
 

 

 

Dofinansowano ze Ŝrodk·w Programu ĂDziağaj Lokalnie VIIIò Polsko-AmerykaŒskiej Fundacji WolnoŜci 

realizowanego przez Akademiň Rozwoju Filantropii w Polsce. 

 

 

 

 

 

Nr 12  

__________ 

2013 
z dnia 09.10.2013r. 

 

W numerze: 
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JaŜ i Mağgosia na wakacjach éé     3 

Co sğychaĺ u kobiet aktywnych? é  6 

Wakacje w TğuszczaŒskiej 

system·wce ééééééééé..8 

Dynia w Tğuszczu éééééé   11 

Nalewka czosnkowa ï kuracja 

oczyszczajŃca éééééééé  13 

Chcemy Ũyĺ nie tylko istnieĺ éé  14 

39 uŜmiech·w w Klubie Seniora ..  15 

ĂPierwsze koty za pğotyò czyli ruszyğy 

zajňcia rňkodzieğa w projekcie 

ĂChcemy Ũyĺ nie tylko istnieĺò é  16  

Nie daj siň nabraĺ ï poradnik 

konsumenta éééééééé     16 

Z rowerem za pan brat ééé..      19 

IV Bieg Bobra i Uniwersytecka 

Sekcja Nordic Walking éééé.  21 

Narodowe czytanie ï Fredro w 

Tğuszczu ééééééééé..    22 

50 lat otwiera Ŝwiat! ééééé    23 

KŃcik kulinarny éééééé      24 

 

Aktywnie w Nowy Rok Akademicki 

Oddajemy do PaŒstwa rŃk kolejny numer 

Biuletynu UTW. Zostağ przygotowany przez 

najwspanialszy pod sğoŒcem zesp·ğ redakcyjny: 

Aleksandrň SkoniecznŃ, BğaŨeja Michalczyka, Martň 

JabğeckŃ, Wiesiň Jňdrysiak, BoŨenň Stolarczyk i 

Agnieszkň Mroczek. Cieszy mnie niezmiernie 

zaangaŨowanie kolejnych os·b  

w wsp·ğtworzenie naszego pisma, kt·re ma przede 

wszystkim informowaĺ o podejmowanych przez 

OŜrodek Pomocy Spoğecznej (w tym UTW) 

inicjatywach. Peğni r·wnieŨ rolň edukacyjnŃ oraz ma 

byĺ kronikŃ dziağalnoŜci naszego Uniwersytetu. 

Dzisiejszy numer podejmuje bardzo waŨne 

tematy m.in. dotyczŃce realizowanych projekt·w 

ĂKobieta Aktywna i ĂWyzw·lmy w sobie energiň!ò oraz 

edukacyjny artykuğ dotyczŃcy przemyŜlanego 

podejmowania decyzji, zwğaszcza tych zwiŃzanych z 

podpisywaniem dğugoterminowych um·w na spğaty rat.  

 Zapraszam do dalszego zaangaŨowania  

w dziağalnoŜĺ UTW wszystkich chňtnych bez wzglňdu na 

wiek. Do aktywnego udziağu w proponowanych w tym 

roku akademickim zajňciach. A jest z czego wybieraĺ: 

wykğady edukacyjne w CKSiR we Ŝrody (co druga), 

zajňcia gimnastyczne (tradycyjnie 2 razy w tygodniu), 

tai-chi (dofinansowane z UTW w poğowie), bezpğatne 

zajňcia taneczne z AnnŃ GğogowskŃ, bezpğatne 

warsztaty Nordic Walking z trenerem, sekcja 

ogrodnicza, wycieczki, wyjŜcia do kina i teatru.  

