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ĂśWIłTECZNE ŧYCZENIA,  

NAJLEPSZE ŧYCZENIAéò 

 

Jak co roku czekamy na to najpiňkniejsze Ŝwiňto. świňto 

magiczne, rodzinne, peğne Ŝniegu, bağwan·w, spotkaŒ 

przy stole wigilijnym oraz ŜwiŃtecznych smakoğyk·w. 

BoŨe Narodzenie ï poczŃtek nowegoé  

A zaraz po Nim wszyscy zaczynajŃ odliczanie dni, 

godzin i minut do koŒca Starego Roku 

 i powitania Nowego. O p·ğnocy niebo rozŜwietlajŃ 

fajerwerki, strzelajŃ korki szampan·w, a ludzie taŒczŃ 

nawet do biağego rana. 

  

 Z okazji nadchodzŃcych ŜwiŃt i zbliŨajŃcego siň 

wielkimi krokami Nowego 2014 Roku Ũyczymy 

wszystkim pogody ducha, miğoŜci, ciepğa rodzinnego  

i spokoju. A w Nowym Roku aktywnoŜci , gotowoŜci do 

podejmowania  nowych wyzwaŒ i siğy do realizacji 

czekajŃcych na nas zadaŒ. 

 

Wszystkiego najlepszego ŨyczŃ 

Katarzyna Rostek ï Rektor UTW w Tğuszczu 

oraz pracownicy OŜrodka Pomocy Spoğecznej  

w Tğuszczu 
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EUROPEJSKA NAGRODA MIŇDZYPOKOLENIOWA 

 

Od dawna wiadomo, Ũe kluczem do sukcesu zawsze byğa i jest rozmowa i porozumienie 

spoğeczeŒstwa. Nie ma znaczenia to w jakim wieku jesteŜmy. KaŨdy z nas ma w sobie bagaŨ 

doŜwiadczeŒ i wiedzy, kt·ry moŨna wykorzystaĺ w dobrym kierunku. A najlepszym kierunkiem 

naszej aktywnoŜci jest drugi czğowiek. OŜrodek Pomocy Spoğecznej i Szkoğa Podstawowa w Tğuszczu 

stworzyğy przestrzeŒ dialogu pokoleŒ w ramach projektu GENERATION@SCHOOL (Szkoğa 

PokoleŒ). DoŜwiadczenia pokazağy, Ũe zjawisko okreŜlane jako konflikt pokoleŒ moŨe staĺ siň tylko 

mitem. 

Komisja Europejska realizujŃc politykň na rzecz spoğeczeŒstwa obywatelskiego stara siň 

zredukowaĺ negatywne nastňpstwa obecnego we wsp·ğczesnej Europie Kultu MğodoŜci. Zjawisko to 

w znaczŃcy spos·b umniejsza rolň pokoleŒ posiadajŃcych doŜwiadczenie i mŃdroŜĺ ŨyciowŃ. 

W ramach projektu udağo nam siň poğŃczyĺ planetň mğodoŜci z planetŃ dojrzağoŜci w jednŃ orbitň. 

Uczniowie Szkoğy Podstawowej i studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku wziňli udziağ w kilku 

ciekawych spotkaniach o charakterze tw·rczym i artystycznym. Warsztaty miağy r·wnieŨ charakter 

edukacyjny i wychowawczy.  

Miňdzypokoleniowe dziağania zaczňğy siň od realizacji nowatorskiego przedsiňwziňcia  

w postaci sesji zdjňciowej do kalendarza Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tğuszczu. W planie 

zdjňciowym czynny udziağ wziňğy dzieci z klasy II A pod opiekŃ wychowawcy pani Anny Milczarek. 

Mğodzi i doroŜli wyŜmienicie siň bawili podczas sesji fotograficznej. W paŦdzierniku 2013 mogliŜmy 

zobaczyĺ efekt koŒcowy wsp·lnej pracy. Kalendarz UTW nadal jest w sprzedaŨy, cieszy siň duŨym 

zainteresowaniem. 

       
Naszym celem byğo utrwalenie dialogu pokoleŒ a nie tylko doraŦne dziağanie. Kolejnym waŨnym 

momentem byğo zrealizowanie spotkania w szkole. Dzieci zaprosiğy student·w UTW do swojej klasy, 

gdzie odbyğy siň warsztaty plastyczne technikŃ papierowikliny. Uczniowie przywitali goŜci 

programem artystycznym i europejskim wystrojem klasy. Spotkaniu towarzyszyğo wsp·lnie 

wymyŜlone hasğo ĂCZY TO MAĞY, CZY TO DUŧY, UNII MOŧE SIŇ PRZYSĞUŧYĹò. 

