy. 
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Wprowadzenie do ogrodnictwa- wykład 
Witolda Czuksanowa dla U3W

Wiosna to czas kiedy z 
zapałem zaczynamy 
porządki w 
przydomowych 
ogródkach. Praca na 
grządkach, upiększanie 
skalniaków to 
przyjemna, relaksująca i 
twórcza działalność. Aby nasz trud przyniósł widoczny 
rezultat w postaci barwnego i urozmaiconego ogrodu 
potrzebna nam jest usystematyzowana wiedza. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza wszystkich 
słuchaczy na wykład Witolda Czuksanowa 26.04.2011 
autora książek o tematyce ogrodniczej, prowadzącego 
program telewizyjny w TVP 1 pt.”Rok w ogrodzie”. 
Wiemy, że w naszej gminie popularne jest ogrodnictwo 
działkowe co widać spoglądając na zadbane posesje 
naszych mieszkańców. Zachęcamy wszystkich studentów 
do uczestnictwa w spotkaniu z naszym prelegentem w 
celu zwiększenia swojej wiedzy dotyczącej pielęgnacji 
roślin. Naszą misją jest wypromowanie hobby, które 
sprzyja poprawie kondycji fizycznej, samopoczucia, 
rozwijania wyobraźni i organizacji aktywnego 
wypoczynku.
Po wykładzie zapraszamy wszystkich słuchaczy do stoisk 
handlowych wystawionych przez  lokalnych 
przedsiębiorców z branży ogrodniczej.
26.04.2011 do CK Tłuszcz o godz 17.00

We wtorek 5 kwietnia odbyło się spotkanie integrujące 
grupę trzynastu seniorów włączonych do projektu. 
Przeprowadzone warsztaty zbudowały dobrą atmosferę i 
zmotywowały uczestników do wspólnego uczestnictwa w 
zbliżających się  kursie bukieciarstwa,   obsługi 
komputera i technik masażu.

 W Klubie Integracji Społecznej można też 
korzystać z zajęć prowadzonych przez psychologa i 
doradcę zawodowego i terapeutę uzależnień. Raz na dwa 
tygodnie spotyka się grupa teatralna, która w czerwcu 
pokaże efekty swojej pracy w klubokawiarni „Potok serc” 
prezentując montaż poetycki znanych autorów. 
Zapraszamy na warsztaty z zakresu umiejętności 
społecznych, które odbędą się w następujących terminach: 
27.04.2011r., 18.05.2011r., 29.06.2011r.  zawsze w  godz. 
16.15-18.30.

Agnieszka Szyszkowska

Projekt „Tłuszczański KIS” perspektywa na 
dwa lata.

Otwarcie Klubu Integracji Społecznej w ramach 
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej ułatwiło 
dotarcie do większej ilości mieszkańców naszej gminy. 
Nowa instytucja daje możliwość objęcia pomocą osób, 
które wymagają wsparcia innego niż finansowe. 
Funkcjonowanie KIS ułatwia realizację planów 
wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej osób z obszaru 
wykluczenia społecznego. Nowa propozycja naszego 
ośrodka pozwala na skorzystanie z różnorodnych form 
poradnictwa, pomocy terapeutycznej. Pomieszczenia 
mogą być udostępnione dla grup samopomocowych, które 
istnieją. Profesjonalna kadra pracowników służy pomocą 
wszystkim mieszkańcom, którzy chcieliby aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym.

Szansą na skuteczne działania Klubu Integracji 
Społecznej są  środki pozyskane w ramach projektów.  
Jest to jeden z kluczowych czynników decydujących o 
jakości oferty KIS. Klienci muszą mieć pewność, że 
korzystają z profesjonalnego wsparcia psychologów, 
terapeutów i trenerów. Projekt „Tłuszczański KIS” 
pozwolił na wprowadzenie w życie rozbudowanego 
programu pomocowego dla osób bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych. Przez dwa 
lata grupa 90 osób z powiatu wołomińskiego otrzyma 
kompleksową pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji 
życiowej. Stawiamy sobie za cel wielopłaszczyznowe 
oddziaływania na uczestników, którzy w przyszłości 
wrócą na rynek pracy i usamodzielnią się. Wszystkie 
etapy naszej pracy poprzedzone zostaną pogłębioną 
diagnozą. Przeprowadzimy szereg spotkań, które wyłonią 
osoby zmotywowane i chętne do współpracy. W grupach 
odbędą się zajęcia obejmujące komunikację, asertywność, 
metody  radzenia sobie ze stresem, trening twórczego 
myślenia, warsztaty umiejętności poznawczych i 
określania celów życiowych. Postaramy się stworzyć taki 
system w którym beneficjenci przez edukację i wgląd w 
samych siebie utrwalą postawę samodzielności we 
wszelkich dziedzinach życia społecznego.

Edukacja i introspekcja zostanie wzbogacona o 
aktywne formy spędzania czasu wolnego. Wspólne 
wyjazdy integracyjno-rekreacyjne będą sposobem na 
wyjście z domu, pobudzenie zainteresowań i wymianę 
poglądów.

 Spotkania w przestrzeni poza KIS ułatwią komunikację i 
wpłyną na samopoczucie indywidualne jak i zbiorowe. 
Każda grupa bez względu na poziom samodzielności  
potrzebuje również odpoczynku i regeneracji sił tak, aby 
każdy wracał do swoich obowiązków z nowymi siłami i 
pomysłami na siebie.