 Namawiam do podjňcia decyzji  o udziale  

w UTW, tym razem bez gğňbokich przemyŜleŒ! JJJ 

 

Katarzyna Rostek ï Rektor UTW w Tğuszczu 
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WIZYTA STUDYJNA W TĞUSZCZAőSKIM KLUBIE INTEGRACJI SPOĞECZNEJ 

     12.07.2013r. OŜrodek Pomocy Spoğecznej goŜciğ w Klubie Integracji Spoğecznej  

27 student·w specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Spotkanie zostağo 

zorganizowane przez Instytut Rozwoju SğuŨb Spoğecznych i miağo na celu przedstawienie 

funkcjonowania KIS, a takŨe Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie z uwzglňdnieniem pracy  

z osobami bezrobotnymi i rodzinami 

dysfunkcyjnymi.  

Uczestnicy spotkania zostali ciepğo 

przywitani przez PaniŃ Kierownik Katarzynň 

Rostek, kt·ra opowiedziağa o wielu 

inicjatywach i dziağaniach OPS, zdobywajŃc 

uznanie sğuchaczy. W trakcie pojawiğo siň 

wiele pytaŒ o wytrwağoŜĺ i spos·b na 

sukces. Podczas spotkania uczestnicy 

podzielili siň r·wnieŨ swoim doŜwiadczeniem i pomysğami z obszaru aktywizacji i integracji 

os·b wykluczonych spoğecznie. Spotkanie byğo wspaniağŃ inicjatywŃ podczas kt·rej studenci 

opr·cz teorii mogli zobaczyĺ miejsca stworzone z myŜlŃ o ludziach potrzebujŃcych wsparcia. 

Koordynator PPDiR Aleksandra Skonieczna opowiedziağa o kompleksowoŜci dziağaŒ 

skierowanych do rodzin, ciekawych zajňciach dla dzieci prowadzonych w ramach PPDiR oraz 

integrowaniu os·b starszych poprzez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pomimo tego,  

Ũe spotkanie ze studentami byğo pierwszym w dziağalnoŜci OPS moŨna powiedzieĺ Ũe stanŃğ 

on na wysokoŜci zadania zaskakujŃc student·w mnogoŜciŃ inicjatyw i form wsparcia.  

Tekst: Marta Jabğecka 

 

HARMONOGRAM SPOTKAő ï ROK AKADEMICKI 2013/2014  

Data 

wykğadu 

Imiň i nazwisko 

wykğadowcy 

Tytuğ wykğadu 

 

09.10.2013 Prof. dr hab. Beata Nowak 

 

Wykğad inauguracyjny  

23.10.2013 Dr Marek Ğasisz 

 

Wikingowie w Ameryce P·ğnocnej. Prawda 

czy legenda? 

06.11.2013 Michağ KsiŃŨek Kolej Transsyberyjska 

20.11.2013 Mariola Pryzwan Anna German ï Ũycie jak scenariusz filmowy 

04.12.2013 Prof. dr hab. Hanna ŧuraw ï 

WSNS PEDAGOGIUM 

Czğowiek w mediach 

 

18.12.2013 Igor Pogorzelski Julian Tuwim czyli historia polskiego kabaretu 
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JAś I MAĞGOSIA NA WAKACJACH                                   

 

W dniach 8 ï 19 lipca 2013 roku w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie odbywağy siň 

p·ğkolonie letnie. Projekt  JAś I MAĞGOSIA NA WAKACJACH realizowany byğ przez 

Stowarzyszenie Rodzic·w i Przyjaci·ğ Dzieci Niepeğnosprawnych  NADZIEJA. Projekt ten 

wsp·ğfinansowany byğ przez Gminň Tğuszcz oraz GminnŃ Komisjň RozwiŃzywania 

Problem·w Alkoholowych. Dziňki zgromadzonym Ŝrodkom finansowym (w sumie 6.500 zğ.) 

udağo siň zorganizowaĺ wiele wycieczek i atrakcji dla 40 dzieci z Punktu Pomocy Dziecku  

i Rodzinie.  