DoroŜli i dzieci podczas wsp·lnej pracy bawili siň tak dobrze, Ũe czas przestağ odgrywaĺ jakŃkolwiek 

rolň. Spotkanie trwağo dğugo i pozostawiğo pozytywne wraŨenia i chňĺ do dalszej wsp·ğpracy. 

W nastňpstwie zrealizowanego projektu w ramach inicjatywy GENERATION@SCHOOL zrodziğ siň 

kolejny pomysğ. Pani Wiesğawa Jňdrysiak zaoferowağa siň jako instruktor tworzenia film·w  

i prezentacji multimedialnych ze zdjňĺ w systemie Windows. Ciekawe jest to, Ũe nastŃpiğo tu pewne 

odwr·cenie r·l, gdyŨ powszechnie uwaŨa siň, Ũe to dzieci lepiej obsğugujŃ komputer. Seniorka w tym 

przypadku zaoferowağa zajňcia, kt·re skutecznie mogŃ zğamaĺ stereotypy. 

DoŜwiadczenia uzyskane podczas wsp·lnej pracy udowadniajŃ, Ũe dzieci i seniorzy sŃ 

partnerami i kompanami w zabawie, pracy i nauce. Nie majŃ znaczenia r·Ũnice wiekowe bo przecieŨ 

w kaŨdym jest odrobina dziecka. Najwiňkszym sukcesem dla wszystkich bňdzie ustalenie norm gdzie 

zapanuje harmonia w relacjach miňdzypokoleniowych a obraz osoby starszej przestanie siň kojarzyĺ  

z biernoŜciŃ. 

mailto:GENERATION@Su
mailto:GENERATION@SC
mailto:GENERATION@SC
mailto:GENERATION@SCHOOL
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Komisja Europejska uhonorowağa wsp·lny projekt OPS-u i klasy IIA nagrodŃ gğ·wnŃ za otwartoŜĺ  

i kreatywnoŜĺ w dziedzinie budowania dialogu miňdzypokoleniowego. W listopadzie dzieci otrzymağy 

aparat fotograficzny oraz dyplom. OsiŃgniňcie niewŃtpliwie przyczyni siň do kontynuowania osiŃgniňĺ 

projektu GENERATION@SCHOOL oraz rozpowszechniania koncepcji spoğeczeŒstwa 

miňdzypokoleniowego funkcjonujŃcego w oparciu o uniwersalne wartoŜci europejskie.  

Tekst: BğaŨej Michalczyk 

 

MIŇDZYPOKOLENIOWA WYPRAWA DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK  

 

NagrodŃ dodatkowŃ dla nas wszystkich ï dzieci i Student·w UTW w Tğuszczu, kt·rzy uczestniczyli  

w akcji miňdzypokoleniowej byğa wycieczka do Centrum Nauki Kopernik. To wspaniağe miejsce, 

gdzie zar·wno mğodzi jak i ci nieco starsi mogŃ znaleŦĺ coŜ interesujŃcego dla siebie. Wyjazd stağ siň 

kolejnym pretekstem do wzmocnienia integracji miňdzy uczniami Szkoğy Podstawowej w Tğuszczu  

a Studentami naszego Uniwersytetu.   

 

             
 

        

mailto:GENERATION@SCHOOL


4 
 

 

TĞUSZCZAőSKIE ĂSENIORALIAò 

 

03/10/2013r obchodziliŜmy dzieŒ seniora w poğŃczeniu z rozpoczňciem projektu Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji ĂTğuszczaŒskiemu seniorowi zawsze w duszy graò i kontynuacjŃ  projektu 

Ă,Chcemy Ũyĺ nie tylko istnieĺò. Z tej okazji Pani dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

Emilia BuczyŒska-Koğodziejek przyrzŃdziğa nam 

wspaniağy dzieŒ pierogowy!  

Pierogi byğy przepyszne, o trzech smakach:  z serem, 

z miňsem i z kapustŃ i grzybami. Byğ czerwony 

barszczyk oraz  przepyszne ciasto ufundowane przez 

OŜrodek Pomocy Spoğecznej. Zapewniam! to byğa 

uczta dla podniebienia. 