Zaproponujemy zróżnicowaną ofertę kursów 
zawodowych dostosowanych do potrzeb 
zakwalifikowanych do projektu klientów. Szkolenia 
zaplanowane zostały tak aby nasi klienci mogli znaleźć 
swoje miejsce na lokalnym rynku pracy. Zauważyliśmy 
branże lokalnej gospodarki gdzie wyraźnie brakuje 
pracowników. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w 
kursach zawodowych: obsługi komputera, języka obcego, 
kurs opiekuna osób starszych i dzieci, finansowo-
księgowy, prawo jazdy kat. B,  kurs na wózki widłowe, 
kurs z zakresu ogrodnictwa i pielęgnacji terenów 
zielonych. W ten sposób chcemy uzupełnić propozycję  
Urzędu Pracy i podjąć współpracę z instytucjami, 
przedsiębiorcami, którzy poszukują wykwalifikowanej 
kadry. Dołożymy starań aby osoby kończące udział w 
projekcie szybko znalazły zatrudnienie i wyszły z kęgu 
wykluczonych społecznie.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską 
W ramach Działania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Realizacje zaczynamy od VI 2011r.
Zapraszamy serdecznie!!!                                                  

Agnieszka Szyszkowska
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Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1  Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej.

Projekt „Koziołkowo Małe” 
realizowany jest dzięki partnerskiej współpracy 

Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „NADZIEJA” 
oraz 

Gminy Tłuszcz.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ 
W KOZIOŁKOWIE MAŁYM W JASIENICY

Początek 2011 roku w Koziołkowie Małym w Jasienicy to szereg szkoleń zarówno dla rodziców jak i dla 
nauczycieli. Rodzice w styczniu i w lutym uczestniczyli w 2-óch szkoleniach prowadzonych przez psychologa, których 
celem  było  zapoznanie  rodziców  z  wiedzą  na  temat  roli  rodziny  w  procesie  wychowania  dziecka,  osiągnięć  
rozwojowych  dziecka  w  wieku  przedszkolnym,  emocji  rodzicielskich,  wyznaczaniu  dziecku  granic,  negatywnych 
zachowań dziecka oraz błędów popełnianych przez rodziców w wychowaniu dziecka. Każde szkolenie składało się z 
części wykładowej i ćwiczeń. Podczas szkoleń każdy z rodziców otrzymał przygotowane materiały szkoleniowe oraz 
skorzystał  z  poczęstunku.  Kolejnym  szkoleniem  ,  które  odbędzie  się  07.03.2011  o  godz.  17.30  będzie  spotkanie 
rodziców z rehabilitantem. 

Nauczyciele  zatrudnieni  w Przedszkolu Samorządowym im.  Króla  Maciusia  I  w 
Jasienicy w ramach projektu „ Koziołkowo Małe” w lutym skorzystali ze szkolenia 
na  temat   „Wykorzystanie  pedagogiki  zabawy  w  pracy  z  dziećmi  w  wieku 
przedszkolnym” ,  którego celem było  zaprezentowanie  zabawy jako podstawowej 
formy działalności i aktywności dzieci oraz szkolenia na temat „Agresji na różnych 
poziomach rozwoju dziecka-  sposoby zapobiegania  i  przezwyciężania”.  Spotkanie 
miało  na  celu  wsparcie  nauczycieli  w  działaniach  dotyczących  przezwyciężania 
agresji oraz przedstawienie modeli rozwiązań.

Pora  wspomnieć  o  przebiegu  imprez  zorganizowanych  dla  przedszkolaków. 
Maluchy  z  Koziołkowa  Małego  nowy  rok  rozpoczęły  od  wycieczki  do  Fabryki  
Czekolady.  Podróż  rozpoczęła  się  od  filiżanki  najlepszej  czekolady,  którą  dzieci 
degustowały z rozpromienionymi buziami.  Następnym przysmakiem były pierniki  w 
kształcie  serduszek,  które każde dziecko udekorowało samodzielnie.  Dzieci  podczas 
wycieczki doświadczyły wielu przyjemnych wrażeń. Wizyta w fabryce oddziaływała na 
zmysły i pozostawiła miłe wspomnienia wśród przedszkolaków. 

W  m-cu  lutym  przedszkolaki  odwiedziły  również  teatr  „Lalka”. 
Przedstawienie  zrealizowane  było  w  ramach  programu  Teatr  dla  dzieci 
najmłodszych. Spektakl „Tygryski” to sceniczna adaptacja znanego wiersza Joanny 
Papuzińskiej  z  cyklu  „Poczytaj  mi  mamo”.  Sztuka  dostosowana  jest  do 
najwcześniejszych  etapów  rozwoju  dziecka.  Łączy  prostą  fabułę  z  elementami 
zabawy. Gra aktorów wciągnęła dzieci w świat, który w bardzo krótkim czasie staje 
się najprawdziwszą rzeczywistością. 

Kolejnym  niezapomnianym   przeżyciem  dla  przedszkolaków  był  bal 
karnawałowy zorganizowany w Przedszkolu w Jasienicy. Roztańczone, rozśpiewane dzieci odbyły interaktywną podróż 
po miejscach związanych z karnawałem na świecie. Dzieci poznały różne tradycje karnawałowe panujące na świecie,  
tańczyły  przy  muzyce  z  różnych  stron  świata.  W  programie  przewidziana  była  również  nauka  tańców 
latynoamerykańskich oraz  wybór królowej i króla balu.