JuŨ na samym poczŃtku ruszyliŜmy z bardzo 

ciekawymi zajňciami w Centrum Kultury 

Sportu i Rekreacji. Tam dzieci malowağy, 

taŒczyğy i bawiğy siň. Byğ to doskonağy moment 

na bliŨsze zapoznanie siň.  

Nastňpnego dnia na wszystkich czekağy 

atrakcje znajdujŃce siň w Centrum Nauki Kopernik. 

MieliŜmy okazjň poznawaĺ tajemnice kosmosu, 

Ziemi, techniki jak r·wnieŨ ludzkiego ciağa. KaŨdy 

znalazğ dla siebie cos interesujŃcego.  

KolejnŃ atrakcjŃ byğa wycieczka na Farmň 

Iluzji. MieliŜmy okazjň przekonaĺ siň jak ğatwo 

ulegamy zğudzeniom. Pani przewodnik 

oprowadziğa nas po przer·Ũnych ciekawych  

i tajemniczych miejscach. Wszyscy byli 

zachwyceni.  

Podczas tegorocznych p·ğkolonii dzieci 

miağy r·wnieŨ okazjň poznaĺ Ŝwiat zwierzŃt  

i roŜlin.  Pan Michağ KsiŃŨek ï ornitolog  

i przewodnik po Syberii zabrağ nas wszystkich na wyjŃtkowy spacer. ByliŜmy w lesie, nad 

rzekŃ i na ğŃce. PoznawaliŜmy polne kwiaty, nasğuchiwaliŜmy Ŝpiewu ptak·w i szukaliŜmy 
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opuszczonych gniazd. Pan Michağ miağ ze sobŃ 

ksiŃŨki, albumy i lornetki, kt·re cieszyğy siň 

wyjŃtkowym zainteresowaniem i pozwalağy na 

bliŨsze poznawanie natury. Pogoda tego dnia 

dopisağa nam na tyle, Ũe mogliŜmy r·wnieŨ 

pomoczyĺ n·Ũki w rzece.  

OdwiedziliŜmy r·wnieŨ sŃsiadujŃce z nami 

Muzeum Ziemi TğuszczaŒskiej, gdzie 

oglŃdaliŜmy intersujŃce wystawy i sğuchaliŜmy ciekawych historii opowiadanych przez 

PaŒstwa Tadeusza i Apoloniň Sasin. 

MogliŜmy zapoznaĺ siň z kr·tkŃ historiŃ 

pszczelarstwa i spr·bowaĺ naturalnego miodu. 

Atrakcja Ũe paluszki lizaĺ! J Tego dnia 

byliŜmy r·wnieŨ z wizytŃ u mieszkaŒc·w 

Powiatowego środowiskowego Domu 

Samopomocy w Tğuszczu. 

ŧeby urozmaiciĺ nieco wakacyjne plany 

zabraliŜmy dzieci do gabinetu stomatolo-

gicznego. KaŨdy miağ okazjň bez strachu usiŃŜĺ 

w fotelu i zapoznaĺ siň z nazwami i przeznaczeniem okreŜlonych sprzňt·w. Tego dnia 

wiňkszoŜĺ uczestnik·w wycieczki uznağo, Ũe dentysta to jednak nie sadysta i nie ma siň czego 

baĺ. 

Kolejny tydzieŒ byğ takŨe peğen atrakcji  

i ciekawych wydarzeŒ.  PojechaliŜmy do Gospodar-

stwa Agroturystycznego LESZCZYNOWE 

ZACISZE w Rozalinie. Tam mieliŜmy okazjň 

stworzyĺ wğasnŃ pizzň, kt·rŃ p·Ŧniej jedliŜmy ze 

smakiem. Byğo r·wnieŨ mn·stwo zabaw i niespo-

dzianek. Na koniec zostaliŜmy poczňstowani 

pieczonŃ kieğbaskŃ i pysznymi lodami z bitŃ ŜmietanŃ.  
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Nastňpnego dnia do Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie przyszğa Pani Ula, kt·ra 

podzieliğa siň z nami swojŃ pasjŃ malowania na tkaninie. Tego dnia obudziğy siň w nas talenty 

artystyczne i powstağo mn·stwo piňknych obrazk·w. KaŨdy bawiğ siň przy tym doskonale, 

niezaleŨnie od pğci i wieku.  