Nie zabrakğo r·wnieŨ Ăstrawy duchowejò. Przyszğy 

dzieci z Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie  

i wrňczyğy  Seniorom kwiatuszki-r·Ũyczki wğasnorň-

cznie zrobione. Pani Ania Milczarek ze swojŃ klasŃ 

III a teŨ sprawiğa nam wielkŃ niespodziankň! Dzieci  

 

przedstawiğy nam kilkuminutowy skecz, bardzo ğadny i Ŝmieszny. Wiemy wszyscy, Ũe gdy pojawiajŃ 

siň dzieci robi siň od razu cieplej i przytulniej,  

a uŜmiech pojawia siň na twarzach automatycznie, 

mamy nadziejň Ũe odwiedzŃ nas jeszcze nie raz. 

Humory dopisywağy i Ŝpiewom  nie byğo koŒca, 

seniorzy byli zachwyceni. 

Czas szybko mija - juŨ mamy nastňpny 

czwartek i dalszy ciŃg realizacji  obu projekt·w.  

I zn·w odwiedzili nas przemili GoŜcie: p. Kasia 

Rostek z OŜrodka Pomocy Spoğecznej w Tğuszczu,   

p. dyr. CKSiR Emilia BuczyŒska-Koğodziejek,  

p. Ola Skonieczna koordynator UTW w Tğuszcz,  

p. Maciej Puğawski reprezentujŃcy prasň, ĂStacja 

Tğuszczò. Pan Maciej przeprowadzağ wywiadyz uczestniczkami projekt·w, robiğ zdjňcia. A byğo co 

fotografowaĺ, gdyŨ opr·cz haft·w, kt·re dzielnie nasze panie wykonujŃ byğ pokaz nowych stroj·w, co 

prawda jeszcze nie wykoŒczonych, ale byğa dyskusja nad fasonem sp·dniczki. Ostatecznie ustalono 

zadawalajŃcy wszystkich fason 

Po zakoŒczeniu zajňĺ z haft·w zesp·ğ wokalny opracowağ kolejnoŜĺ piosenek, kt·re 

zaprezentujŃ na VIII mazowieckim przeglŃdzie tw·rczoŜci artystycznej senior·w, kt·ry  ma siň odbyĺ 

w Wňgrowie. 

Nadszedğ ostatni czwartek projektu. MyŜlağam, Ũe dzieŒ ten zakoŒczymy tylko rozdaniem 

sp·dniczek i przygotowaniem fartuszk·w oraz r·Ũ na wystawň, ale pomyliğam siň! Seniorki zgotowağy 

nam wspaniağe podziňkowanie: za zorganizowanie czasu, kt·ry mogğy spňdziĺ  juŨ z integrowane,  

w miğej atmosferze. A przy okazji zesp·ğ wokalny zyskağ nowe letnie strojeJ PrzewodniczŃca Jadzia 

Boguszewska zaprosiğa na tň okazjň dostojnych GoŜci. Zaszczycili nas swojŃ  obecnoŜciŃ  w-ce  
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burmistrz Waldemar Banaszek, p. Kasia Rostek, p. Ola Skonieczna. Podziňkowaniom nie byğo koŒca!  

 

    
 

esp·ğ wokalny umilağ czas ŜpiewajŃc. Atmosfera  byğ wspaniağa, przy herbatce, kawce i wspaniağym 

cieŜcie upieczonym przez same uczestniczki projektu a zarazem seniorki ĂUŜmiechu Jesieniò.  

Z tego miejsca dziňkujň wszystkim uczestniczkom projektu, za cierpliwoŜĺ, wyrozumiağoŜĺ,  

za integracjň wewnŃtrzpokoleniowŃ, za to Ũe pomogğy mi w realizacji projektu. Piňknie dziňkujň 

Wszystko co dobre ï szybko siň koŒczy! Projekt dobiegğ koŒca, sama nie mogğam uwierzyĺ,  

Ũe podoğaliŜmy zadaniom. Moim gğ·wnym celem nie byğy stroje, hafty, czy r·Ũe, choĺ to bardzo 

waŨne co siň robi i dlaczego. Moim celem byğo stworzyĺ miğŃ atmosferň w zespole, stworzyĺ 

wsp·ğpracň miňdzy seniorkami ŜpiewajŃcymi a tymi, kt·re nie ŜpiewajŃ, stworzyĺ integracjň 

wewnŃtrzpokoleniowŃ. Mam cichŃ nadziejň, Ũe mi siň to udağoJ 

Tekst: Wiesğawa Jňdrysiak 

Koordynator projektu 

 
                        