Aneta Jusińska
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ZOSTAŃ PARTNEREM - KOLEJNE WYZWANIE 
Kontynuacja osiągnięć projektu „Partnerstwo dla pomocy”

Od 01.03.2011  Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu Zostań partnerem- kolejne 
wyzwanie  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działanie obejmuje stworzenie oferty edukacyjnej na rzecz zawierania partnerstw prywatno-publicznych. Do 
uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, nauczycieli, osoby 
fizyczne, grupy nieformalne i przedsiębiorców. .Projekt dotyczy udzielania wsparcia merytorycznego w zakresie 
funkcjonowania i powstawania partnerstw. Chcemy aby możliwie duża liczba osób włączyła się w budowanie 
partnerstwa na rzecz rozwoju społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej jako instytucja publiczna jest liderem skupiającym wokół siebie organizacje 
pozarządowe, osoby prywatne, przedsiębiorców i kluby wolontariatu. Naszym celem jest zwiększenie współpracy i 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Inspiracja jaką czerpiemy podczas wspólnych przedsięwzięć pomaga nam 
rozbudowywać sieć powiązań międzyinstytucjonalnych. Projekt, który realizujemy przez edukację, angażuje osoby w 
różnym wieku.  W szeregach beneficjentów znajdują słuchacze U3W, którzy chcą stać się liderami aktywności lokalnej. 
Z każdym kolejnym wydarzeniem otrzymujemy pomoc ze strony mieszkańców i organizacji. Dostrzegamy potrzebę 
dalszego inwestowania w ludzi z pomysłami i chęcią do prac społecznie pożytecznych. Podjęliśmy współpracę z 
Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest instytucją skupiającą specjalistów z zakresu 
szeroko rozumianej ekonomii społecznej. 22.03.2011 odbyła się konferencja „Zostań partnerem- kolejne wyzwanie” na 
której przedstawiciele ROEFS wygłosili wykład i zainteresowali przybyłych gości ideą partnerstwa publiczno-
społecznego.  W ramach projektu odbyło się spotkanie osób chętnych do pisania projektu w zespołach partnerskich. 
Wykrystalizowała się grupa osób zainteresowanych wyjazdem szkoleniowo-integracyjnym do Kazimierza Dolnego, 
który odbędzie się w dniach 16-17.04.2011. Podczas wyjazdu pod okiem trenera zostanie stworzona mapa potrzeb i 
zasobów, wspólny plan działania a w konsekwencji zawiązane zostanie partnerstwo na rzecz rozwoju gminy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny. Działanie 9.5 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Błażej Michalczyk

„POEZJA SKĄPANA W TŁUSZCZU”
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TŁUSZCZU REALIZUJE KOLEJNY PROJEKT Z PROGRAMU 
ROZWOJU BIBLIOTEK W KONKURSIE GRANTOWYM „AKTYWNA BIBLIOTEKA” 
PROWADZONYM PRZEZ AKADEMIĘ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE. PROJEKT NOSI 
NAZWĘ „POEZJA SKĄPANA W TŁUSZCZU”, W RAMACH KTÓREGO PRZEWIDZIANE SĄ 
CYKLICZNE SPOTAKNIA Z POETAMI W DNIACH: 
8.04, 13.05, 8.06 BR. PIERWSZE SPOTKANIE ODBYŁO 
SIĘ 11.03.2011R. Z POETKĄ ANNĄ CZACHOROWSKĄ, 
AKTOREM ANDRZEJEM FERENCEM I PIOSENKARKĄ 
GRAŻYNĄ MATKOWSKĄ . W SPOTKANIU 
UCZESTNICZYŁO OKOŁO STU OSÓB, W DUŻEJ 
CZĘŚCI BYLI TO SŁUCHACZE UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje 
Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim 
bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i 
szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym 
przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.
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Teatr w Klubie Integracji Społecznej

W szeregach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zaczyna swoją aktywność grupa zainteresowana teatrem. 
Docelowo chcemy aby powstało regularne koło 
aktorskie. Aby zachęcić słuchaczy do uczestnictwa w 
warsztatach aktorskich i teatralnych chcemy w 
pierwszym etapie stworzyć ofertę wyjść do teatru, kina, 
zaproponować spotkania z przedstawicielami kultury i 
sztuki.
Staramy się wyłonić osoby, które mają potrzebę ekspresji 
w formach scenicznych, etiudach, recytacjach itp.

Aby znaleźć ciekawą propozycję spektakli 
teatralnych słuchacze U3W nie musieli jechać do 
Warszawy. Na terenie Powiatu Wołomińskiego działają 
liczne grupy teatralne, które tworzą i wystawiają sztuki 
na bardzo wysokim poziomie. Skorzystaliśmy z 
repertuaru Miejskiego Domu Kultury w Wołominie gdzie 
grupa teatralna „Piąty Wymiar” wystawiła adaptację 
sztuki „ Jak Balladyna Władzę Zdobywała”. 
Przedstawienie muzyczne zostało przygotowane w 
oparciu o teksty Jeremiego Przybory. Oprawą muzyczną 
zajął się Michał Kamiński a reżyserią Robert Grzelak.
4 lutego do Wołomina wybrała się 19 osobowa grupa 
słuchaczy i osób towarzyszących.  Planowane są kolejne 
wyjazdy na spektakle teatralne realizowane przez małe 
grupy teatralne a także i te  znanych  scen warszawskich.