P·ğkolonie letnie to byğ r·wnieŨ czas ciňŨszej pracy i  wysiğku.  Na boisku przy Szkole 

Podstawowej w Tğuszczu starszy szeregowy Paweğ Tryfon przeprowadziğ musztrň wojskowŃ. 

Byğo trochň strachu i obaw, ale w rzeczywi-

stoŜci zabawa byğa doskonağa. KaŨdy miağ 

okazjň poczuĺ siň jak w wojsku, przymierzyĺ 

mundur, r·Ũne nakrycia gğowy, zapoznaĺ siň 

z technikŃ czytania mapy i z obsğugŃ 

kompasu. Na koniec wszyscy zostali 

mianowani kandydatami na Ũoğnierza 

zawodowej sğuŨby wojskowej.  

IdŃc dalej z duchem sportu, nastňpnego 

dnia udaliŜmy siň na salň zabaw ACTIVE. Do 

dyspozycji dzieci byğy wszystkie atrakcje: 

baseny z kulkami, Ŝcianka wspinaczkowa, 

trampolina oraz dla nieco starszych  

i wytrwalszych ï siğownia. Tego dnia zostağo 

spalonych sporo zbňdnych kalorii. 

Ostatniego dnia p·ğkolonii odwiedziliŜmy 

naszŃ stolicň. MogliŜmy podziwiaĺ uroki 

Warszawy z zupeğnie innego punktu widzenia. 

Ponad godzinň czasu pğywaliŜmy po WiŜle 

tramwajem wodnym. Dzieci byğy bardzo 

zadowolone, poniewaŨ mogğy zobaczyĺ wiele 

znanych budynk·w z innej strony. 

Podczas cağych p·ğkolonii letnich dağo siň wiele razy dostrzec radoŜĺ i zachwyt dzieci, 

kt·re miağy okazjň przeŨyĺ duŨo nowych i ciekawych przyg·d. Niekt·re z nich nigdy 

wczeŜniej nie marzyğy nawet o tylu wyjazdach i takich wraŨeniach. Nam - opiekunom ten 

czas przysporzyğ wielu przyjemnych chwil, bo  nic chyba bardziej nie cieszy niŨ szczery 
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uŜmiech i radoŜĺ dziecka. NiewŃtpliwie gdyby nie organizatorzy i przede wszystkim 

sponsorzy, kt·rzy tak hojnie nas obdarowali, nie byğoby to wszystko moŨliwe.  

Mamy nadziejň, Ũe w przyszğoŜci r·wnieŨ bňdziemy mogli braĺ udziağ w tak 

wspaniağych przedsiňwziňciach. 

Tekst: Ewelina Gzowska  

ï pracownik socjalny w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie 

 

CO SĞYCHAĹ U KOBIET AKTYWNYCH? 

W ramach projektu Ă Kobieta aktywnaò wsp·ğfinansowanego przez Ministerstwo Pracy  

i Polityki Spoğecznej zorganizowaliŜmy w sierpniu 2- dniowy wyjazd do Drohiczyna. Podczas 

pobytu 10 uczestniczek projektu odwiedziğo UrzŃd Pracy w Sokoğowie Podlaskim.  

Wizyta miağa na celu 

przybliŨenie tematyki 

sp·ğdzielczoŜci socjalnej 

(Sp·ğdzielnia Socjalna 

Biağy ĞabňdŦ), kt·ra 

miağa rozbudziĺ  

w Paniach ï uczestniczkach projektu motywacjň i chňĺ 

do dziağania 

w ramach 

ekonomii 

spoğecznej. 