 

 

 

 

ZAWčD:  KOBIETA AKTYWNA 

 

Projekt Ă Kobieta Aktywnaò wsp·ğfinansowany przez MPIPS skierowany do 10 bezrobotnych kobiet 

dobiega koŒca. Od czerwca wsp·lnie pracowaliŜmy aby przygotowaĺ uczestniczki do wejŜcia na 

rynek pracy w nowej roli - w roli kobiety aktywnej, nie bojŃcej siň wyzwaŒ i pewnej siebie. 
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Aby sprostaĺ temu wyzwaniu Panie wsp·ğpracowağy z psychologiem, trenerem pracy, doradcŃ  

zawodowym. Uczestniczyğy w warsztatach kreowania wizerunku i decoupage, brağy udziağ  

w wykğadzie na temat prawa pracy. Do integracji przyczyniğ siň 2-dniowy pobyt w  Drohiczynie oraz 

organizacja stoiska podczas lokalnych DoŨynek.  

Po 5 miesiňcznym cyklu zajňĺ przyszedğ czas na kursy zawodowe.  

 

 
 

 

 

W listopadzie rozpoczňliŜmy dziağania z zakresu reintegracji zawodowej. Aby pom·c uczestniczkom 

na rynku pracy zorganizo-waliŜmy trzy kursy zawodowe zgodne z ich wyborem do kt·rego 

przyczyniğy siň prowadzone od czerwca zajňcia z doradcŃ zawodowym, psychologiem i trenerem 

pracy. Kurs finansowo- ksiňgowy przeprowadziğa firma ĂPeritusò z Tğuszcza. W 60 godzinnym 

szkoleniu wziňğo udziağ  5 paŒ, kt·re dzielnie uczyğy siň podstaw ksiňgowoŜci aby w przyszğoŜci m·c 

je wykorzystaĺ na wymarzonym stanowisku pracy. Kurs opiekuna os·b starszych zrealizowağa dla nas 

firma PK Auto-Kwiat r·wnieŨ z Tğuszcza , kt·ra zostağa takŨe wybrana do realizacji kursu 

ogrodniczego.  

Trzy osoby nabyğy wiedzň i umiejňtnoŜci z zakresu opieki nad osobami starszymi, kt·re mogğy 

sprawdziĺ podczas dwudniowych praktyk w tutejszym środowiskowym Domu Samopomocy pracujŃc 

z osobami chorymi i wymagajŃcymi wsparcia.  

W kursie ogrodniczym wziňğy udziağ 2 uczestniczki. Opr·cz czňŜci teoretycznej osoby te wsp·lnie  

z pracownikami OŜrodka Pomocy Spoğecznej w Tğuszczu zagospodarowağy teren pod wioskň 

edukacyjnŃ dla dzieci, sadzŃc roŜliny zgodnie z wiedza nabytŃ wczeŜniej. 

Organizacja tego typu szkoleŒ pozwoliğa nabyĺ niezbňdnych umiejňtnoŜci uğatwiajŃcych znalezienie 

pracy. Kilkumiesiňczna wsp·ğpraca ze sztabem specjalist·w otworzyğa uczestniczki na nowe 

wyzwania, przyczyniğa siň do zwiňkszenia samooceny i wiary w siebie. Kolejnym krokiem bňdzie 

podjňcie zatrudnienia, kt·re na mocy porozumienia OŜrodka Pomocy Spoğecznej  

z Powiatowym Urzňdem Pracy ma ogromnŃ szansň na powodzenie. 

 

Tekst: Marta Jabğecka 

Koordynator projektu 
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ĂWYZWčLMY W SOBIE ENERGIŇ!ò 2013 na finiszu 

 

Kolejny rok realizacji projektu systemowego ĂWyzw·lmy w sobie energiň!ò  dobiega koŒca. 

Ostatnie miesiŃce to niewŃtpliwie gorŃcy okres; przeprowadziliŜmy kursy zawodowe: komputerowy 

(6 os·b), prawo jazdy kategorii B (9 os·b) i roboty wykoŒczeniowe w budownictwie (18 os·b). 