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Klubie 
Integracji Społecznej odbyły się 4 zajęcia teatralne 
prowadzone przez Panią Wiolettę Gajcy. Na pierwszych 
spotkaniach instruktorka wprowadziła słuchaczy w świat 
poezji i teatru. Poprzez czytanie wybranych wierszy 
uczestnicy mogli pobudzić wyobraźnie, odkryć w sobie 
nowe zdolności i twórczo spędzić czas. Wspólna 
recytacja pozwoliła lepiej zintegrować grupę i określić 
plany na najbliższą przyszłość. Realizacja zamierzeń 
grupy teatralnej wymaga zaangażowania większej ilości 
osób w tym mężczyzn. Różnorodność charakterów 
uczestników niewątpliwie pozwoli na budowanie 
interesujących i bogatych w emocje etiud i przedstawień 
teatralnych. Warto wspomnieć, że nasze spotkania 
oprócz walorów artystycznych mają charakter 
towarzyski. Liczymy, że funkcjonowanie grupy 
zaznaczy swoją obecność wśród społeczności lokalnej i 
przyczyni się do rozbudowania oferty kulturalnej w 
naszej gminie.

BM

Spektakl „ Przedstawienie Hamleta we wsi 
Głucha Dolna” w wykonaniu Kompanii 
Teatralnej MAMRO. 03.06.2011 godz. 17.00   
Sala Widowiskowa CK Tłuszcz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu zaprasza na 
sztukę „Przedstawienie Hamleta  we wsi Głucha Dolna” 
w adaptacji chorwackiego autora Ivo Bresana, który 
historię duńskiego księcia wpisał w rzeczywistość 
socjalistycznej spółdzielni rolnej. Bohaterami są 
spółdzielcy z dalmackiej wioski, którzy wystawiają 
amatorskie przedstawienie "Hamleta". 
Podczas prób odkrywają coraz więcej analogii między 
gnijącym państwem duńskim, które pokazuje Szekspir, a 
swoim życiem przeżartym przez zło.

Kompania Teatralna MAMRO 
www.mamro.pl

Twór dziwny powstały w czerwcu 2004 roku w 
Białołęckim Ośrodku Kultury w Warszawie, w którym 
działa do dziś. Skupia studentów, byłych studentów i 
niedoszłych studentów oraz osoby całkowicie normalne. 
Próbuje nimi kierować Grzegorz Reszka pełniąc funkcję 
kierownika artystycznego i naczelnego wodza. 
Kompania Teatralna Mamro jest zespołem, który 
prezentuje swoje spektakle w całej Polsce na scenach 
zawodowych takich jak: Teatr im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie, Teatr Lubuski w Zielonej Górze, Teatr 
Ochoty w Warszawie oraz na wielu scenach Domów 
Kultury, Klubów Muzycznych i innych.
Za swoje spektakle otrzymaliśmy masę nagród i 
wyróżnień na różnego rodzaju przeglądach i festiwalach 
teatralnych. 
Są to indywidualne i zespołowe nagrody aktorskie, 
reżyserskie jak również autorskie za teksty dramatyczne 
pisane przez Grzegorza Reszkę.
Pasja, która łączy członków zespołu pozwala na 
utrzymanie wysokiego poziomu spektakli i pełnego 
profesjonalizmu co przekłada się na zadowolenie i 
satysfakcję widzów. 

BM
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„EUROKAPITALNI” TVP 1 w 
Klubokawiarni stowarzyszenia „Potok Serc”.

W piątek 18.02.2011 Klubokawiarnia stowarzyszenia 
„Potok Serc” gościła ekipę telewizyjną TVP1. Wizyta 
związana była z realizacją cyklu reportaży 
„ Eurokapitalni”, których emisja odbywa się podczas 
porannego bloku „Kawa czy herbata” w TVP 1. Nagranie 
miało na celu zaprezentowanie rezultatów projektu 
„Razem łatwiej” realizowanego przez Stowarzyszenie 
Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych 
„Nadzieja” i Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

Widzowie 
telewizji 
publicznej będą 
mogli poznać 
aktywność 
społeczności 
lokalnej z Gminy 
Tłuszcz. Projekt 
realizowany w 
2009 roku 
zdynamizował 

mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym i 
zawodowym. Od tego czasu powstało kilka nowych 
stowarzyszeń i inicjatyw odpowiadających na różnorodne 
potrzeby naszych mieszkańców. Dzieckiem projektu 
„ Razem łatwiej” jest stowarzyszenie „Potok Serc”, które 
już dwa lata działa w lokalnej przestrzeni społecznej. 
Projekt napisany przez Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tłuszczu Panią Katarzynę Rostek został 
zauważony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i 
zgłoszony do wypromowania dobrych praktyk w mediach 
publicznych.
W reportażu ukazane zostaną długotrwałe rezultaty 
działań i aktywność, która nie kończy się z dniem 
zamknięcia projektu.
Reporterzy 
przeprowadzili 
wywiady z 
osobami i 
grupami, które 
były objęte 
wsparciem i 
zmieniły swoje 
życie. Jednym z 
podkreślanych 
aspektów stał 
się fakt powrotu beneficjentów do aktywności 
zawodowej. Organizacje pozarządowe i instytucje 
samorządowe skupione w partnerstwach pokazały swoje 
sukcesy i cenną stronę współpracy. Klubokawiarnia 
okazała się najwłaściwszym tłem dla realizowanego 
programu „EUROKAPITALNI”. Przedsiębiorstwo 
prowadzone przez stowarzyszenie „Potok Serc” pokazało, 
że ekonomia społeczna to nie tylko inwestycja w kapitał 
ludzki ale także sposób na pracę i rozwój gospodarki 
lokalnej.
Emisja odbędzie się 20.04.2011 o godz. 7.15 w TVP1 
„Kawa czy herbata?”