Ponadto podczas 

wyjazdu 

zobaczyliŜmy 

wiele wspania-

ğych zabytk·w i miejsc, a wŜr·d nich m.in. Muzeum  

w Sokoğowie Podlaskim, Lustro Twardowskiego  

w Wňgrowie oraz zwiedziliŜmy Drohiczyn ï stolicň 

Podlasia, gdzie znajduje siň wiele ciekawych zabytkami 

architektury.  
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Pierwszy dzieŒ zakoŒczyliŜmy 

warsztatami lepienia pierog·w ĂCo 

ugotujemy to zjemyò i ogniskiem  

z pieczeniem kieğbasek. Drugiego dnia 

w drodze powrotnej odwiedziliŜmy 

zamek w Liwiu podziwiajŃc urokliwe 

widoki na rzekň Liwiec.  

 

W ramach projektu aktywne uczestniczki przygotowağy takŨe liczne smakoğyki, kt·rych 

moŨna byğo skosztowaĺ podczas tegorocznych DoŨynek. Przygotowania rozpoczňliŜmy  

w sobotň wsp·lnym pieczeniem ciast i chleba. 

Jak siň okazağo takie spotkanie moŨe byĺ 

wspaniağym pomysğem na wsp·lnŃ integracjň, 

babskie rozm·wki i wymianň przepis·w. 

Niepozornie banalne spotkanie stağo siň 

ĺwiczeniem dziağania w grupie, dzielenia siň 

zadaniami i wsp·ğpracy- najwaŨniejszych idei 

sp·ğdzielczoŜci socjalnej. Uczestniczki na kt·re 

zawsze moŨemy liczyĺ nie zawiodğy i tym 

razem, stanňğy na wysokoŜci zadania. 

świňtowanie doŨynek rozpoczňliŜmy juŨ  

z samego rana w niedzielň przewoŨŃc wypieki  

i nieodğŃczne elementy naszego stoiska. 

Wyszğo wspaniale! Zapach chleba ze smalcem 

i ciast przyciŃgağ tğumy. Stoisko byğo machinŃ 

promocji naszych dziağaŒ i propagowania idei 

integracji spoğecznej, a takŨe wspaniağŃ zabawŃ. 

Tekst: Marta Jabğecka 

Zdjňcia: Aleksandra Skonieczna, Adam Kowalski 
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WAKACJE W TĞUSZCZAőSKIEJ SYSTEMčWCE 

 

Wakacyjne miesiŃce w projekcie systemowym ĂWyzw·lmy w sobie energiň!ò przebiegğy pod 

znakiem zajňĺ aktywizujŃcych oraz wyjazdu socjoterapeutycznego. Czerwiec i lipiec 

obfitowağy w spotkania w dw·ch tğuszczaŒskich soğectwach: w Dziňcioğach i w Jasienicy. 

Uczestnicy Programu AktywnoŜci Lokalnej wziňli 

udziağ w warsztatach pt.: ĂKonsekwencja, 

motywacja i otwarta komunikacja jako podsta-

wowe zasady w wychowaniu dzieciò, prowadzo-

nych przez p. Teresň Piatczyc JachimowskŃ. 

Podczas spotkaŒ rodzice mieli okazjň 

przedyskutowaĺ sposoby komunikacji w rodzinie, 

nauczyĺ siň  w jaki spos·b umiejňtnie prowadziĺ 

dialog z dzieckiem. W obu soğectwach przeprowadzono r·wnieŨ warsztaty aktywizujŃce:  

 w Ŝwietlicy w Dziňcioğach rodzice i dzieci uczestniczyli w zajňciach malowania na jedwabiu  

a w szkole Jasienicy tworzono piňkne obrazy metodŃ enkaustyki i malowania pastelami.  