Ponadto przez cağy rok uczestnicy mieli moŨliwoŜĺ udziağu w poradnictwie zawodowym, spotkaniach 

z prawnikiem czy psychologiem.  

 

Opr·cz tego Beneficjenci korzystajŃcy ze wsparcia w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie cyklicznie 

uczestniczyli w zajňciach z terapeutŃ neurorozwoju oraz logopedŃ. Wakacje upğynňğy pod znakiem 

wyjazdu socjoterapeutycznego, podczas kt·rego - opr·cz uczestnictwa w warsztatach  - rodzice  

i dzieci wsp·lnie zwiedzali nadmorskie 

miejscowoŜci. W ramach projektu proponowa-

liŜmy takŨe warsztaty aktywizujŃce dla dzieci  

i dorosğych m.in. decoupage, cotygodniowe 

maszerowanie Nordic Walking czy zajňcia tai 

chi. Podczas wielu godzin zajňĺ kreatywnych dla 

dzieci i dorosğych w PPDiR rodzice wraz  

z dzieĺmi spotykali siň m.in. na zajňciach 

kulinarnych, plastycznych czy kosmetycznych.  

W okresie przedŜwiŃtecznym wsp·lnie 

wykonywali ozdoby ŜwiŃteczne oraz podarunki dla 

cağej rodziny.  

 

ZwieŒczeniem dotychczasowych dziağaŒ projekto-

wych w latach 2012-2013 byğa konferencja  

podsumowujŃca, kt·ra odbyğa siň 5 grudnia b.r.  

w Hotelu Batory w Tğuszczu. WŜr·d zaproszonych 

GoŜci nie zabrakğo przedstawicieli Departamentu 

Pomocy i Integracji Spoğecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoğecznej p. Anety Kowalskiej  

i p. Katarzyny Sztompki, Burmistrza Tğuszcza Pawğa Bednarczyka, Radnych Wğodzimierza 
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Malinowskiego, Pawğa Fydryszka, Waldemara 

Sitka i Stefana Mikiciuka. Zaproszenie przyjňli 

takŨe dyrektorzy szk·ğ, pedagodzy, kuratorzy.  

Podczas konferencji w wyczerpujŃcy spos·b 

przedstawiono osiŃgniňte rezultaty.  

Konferencji towarzyszyğa wystawa prac 

wykonanych przez uczestnik·w tegorocznego 

Programu AktywnoŜci Lokalnej, kt·ry odbyğ siň 

w dw·ch tğuszczaŒskich soğectwach: Jasienicy  

i Dziňcioğach. Momentem kulminacyjnym byğa 

premiera filmu edukacyjnego pt.: ĂZakŃtek 

pokonania barier ï OPS Tğuszczò  

w reŨyserii Aurelii Sobczak.  

W trakcie uroczystoŜci wyr·Ũniono 2 wolontariuszki, kt·re 

bardzo angaŨujŃ siň w dziağalnoŜĺ Punktu Pomocy Dziecku  

i Rodzinie  ï uczennice gimnazjum: Magdalenň Wojtczuk  

i Patrycjň Sk·rň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zakoŒczenie spotkania, w podziňkowaniu za dotychczas-

owŃ pracň i okazane wsparcie dla podejmowanych przez 

OŜrodek Pomocy Spoğecznej w Tğuszczu dziağaŒ, organizatorzy ufundowali okolicznoŜciowy tortJ 

  

Przypominamy, Ũe od stycznia 2014 roku rozpoczynamy nab·r na kolejny rok realizacji projektu. 

Zapraszamy wszystkich chcŃcych skorzystaĺ z proponowanego wsparcia do Punktu Pomocy Dziecku  

i Rodzinie w Tğuszczu, ul. KoŜciuszki 7 (budynek Biblioteki Publicznej). Wiňcej informacji moŨna 

uzyskaĺ pod numerem telefonu 606 949 140. 

Projekt wsp·ğfinansowany przez Uniň EuropejskŃ w ramach Europejskiego Funduszu Spoğecznego. 

 

 

Aleksandra Skonieczna 

Koordynator projektu 
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REKONSTRUKCJA 11 LISTOPADA 2013r.  