Wyjazd do Wrocławia i Pragi

W dniach 4, 5 i 6 lipca (pon. wt.śr) Uniwersytet 
organizuje wycieczkę  do Wrocławia - Pragi  (stolica 
Czech) i Kotliny Kłodzkiej. W programie: I dzień 
Wrocław zwiedzanie: Panorama Racławicka, Stare 
Miasto, Ogród Chiński. II dzień: wcałodzienny wyjazd do 
Czech do Pragi wtym: katedra,most 
Karola,Rudofinum,złota uliczka , fontanny wodne 
podświetlone w rytm muzyki,  renomowany bar piwny. III 
dzień czas na zakupy po stronie czeskiej, wyjazd do Gór 
Stołowych, zwiedzanie miejscowości uzdrowiskowych 
Dusznik Zdroju gdzie przebywał F.Chopin, i powrót do 
domu. Koszt  450 - 500 zł. Zapisy do dnia 15 kwietnia 
2011r i wpłata zaliczki do 30 kwietnia. Po wpłaceniu 
zaliczki rezygnacja tylko po wskazaniu zastępstwa np. z 
listy rezerwowej .Zapisy i wpłaty przyjmuje  P. Emilia 
Kurek

Zajęcia usprawniające dla U3W

TAI-CHI.  jest to system opracowanych w XI wieku w 
Chinach harmonijnych, powolnych ruchów, które  
pozytywnie wpływają na poprawę i utrzymanie zarówno 
zdrowia fizycznego jak i psychicznego. 
Regularna
 ćwiczenia 
czynią 
człowieka 
radośniejszym, 
spokojniejszym 
i silniejszym. 

Ten rodzaj 
ruchu wpływa 
Redukuje 
napięcia, 
poprawia krążenie oraz wpływa na wzrost siły i 
elastyczności. Poprzez przywrócenie właściwego krążenia 
i uwolnienie od napięć w mięśniach, więzadłach i 
ścięgnach wspiera funkcjonowanie organizmu. 
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Klub Integracji Społecznej- nowy wymiar 
pomocy, nowa przestrzeń dla inicjatyw 
społecznych

W wyniku kilkuletniej pracy i starań Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tłuszczu rozszerzył swoją działalność. We 
wtorek 08.02.2011 r. mieszkańcy Tłuszcza otrzymali 
dostęp do nowego instrumentu wsparcia jakim jest Klub 
Integracji Społecznej. 
Funkcjonowanie 
instytucji 
pomocowych musi 
dostosowywać swoją 
strukturę do 
zmieniających się 
potrzeb 
beneficjentów. Od 
1990 roku kiedy to wykrystalizował się system pomocy 
społecznej w wydaniu demokratycznym, społeczeństwo 
ściera się  z różnorodnymi problemami utrudniającymi 
prawidłowe funkcjonowanie w środowisku. Nowoczesna 
pomoc społeczna zmierza do do modelu aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym. Udzielanie wsparcia 

przybiera charakter 
wieloetapowy, 
skoncentrowany na 
aspekcie 
wzmacniania 
samodzielności, 
aktywności własnej 
jednostek i grup. 
Doświadczenie 
pokazuje, że pomoc 

finansowa nie jest wystarczająca i często przynosi 
negatywny skutek w postaci uzależnienia się od 
świadczeń pomocy społecznej. Pracownicy socjalni mimo 
podejmowania złożonej pracy socjalnej borykają się z 
brakiem wystarczającej współpracy ze strony 
podopiecznych. 
               Klub Integracji Społecznej w Tłuszczu ma 
swoją siedzibę  przy ulicy Warszawskiej 2.  Udostępnione 
pomieszczania stanowią zaplecze terapeutyczne, 
szkoleniowe, doradcze Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Celem KIS będzie przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, wspieranie aktywności obywatelskiej, 
samopomocowej, wolontariatu itp. Budynek znajduje się 
w bezpośredniej bliskości OPS w Tłuszczu co znacznie 
ułatwi realizację programów pomocowych dla osób 
korzystających z pomocy społecznej.  Od marca 2011 r. 
będzie realizowane poradnictwo specjalistyczne: 
psychologiczne, terapii uzależnień, doradztwa 
zawodowego. 
Zmodyfikowana i 
rozwinięta działalność 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej w 
znacznym stopniu 
poprawi aktywizację 
społeczną i zawodową 
klientów, którzy nie 
wykazywali 

wystarczającej chęci współpracy i nie podejmowali 
starań z własnej strony. Zwiększy się dostęp do 
wyspecjalizowanego wsparcia socjalnego. Pracownicy 
socjalni otrzymają możliwość konstruowania lepszych 
programów pomocowych, zwiększy się zakres i jakość 
wsparcia dzięki współpracy ze specjalistami różnych 
dziedzin. Będą możliwe bezpośrednie konsultacje w celu 
polepszania mechanizmów pomocowych.

Klub Integracji
Społecznej to 
także miejsce 
dla wszystkich 
mieszkańców, 
którzy chcą 
włączyć się w 
działalność 
społeczną. 
Miejsce to 
pozwoliło na 
sprawną realizację projektu systemowego „Wyzwólmy 
sobie energię” i Programu Aktywności Lokalnej. Podczas 
realizacji projektu prowadzonego od 2008 roku 
beneficjenci objęci wsparciem korzystają  z pomieszczeń 
KIS podczas szkoleń, poradnictwa i realizacji 
indywidualnego programu wsparcia. Swoje miejsce 
znajdą tu też uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej, 
który skierowany jest w tym roku do uczestników 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla osób powyżej 50

         roku życia
         odbywają się 
         zajęcia z 
         bukieciarstwa, 
         techniki 
         relaksacyjnej 
         tai-chi oraz 
         gimnastyka.  
         