Warsztaty cieszyğy siň 

wielkim powodzeniem 

wŜr·d uczestnik·w, 

dlatego postanowiono 

je kontynuowaĺ.  

Odbyğy siň dodatkowe 

zajňcia  decoupageôu  

i malowania kredŃ  

i wňglem. Program 

AktywnoŜci Lokalnej 

zakğadağ takŨe wyjazdy 

edukacyjno-integracyjne. Odbyğy siň dwa takie wyjazdy dla obu soğectw ğŃcznie: pierwszy  

do Gospodarstwa Agroturystycznego LESZCZYNOWE ZACISZE w Rozalinie, gdzie rodzice  
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i  dzieci wykonali  wsp·lnŃ pracň plastycznŃ pt. ,,R·wnoŜĺ pğci, walka ze stereotypami doty- 

czŃcymi rodziny i podziağem obowiŃzk·w w rodzinieò. Przy wsp·lnym dziele trwağa teŨ 

dyskusja na tematy zawarte w tytule.  Drugi wyjazd byğ do Warszawy, gdzie uczestnicy 

zwiedzili warszawskie zoo oraz zobaczyli stolicň z niecodziennej perspektywy podczas rejsu 

statkiem po WiŜle. 

  

Koniec sierpnia to wyjazd socjoterapeutyczny do 

Wğadysğawowa - Chğapowa. 40 uczestnik·w 

projektu (20 rodzic·w i 20 dzieci) miağo okazjň 

nie tylko zwiedziĺ Malbork, Tr·jmiasto i Hel, ale 

r·wnieŨ wziŃĺ udziağ w zajňciach socjoterapeuty-

cznych. Pierwsze z zajňĺ miağy charakter 

integracyjno-poznawczy. Uczestnicy rozwijali 

umiejňtnoŜci komunikowania siň i wyraŨania 

wğasnych uczuĺ, budowali poczucie przynaleŨnoŜci do grupy i pozytywnego wsp·ğistnienia. 

Drugie zajňcia to ĂSavoir vivre na wesoğoò. 

W atmosferze radoŜci i wspaniağej zabawy zar·wno doroŜli jak i dzieci poznawali zasady 

dobrego wychowania i zaciekle dyskutowali na temat tego co wypada a co nieJ  



10 
 

 Niezwykle istotnym aspektem wyjazdu byğa moŨliwoŜĺ bycia razem rodzica i dziecka. 

Wsp·lne spacery, plaŨowanie pozwalağo na zacieŜnienie wiňzi emocjonalnych, budowanie 

nowych pğaszczyzn wzajemnego komunikowania siň. Dziňki wsp·lnym zajňciom udağo siň 

takŨe zintegrowaĺ rodzic·w, co jest szczeg·lnie waŨne w przypadku tworzenia gryp wsparcia 

czy grup samopomocowych. Pojawiğy siň nowe pomysğy na dziağania, na wğŃczenie siň  

w wolontariat dla dzieci.  

Wakacje juŨ za nami, ale warto przypomnieĺ, 

Ũe od poniedziağku do piŃtku w godzinach 11.00-

19.00 dziağa Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie. 

Wszystkich szukajŃcych wsparcia czy pomocy 

zapraszamy. W ramach projektu systemowego 

ĂWyzw·lmy w sobie energiň!ò do PaŒstwa 

dyspozycji sŃ specjaliŜci: prawnik, doradca 

zawodowy, psycholog, logopeda, specjalista 

neurorozwoju czy terapeuta os·b wsp·ğuzaleŨnio-

nych. Dzieciom zapewniamy nie tylko opiekň, ale 

r·wnieŨ 

mn·stwo 

zajňĺ rozwijajŃcych wyobraŦniň i kreatywnoŜĺ. 

Po wiňcej szczeg·ğ·w zapraszamy: Punkt 

Pomocy Dziecku i Rodzinie, Tğuszcz ul. 