9 listopada 2013r. miağo miejsce wydarzenie pn.: ĂOdbicie Stacji Tğuszcz 1918 rokuò. Byğa to 

inicjatywa oddolna, podjňta przez nieformalnŃ grupň mieszkaŒc·w Tğuszcza, pasjonat·w historii 

naszego regionu i nie tylko. Rekonstrukcja odbywağa siň na terenie kolejowym, w okolicach peronu 

zamkniňtego dla ruchu pociŃg·w. Inscenizacja spotkağa siň z duŨym uznaniem w oczach obywateli 

naszego miasta. W wydarzenie zaangaŨowağy siň dzieci oraz mğodzieŨ z gminnych szk·ğ. Uczniowie 

wykonali piňkne kotyliony, kt·re przypinane byğy uczestnikom spotkania. Dzieci  

z Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tğuszczu rozdawağy biağo-czerwone r·Ũe wykonane przez 

podopiecznych. W imprezň wğŃczyğ siň r·wnieŨ nasz Uniwersytet, kt·ry zaaranŨowağ stoisko 

gastronomiczne. Ponownie do odegrania r·l w inscenizacji zostağy zaproszone dwie studentki UTW  

w Tğuszczu: p. Teresa Zarňba i p. Zofia 

Przyborowska. Spisağy siň na medal! Nasz 

UTW jest dumny z tego, Ũe w naszych 

szeregach mamy tak wspaniağe talenty. 

 

Inicjatywa wspaniale wpisuje siň w zasadň partycypacji obywateli w Ũyciu publicznym  

i spoğecznym. Na podkreŜlenie zasğuguje fakt, Ũe jest to inicjatywa oddolna, zrodzona z potrzeby 

grupy os·b zafascynowanych historiŃ naszego miasta oraz Polski, kt·rzy potrafili zaraziĺ  

i przekonaĺ do swojego pomysğu miejscowe wğadze, mieszkaŒc·w i przedsiňbiorc·w. Po raz pierwszy 

tego typu wydarzenie miağo miejsce 3 maja 2013 roku, kiedy to grupa przedstawiğa rekonstrukcjň 

wydarzenia pn.: ĂOdbicie Braci Wierzb·wò. JuŨ wtedy wiadomo byğo, Ũe tego typu wydarzenia sŃ 

niezwykle waŨne dla podkreŜlenia identyfikacji z lokalnŃ historiŃ i kulturŃ. Istotnym jest r·wnieŨ fakt, 

Ũe w wydarzenie zaangaŨowağy siň szkoğy, przedszkola, nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz 

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie dziağajŃce przy OŜrodku Pomocy Spoğecznej. W wydarzenie 

wğŃczyli siň takŨe lokalni przedsiňbiorcy. 

Tekst: Aleksandra Skonieczna        

Zdjňcia: Anna CiszyŒska      
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NAGRODA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOĞECZNEJ DLA OPS W TĞUSZCZU 

 

 

21 listopada w Dniu Pracownika Socjalnego odbyğo siň 

wrňczenie nagr·d Ministra Pracy i Polityki Spoğecznej za 

wybitne i nowatorskie rozwiŃzania w zakresie pomocy 

spoğecznej w roku 2013. Uroczysta gala miağa miejsce  

w Hotelu Polonia w Warszawie. WŜr·d nagrodzonych 

znalazğ siň OŜrodek Pomocy Spoğecznej w Tğuszczu. Tak 

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoğecznej uzasadniğo 

przyznanie nagrody: 

OŜrodek Pomocy Spoğecznej w Tğuszczu - za realizowanŃ  

z duŨŃ konsekwencjŃ koncepcjň inicjowania i ğŃczenia wielu 

inicjatyw na rzecz wğŃczenia spoğecznego senior·w oraz grup 

zagroŨonych wykluczeniem spoğecznym. 

Pracownicy OŜrodka poprzez realizacjň r·Ũnych 

projekt·w systemowych i fakultatywnych koncentrujŃ siň na 

wspieraniu klient·w pomocy spoğecznej, przede wszystkim 

poprzez dziağania aktywizujŃce spoğecznie i integrujŃce 

osoby zagroŨone wykluczeniem spoğecznym ze 

spoğecznoŜciŃ lokalnŃ i jej najbliŨszym otoczeniem. Szeroki 

zakres dziağalnoŜci OŜrodka w celu rozwiŃzywania 

problem·w spoğecznych, niekonwencjonalne pomysğy i sposoby docierania do grup zagroŨonych 

wykluczeniem spoğecznym, zaangaŨowanie pracownik·w OŜrodka dajŃce wymierne rezultaty  

i przekğadajŃce siň na wzrost aktywnoŜci podopiecznych zasğugujŃ na szczeg·lne uznanie. 