         Zakres 
         kolejnych 

warsztatów i szkoleń będzie dostosowywany na bieżąco 
według wskazań uczestników PAL.

Udostępniliśmy miejsce, które stoi otworem dla 
tych, którzy chcą zmieniać rzeczywistość na lepszą, 
bardziej przyjazną i taką, która wyzwoli energię do 
uczestnictwa w życiu społecznym.      

                                              Błażej Michalczyk
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Ośrodek Pomocy Społecznej zna wymiar 
„Uniwersytetu Trzeciego Wieku” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu rozwinął 
swoją działalność o nowy instrument wsparcia dla 
mieszkańców gminy. Doświadczenie i sygnały ze 

środowiska pokazały , że jest duża potrzeba 
stworzenia oferty edukacyjno-rekreacyjnej dla osób 
w wieku 50+. Liczne spotkania i rozmowy z osobami 

w wieku emerytalnym i przedemerytalnym 
pozwoliły zdefiniować w jaki sposób wesprzeć grupę 

seniorów. Najwłaściwszym rozwiązaniem okazało 
się stworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

działającego przy OPS Tłuszcz. 

W październiku 2010 roku Ośrodek Pomocy 
Społecznej wykonał stosowne uzupełnienia w statucie 
tak aby nowa instytucja mogła w ogóle zaistnieć. 
Kierownik OPS Katarzyna Rostek z koordynatorem 
KIS  Agnieszką Szyszkowską nawiązały współpracę z 
Wyższą Szkołą Nauk Społecznych Pedagogium, która 
objęła patronat naukowy nad tłuszczańskim 
uniwersytetem. W realizację nowego przedsięwzięcia 
włączyła się Biblioteka Publiczna pod kierownictwem 
Pani Bogumiły Boguszewskiej. Centrum Kultury w 
Tłuszczu udostępniło pomieszczenia potrzebne do 
przyjęcia dużej liczby słuchaczy na wykłady i zajęcia 
usprawniające oraz zapewniło obsługę techniczną 
podczas licznych wydarzeń. 

W pracę nad stworzeniem Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku zaangażowali się pracownicy socjalni 
oraz sami słuchacze. W niedługim czasie od podpisania 
aktu założycielskiego wydarzyło się już bardzo dużo. 
Słuchacze uczestniczyli w kilku wykładach, rozpoczęli 
zajęcia gimnastyczne w sali i na świeżym powietrzu 
oraz wzięli udział w wyjazdach do teatru. 
Zainteresowanie U3W cięgle rośnie a „brać studencka” 
obecnie liczy 115 osób. Można stwierdzić, że jak do tej 
pory brakowało warunków na wspólne spotkania, 
wymianę doświadczeń oraz przestrzeni do wesołych i 
ciekawych rozmów. Uniwersytet Trzeciego Wieku 
zapewnił naszym starszym mieszkańcom warunki 
gdzie mogą aktywnie uczestniczyć w życiu 
kulturalnym i towarzyskim. 

Formy aktywizacji zaproponowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Bibliotekę Publiczną w 
Tłuszczu mają na celu zintegrowanie i poprawienie 
samopoczucia wśród mieszkańców po 50 roku życia. 
Program dostosowany został do potrzeb i oczekiwań 
słuchaczy tak aby wyjście z domu było przyjemnością i 
przynosiło dużo satysfakcji. Kluczem do sukcesu ma 
być możliwość obcowania z innymi ludźmi. Walka z 
samotnością i bezczynnością stała się jednym z 
wykładników działalności uczelni. Aby informacja o 
wydarzeniach na uczelni docierała do wszystkich 
słuchaczy OPS rozpoczął wydawanie biuletynu. 
Publikacja redagowana przez OPS otwiera swoje łamy 
dla słuchaczy. 

Każdy kto chce może podzielić się swoimi słowami nie 
chowając ich do szuflady. 

Każde przedsięwzięcie o charakterze społecznym 
wymaga nakładów finansowych. Realizacja programu 
dydaktycznego, rozbudowa oferty edukacyjnej, 
kulturalnej i rekreacyjnej zależna jest od wysokości 
uzyskanych dotacji. Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tłuszczu aplikuje o środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w celu zwiększenia atrakcyjności oferty 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Niewielką część 
kosztów ponoszą sami słuchacze- 60 zł czesnego za rok 
akademicki. OPS realizując projekt systemowy objął 
już wsparciem grupę 62 słuchaczy, którzy skorzystają z 
bezpłatnych warsztatów i kursów. Są to osoby 
spełniające kryterium wiekowe do 64 roku życia. Dla 
tych osób niedługo ruszą zajęcia z bukieciarstwa, kurs 
komputerowy, kurs masażu.
 
W 2011 roku dofinansowanie dostały dwa projekty 
„Razem z babcią i dziadkiem” oraz „Uniwersytet 
Trzeciego Wieku-aktywni po pięćdziesiątce” specjalnie 
skonstruowane dla odbiorców powyżej 50 roku życia. 
Są to inicjatywy koncentrujące uwagę na integracji 
społecznej osób starszych a także promujące dialog 
międzypokoleniowy. Pierwszy z nich obejmuje 
wzmacnianie i pogłębianie więzi rodzinnych przez 
wspólną aktywność artystyczną dziadków i wnuczków. 
Drugi całkowicie wpisuje się w program zajęć 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i w znacznym stopniu 
umożliwi zaproponowanie bezpłatnej oferty dla 
słuchaczy w niedalekiej przyszłości. Współpraca 
partnerska jaką OPS podjął z instytucjami z terenu 
gminy Tłuszcz pozwoli na ciągłe podnoszenie jakości 
oferty U3W.