KoŜciuszki 7 (budynek Biblioteki Publicznej) 

tel.: 606 949 140. 

Projekt systemowy ĂWyzw·lmy w sobie 

energiň!ò, realizowany przez OŜrodek Pomocy 

Spoğecznej, jest wsp·ğfinansowany przez Uniň EuropejskŃ w ramach Europejskiego Funduszu 

Spoğecznego. 

Aleksandra Skonieczna 

Koordynator projektu 
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DYNIA W TĞUSZCZU 

Projekt ĂDynia w Tğuszczuò zdobyğ juŨ swoich fan·w a warsztaty kulinarne cieszŃ siň 

duŨŃ popularnoŜciŃ. 25.08.2013 na doŨynkach gminnych w W·lce Kozğowskiej mieliŜmy 

okazjň zaprezentowaĺ specjağy kulinarne z warzyw dyniowatych oraz wystawň fotograficznŃ 

przedstawiajŃcŃ postňpy kulinarne uczestnik·w. Podczas świňta Plon·w zorganizowaliŜmy 

konkurs rzeŦbienia w cukinii - w tworzeniu rzeŦb wziňğy udziağ dzieci z rodzicami oraz 

seniorzy. Wsp·ğzawodnictwo przyniosğo wiele emocji i bardzo pozytywnej energii!  

 

Uczestnicy konkursu po przeobraŨeniu cukinii zostali nagrodzeni, co ucieszyğo przede 

wszystkim najmğodszych rzeŦbiarzy. 07.09.2013 zwiedziliŜmy czňŜĺ wojew·dztwa 

podlaskiego. Projekt ĂDynia w Tğuszczuò pozwoliğ nam zorganizowaĺ wycieczkň 

integracyjno-krajoznawczŃ do Drohiczyna, gdzie braliŜmy udziağ w warsztatach lepienia 
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pierog·w i zagub. Po drodze zwiedziliŜmy Bazylikň MniejszŃ w Wňgrowie, w kt·rej znajduje 

siň magiczne Lustro Twardowskiego oraz świňtŃ G·rň w Grabarce.  

Aktywny program wyjazdu jeszcze bardziej zbliŨyğ do siebie uczestnik·w i rozbudziğ 

ciekawoŜĺ regionu podlaskiego. Z pewnoŜciŃ to nie byğa nasza ostatnia wizyta na Podlasiu! 

Projekt sprawia duŨŃ przyjemnoŜĺ zar·wno uczestnikom 

jak i realizatorom. Podczas spotkaŒ zamierzaliŜmy siň 

poznaĺ, zintegrowaĺ, rozwinŃĺ kulinarnie i poznaĺ tradycje 

regionalne. Ku naszej radoŜci, na spotkaniach nie brakuje 

Ũadnego z tych element·w. 

Obecnie przygotowujemy siň do wystawy 

podsumowujŃcej projekt, kt·ra odbňdzie siň w paŦdzier-

niku, a wiňc zn·w czeka nas duŨo przyjemnej pracy. 

Wszystkich chňtnych zapraszamy do udziağu w wystawie 

oraz spotkaniach warsztatowych. JesteŜmy otwarci na 

kaŨdŃ osobň, kt·ra chciağaby przyğŃczyĺ siň do naszej 

pracy. Wymagania: chňĺ uczestnictwa i odrobina wolnego czasuJ Chňtnych prosimy  

o kontakt pod nr tel.: (0-29) 757 38 94. 

Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaci·ğ Ziemi TğuszczaŒskiej przy 

wsparciu OŜrodka Pomocy Spoğecznej w Tğuszczu, finansowany ze Ŝrodk·w Ministerstwa 

Pracy i Polityki Spoğecznej w ramach RzŃdowego Programu na rzecz AktywnoŜci Spoğecznej 

Os·b Starszych na lata 2012-2013. 