Przykğadami tej innowacyjnej dziağalnoŜci OPS w Tğuszczu sŃ: 

¶ zawarcie partnerstwa publiczno-prywatnego miňdzy instytucjami, organizacjami 

i prywatnymi przedsiňbiorcami w celu sukcesywnego rozwijania aktywnoŜci spoğecznej, 

¶ likwidowanie barier spoğecznych (zakup 2 samochod·w do przewozu os·b 

niepeğnosprawnych), utworzenie plac·wki wsparcia Ŝrodowiskowego, 

¶ utworzenie Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie, 

¶ utworzenie Klubu Integracji Spoğecznej, 

¶ integracja os·b starszych i niepeğnosprawnych w Ŝrodowisku - przede wszystkim 

poprzez dziağalnoŜĺ Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubu Integracji Spoğecznej, 

¶  integracja spoğeczna os·b i rodzin szczeg·lnego ryzyka poprzez Projekt systemowy 

ĂWyzw·lmy w sobie energiňò i Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie. 

Jest nam niezmierni miğo, Ũe zostaliŜmy docenieni. Otrzymana nagroda jest dla nas potwierdzeniem 

tego, Ũe warto kreatywnie i z pasjŃ podchodziĺ do swojej pracy. To dla nas motywacja na kolejne lata 

dziağaŒ na rzecz spoğecznoŜci lokalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=537554556328256&set=a.303547949728919.73440.303440586406322&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=537554556328256&set=a.303547949728919.73440.303440586406322&type=1&relevant_count=1
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WEJDť DO TEATRU! 

 

Zaczňğo siň od wsp·lnego wyjazdu do malowniczego Popowa, a nastňpnie odbyğy siň pr·by do 

nietypowego spektaklu teatralnego. GrajŃ w nim bowiem studenci tğuszczaŒskiego UTW, kt·rzy 

pierwszy raz majŃ okazjň spr·bowaĺ swoich siğ jako aktorzy. 

Trzyosobowy zesp·ğ przygotowağ adaptacjň sztuki Antoniego Czechowa pt. ĂOŜwiadczynyò. Tekst 

opowiada o zwyczajnej rodzinie ï matce i c·rce, mieszkajŃcych samotnie na wğoŜciach. świetnie 

radzŃ sobie na roli, majŃ wğasny majŃtek. Pewnego dnia odwiedza je, po dğugiej nieobecnoŜci, sŃsiad. 

Niezwykle elegancko ubrany, cierpiŃcy na hipochondriň starszy pan. Wtedy na jaw wychodzŃ typowe 

dla nas, Polak·w sŃsiedzkie niesnaski. Sporom nie ma koŒca, tytuğowe oŜwiadczyny zaczynajŃ wisieĺ 

na wğoskué 

Realizatorami projektu ĂWejdŦ do teatruò jest Nieformalna Grupa MğodzieŨy ĂBeaver Zoneò  

i Stowarzyszenie Kastor. Jego pierwszym etapem byğ wyjazd na warsztaty w Popowie poprowadzone 

przez doŜwiadczonŃ aktorkň. Po kilku tygodniach pr·b, 9 paŦdziernika 2013 roku, podczas inauguracji 

Roku Akademickiego 2013/2014 UTW w Tğuszczu, odbyğa siň premiera ĂOŜwiadczynò  

w tğuszczaŒskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Nastňpnie uczestnicy projektu odbyli 

kilkudniowe tournee ï wystawili spektakl na scenach plac·wek kulturalnych na terenie Powiatu 

WoğomiŒskiego: w Zielonce, Radzyminie i Woğominie. Widownia dopisağa i zawsze ciepğo 

oklaskiwağa aktor·w oraz reŨyserkň. Planowane sŃ kolejne wystawienia, takŨe w Tğuszczu. 

Obsada: 

Maria Stiepanowna ï Janina Stryjek 

Natalia Stiepanowna ï Monika Godlewska 

Iwan Wasiliewicz Ğomow ï Teodor Wiňch 

ReŨyseria: 

Zesp·ğ pod kierownictwem Aurelii Sobczak 

 

            

             
 

Spektakl przygotowany w ramach projektu ĂWejdŦ do teatruò wsp·ğfinansowanego ze Ŝrodk·w 

Powiatu WoğomiŒskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Kastor ï Inicjatywa dla Rozwoju 

we wsp·ğpracy z NieformalnŃ GrupŃ MğodzieŨy ĂBeaver Zoneò.  