MIEJSCA BLIŻSZE NIŻ MOGŁOBY SIĘ 
WYDAWAĆ
Propozycja wycieczki rowerowej dla słuchaczy U3W.

Warto rozejrzeć się dookoła  siebie, żeby zobaczyć ile 
atrakcji kryje najbliższa okolica.
 Zainteresowałem się obszarem do kilkudziesięciu 
kilometrów od mojego miejsca zamieszkania. Równina 
Wołomińska pozornie niczym nie zachwyca. Przez długi 
czas żyłem przekonaniu, że mieszkam chyba w 
najnudniejszym rejonie kraju. Mój pogląd zaczął się 
zmieniać kiedy wsiadłem na rower i rozpocząłem 
systematyczną  penetracje okolic Tłuszcza. Jakież było 
moje zaskoczenie tym co udało mi się poznać. Za 
pierwszy cel postawiłem sobie poznanie  leśnych dróg i 
ścieżek, wspaniale nadających się do wielogodzinnych 
wycieczek rowerowych. Tras wśród, których czasem 
warto się zgubić tylko po to by odkryć coś nowego.

… c.d. Str. 10
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I w ten sposób dotarłem do rezerwatu ptaków Śliże 

znajdującego się ok. 17 km od Tłuszcza. W środku 

lasu ukazały się moim oczom dwa niewielkie 

jeziora przedzielone groblą. Zewsząd dochodził do 

mnie śpiew ptactwa i koncertowy rechot żab. Widok 

niewątpliwie nietypowy jak na mazowiecki 

krajobraz. Od razu pomyślałem, że będę tu częstym 

gościem. Przez kolejne lata każdy trening 

programowo uwzględniał odpoczynek i posiłek na 

polanie znajdującej się nieopodal jeziora. Dla 

urozmaicenia wybierałem nowe trasy dojazdu do 

mojej enklawy. Jednym z ulubionych szlaków stał 

się historyczny Trakt Napoleoński.

Las jak każdy inny- takie było moje pierwsze odczucie gdy pojawiłem się po raz pierwszy  w rezerwacie Dębina.  

Różnił się tylko tym, że wiodła tam  jedna przetarta ścieżka. Nie pozostało mi nic innego jak wjechać nieco w głąb lasu. 

Po kilkuset metrach pojawiły się przede mną ogromne wielowiekowe dęby. Klimat wyraźnie się zmienił.  Zrobiło się 

wilgotno  i ciemno. Co jakiś czas uwagę przykuwały powalone ze starości drzewa. Poprzewracane w różnych 

konfiguracjach nie dotknięte ręką człowieka. Nie sadziłem, że tym razem tuż pod samym nosem bo raptem 6 km od 

domu znajduje się  nienaruszony skarb przyrody.

 

Myśląc o miejscu, które bardzo lubimy dokonujemy często skrótu myślowego. Sięgamy daleko do wspomnień o 

ekscytujących podróżach i tego z czym wcześniej się nie zetknęliśmy. Zapominamy o tym co jest na wyciągnięcie ręki i 

stanowi naszą przestrzeń życiową „Małą Ojczyznę”. To z tego miejsca wyrastamy a zarazem wrastamy w nie. Sztuką 

jest świadome formowanie naszego otoczenia i korzystanie z niego tak aby było nam przyjazne. Niestety trudno jest 

wyzwolić się od przekonania, że to z czym stykamy się codziennie i przez znaczną część naszego życia jest monotonne. 

Wystarczy trochę chęci, obserwacji, poszukiwań aby to zmienić.

 Błażej Michalczyk

Zajęcia w Przedszkolu Samorządowym im. Krola Maciusia I w Jasienicy w ramach 

projektu   „ Koziołkowo małe"
Projekt „ Koziołkowo małe”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „ Nadzieja” oraz 
Gminę Tłuszcz od 01.07.2010 r do 31.08.2012 r.

W ramach projektu „ Koziołkowo małe” w przedszkolu odbywają się zajęcia z języka angielskiego, tęczowe warsztaty 
plastyczne, rytmika, zajęcia z ekologii, zajęcia logopedyczne, i rehabilitacja.                                           … c. d. str. 11
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JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia z języka angielskiego realizowane w projekcie „Koziołkowo Małe” odbywają się codziennie w przedszkolu w 
Jasienicy. W grupie maluszków „Pszczółki” zajęcia prowadzone są przez panią Kamilę Kalicińską i Ewelinę Sobieską-
Truszkowską. Grupę starszaków” Motylki” ma przyjemność prowadzić w zakresie nauczania języka angielskiego pani 
Agnieszka Pulińska. Aby zajęcia dla dzieci były jak najbardziej ciekawe i atrakcyjne każdy z nauczycieli został 
wyposażony w specjalny zestaw materiałów edukacyjnych wydawnictwa Oxford, które są bardzo pomocne gdyż 
zachęcają dzieci do aktywnego uczestniczenia w lekcji angielskiego.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie w małych 
grupkach. Jednakże raz w tygodniu dzieci spotykają się w większych 
grupach i mają wtedy możliwość popisania się zdobytą w danym 
tygodniu wiedzą językową oraz współzawodniczyć w ciekawych grach 
zespołowych. W tym celu w ramach projektu zostały zakupione gry do 
nauki języka angielskiego „Go for shopping”, „Count up to 10”, „Junior 
English”, Bingo, Memory.
Po przerobionej partii materiału dzieci oglądają wspólnie filmy  w 
wersji angielskiej, w których to występują ulubieni ich bohaterowie : 
Cookie, Densel i Lulu. Po filmie dzieci starają się odpowiadać na 
zadawane im pytania.
Realizując program z języka angielskiego przy każdym temacie 
leksykalnym dzieci uczą się również wierszyka lub piosenki.