Tekst i zdjňcia: Agnieszka Mroczek ï koordynator projektu 

 

______________________*** __________________________ 

 

Gğ·d na wiedzň i ciekawoŜĺ Ŝwiata ï niech nigdy nas nie opuszcza. 

Trzeba korzystaĺ z kaŨdej nadarzajŃcej siň moŨliwoŜci poznania czegoŜ nowego. Dla mnie 

uczestnictwo w projekcie ĂDynia w Tğuszczuò jest odkrywaniem nie znanych mi dotŃd 

smak·w potraw z roŜlin dyniowatych. Co prawda doceniağam od dawna wartoŜci odŨywcze 

dyniowatych ale nie przygotowywağam tak wiele daŒ jakie moŨna robiĺ z dyni, cukinii, 

kabaczka, patisona. 

DodatkowŃ wartoŜciŃ jest przez wsp·lne Ăpichcenieò wzajemne poznawanie siň uczestnik·w, 

wymiana doŜwiadczeŒ. 
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Aby bardziej siň zintegrowaĺ uczestnicy warsztat·w ĂDynia w Tğuszczuò wybrali siň 

autokarem na Podlasie (ostatnio modne dla Tğuszcza), gdzie czas jakby wolniej pğynie, moŨna 

Ăusğyszeĺò ciszň, doznaĺ spokoju, ale teŨ poznaĺ burzliwe dzieje tych teren·w i zabytki,  

kt·re siň ostağy, a na koniec degustowaĺ wğasnorňcznie wykonane zaguby podlaskie. 

Dziňki organizatorom tego projektu za to Ũe chce im siň robiĺ tak wiele dla innych ludzi, 

niech ich siğy i zapağ do pracy spoğecznej nigdy nie opuszczŃ. Dziňki !!! 

 

Halina Zarňba Uczestniczka projektu ĂDynia w Tğuszczuò  

a takŨe studentka  UTW 

 

NALEWKA CZOSNKOWA - kuracja oczyszczajŃca! 
 

35 dag obranego czosnku(z nowych zbior·w)rozetrzeĺ 

i  zmieszaĺ z 200 ml czystego spirytusu. Szczelnie zamknŃĺ 

i postawiĺ w ciemnym i chğodnym miejscu (ale nie w 

lod·wce) na 10 dni. Nastňpnie masň naleŨy przecedziĺ, 

przelaĺ do sğoika i postawiĺ w ciemnym miejscu na 4 dni. 

Teraz Ŝrodek jest gotowy do uŨycia. Stosowaĺ wedğug nastňpujŃcego schematu 

DzieŒ                          Ŝniadanie                                    obiad                           

   1                                        1 kropla                            2 krople 

   2                                        4 krople                            5 kropli 

   3                                        7 kropli                             6 kropli 

   4                                      10 kropli                            11 kropli 

   5                                      13 kropli                            14 kropli 

   6                                      15 kropli                            16 kropli 

   7                                      18 kropli                            19 kropli 

   8                                      21 kropli                            22 kropli 

   9                                      24 krople                           25 kropli 

   10                                    25 kropli                            25 kropli 

 

Dalej naleŨy piĺ po 25 kropli 3 razy dziennie dop·ki siň nie skoŒczy nalewka.  

KaŨdŃ iloŜĺ kropli piĺ z 50 ml kwaŜnego produktu mlecznego, najlepiej z kefirem lub 

jogurtem. Wiele os·b nie lubi ostrego zapachu czosnku. ŧeby go zlikwidowaĺ po zaŨyciu 

nalewki jeŜĺ natkň pietruszki lub jabğko, albo sk·rkň  cytryny lub pomaraŒczy.  

Uwaga!!! Kuracjň stosowaĺ nie czňŜciej niŨ raz w roku!! 

 

Przepis podağa p. Wiesğawa Jňdrysiak 

Przepis wg ksiŃŨki Michağa Tombaka  ĂDroga do zdrowiaò 
 