ARTTERAPIA

W ramach realizowanego projektu „ Koziołkowo Małe” nasze przedszkolaki uczestniczą w zajęciach z artterapii 
określanych jako TĘCZOWE WARSZTATY PLASTYCZNe, które jako cykl zajęć rozwijają manualne umiejętności u 
dzieci i zapoznają je z różnorodnymi technikami sztuki plastycznej. 
Zajęcia prowadzone są przez Panią Annę Mędrzycką.  

Szeroko rozumiana artterapia jest definiowana jako „układ poglądów i czynności ukierunkowanych na utrzymanie i 
podnoszenie poziomu jakości życia ludzi przy pomocy szeroko rozumianych dzieł sztuki”. Wąskie znaczenie terminu 
artterapia oznacza terapię stosującą sztuki plastyczne i nosi nazwę „plastykoterapii” lub „terapii malarskiej”. Ekspresja 
plastyczna jest najbardziej powszechną formą arteterapii. Stosuje się tutaj najczęściej takie techniki, jak: malowanie 
pędzlem, malowanie palcami, całymi dłońmi,  malowanie „mokre w mokrym”,  odbijanie plam, kształtów,  
rozdmuchiwanie farby przez rurkę,  składanie papieru (origami), lepienie z gliny, masy solnej, papierowej, modeliny,  
rzeźbienie, wycinanki, wyplatanie, haft i wiele innych.

Działania plastyczne wymagają zaangażowania, twórczej postawy, zmuszają do refleksji, wyzwalają inwencję i 
rozwijają wyobraźnię. Aktywność plastyczna wzbogaca i intensyfikuje rozwój osobowości, rozwija motorykę, 
usprawnia procesy psychiczne. Przyczynia się również do wyzwalania 
przeżyć emocjonalnych i zainteresowań. Terapeutyczna funkcja sztuki 
polega na rozładowaniu lęków, kompleksów i napięć za pomocą sztuki.

Artterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. 
Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. Pomaga 
kształtować osobowość dziecka – z jednej strony stwarza możliwość 
ujawnienia stłumionych uczuć, zaś z drugiej strony przejmuje nad nimi 
kontrolę i uwalnia od napięć. Podstawowym celem artterapii jest 
ujawnienie zahamowań blokujących poznanie, uczenie się, rozwój 
zdolności, kształtowanie osobowości. Jej założeniem jest odkrycie 
nowych możliwości i osiągnięcie zmian w osobowości.
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PEREŁKA LOKALNEJ HISTORII  – PAŁAC W CHRZĘSNEM
29 marca 2011r. w Centrum Kultury w Tłuszczu odbyła się kolejna prelekcja organizowana przez Uniwersytet  

Trzeciego  Wieku   w  ramach  cyklu  wykładów  o  tematyce  lokalnej.  Tym  razem  zajęliśmy się  historią  „Pałacu  w 

Chrzęsnem – jego wpływom na kulturę Polski na przełomie XIX i XX wieku”. Pani Jolanta Boguszewska – Kolatorska, 

Dyrektor  Ośrodka Dokumentacji  Etnograficznej  Wołominie,  w interesujący sposób przekazała  nam wiele  cennych 

informacji z historii majątku w Chrzęsnem, który znajduje się w bliskiej odległości od Tłuszcza.  Niebawem będziemy 

mogli  zwiedzić  tam  zabytkowy,  późnorenesansowy  pałac  zbudowany  w  1635  roku  dla  Stefana  Dobrogosta  

Grzybowskiego, starosty warszawskiego.  Jest to piętrowa, murowana budowla na planie prostokąta.  Oprócz pałacu 

położonego na 3,5 ha na działce znajduje się spichlerz  z 1893 roku, pawilon oraz budynek administracyjny. 

W pobliżu majątku umiejscowione są również pozostałości  parku krajobrazowego z 1.  poł.  XIX w. Przez 

następne dziesiątki  lat  pałac przechodził z rąk do rąk, aż w roku 1859 Chrzęsne zakupił Wincenty Koskowski. Od tego 

czasu w majątku   gościło wielu przedstawicieli kultury, sztuki i nauki np. Tadeusz Kotarbiński – późniejszy profesor  

filozofii.

Pod koniec XIX wieku właścicielką pałacu została  Wincentyna Karska, najmłodsza córka Koskowskiego, 

która również  zapraszała do siebie  wielu artystów między innymi jednego z największych polskich impresjonistów 

Władysława Podkowińskiego. W Chrzęsnem  bywał również młody Szymon Kobyliński – znany satyryk i rysownik. Po 

II  wojnie  światowej   majątek  w  Chrzęsnem  została  przekształcony  w  PGR.  Następnie  pałac  służył  jako  dom 

wychowawczy dla dziewcząt.

 Pani Jolanta Boguszewska  nawiązała  bardzo dobry kontakt ze słuchaczami.  Przekazała,   szczególnie o 

ludziach,  którzy tworzyli  historię  tego  miejsca.  Wykład wzbudził  duże zainteresowanie  wśród  licznie  przybyłych 

słuchaczy,  którzy długimi oklaskami podziękowali  prelegentce za  wykład.

Emilia Kurek 
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