Tekst: Monika Godlewska 

Zdjňcia: Adam Kowalski 
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EKONOMIA SPOĞECZNA - szansa na pracň i aktywnoŜĺ ŨyciowŃ 

 

Ekonomia spoğeczna to tylko jeden ze sposob·w okreŜlenia dziağalnoŜci gospodarczej, kt·ra 

ğŃczy w sobie cele spoğeczne i ekonomiczne. Bywa ona okreŜlana r·wnieŨ jako gospodarka spoğeczna 

lub przedsiňbiorczoŜĺ spoğeczna. 

Pojňcie ekonomii spoğecznej jest bardzo szerokie. Aby je dobrze zrozumieĺ, warto opisaĺ 

instytucje stanowiŃce ĂrdzeŒò tego Ŝrodowiska ï tzw. przedsiňbiorstwa spoğeczne. Najbardziej 

popularnŃ i czňsto stosowanŃ definicjŃ jest ta sformuğowana przez pracownik·w europejskiej sieci 

badawczej EMES (European Research Network). Wedğug niej za przedsiňbiorstwo spoğeczne uznaje 

siň dziağalnoŜĺ o celach gğ·wnie spoğecznych, kt·rej zyski w zağoŨeniu sŃ reinwestowane w te cele lub 

we wsp·lnotň, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiňkszenia dochodu udziağowc·w czy teŨ 

wğaŜcicieli. EMES okreŜla kryteria spoğeczne i ekonomiczne, kt·rymi powinny charakteryzowaĺ siň 

inicjatywy wpisujŃce siň w ekonomiň spoğecznŃ. 

Kryteria ekonomiczne: 
- prowadzenie w spos·b wzglňdnie ciŃgğy, regularny dziağalnoŜci w oparciu o instrumenty 

ekonomiczne; 

- niezaleŨnoŜĺ, suwerennoŜĺ instytucji w stosunku do instytucji publicznych; 

- ponoszenie ryzyka ekonomicznego; 

- istnienie choĺby nielicznego pğatnego personelu. 

Kryteria spoğeczne: 
- wyraŦna orientacja na spoğecznie uŨyteczny cel przedsiňwziňcia; 

- oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; 

- specyficzny, moŨliwie demokratyczny system zarzŃdzania; 

- moŨliwie wsp·lnotowy charakter dziağania; 

- ograniczona dystrybucja zysk·w. 

Ten zestaw kryteri·w jest definicjŃ idealnego przedsiňbiorstwa spoğecznego. Od przedsiňwziňĺ 

zaliczanych do tego sektora nie wymaga siň zatem speğnienia wszystkich kryteri·w, lecz wiňkszoŜci  

z nich. 

Co ekonomia spoğeczna oznacza w praktyce? Przedsiňbiorstwa spoğeczne mogŃ peğniĺ bardzo 

r·Ũnorodne funkcje. PoniŨej przedstawiamy podziağ ich kompetencji, poparty przykğadami polskich 

przedsiňwziňĺ, stanowiŃcych swoisty dow·d na istnienie ekonomii spoğecznej. Trzeba jednak 

podkreŜliĺ, Ũe ze wzglňdu na ciŃgle jeszcze mağŃ skalň ekonomii spoğecznej w Polsce, wiele  

z opisanych tu obszar·w dopiero czeka na rozwiniňcie. 

 
Integracja spoğeczna i dziağalnoŜĺ na rynku pracy. Przykğadem na tego typu dziağania moŨe 

byĺ Pracownia Rzeczy R·Ũnych, prowadzona przez Fundacjň SYNAPSIS, kt·rej celem jest integracja 

spoğeczna os·b z autyzmem (wszystkie przytoczone przykğady przedsiňwziňĺ ekonomii spoğecznej 

opisane zostağy w Atlasie Dobrych Praktyk Ekonomii Spoğecznej) lub Fundacja Sğawek pomagajŃca 

osadzonym w wiňzieniach i wychodzŃcym na wolnoŜĺ powr·ciĺ do Ũycia w spoğeczeŒstwie. 

http://emes.net/
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Atlas_dobrych_praktyk/atlas_dobrych_praktyk_nowe/6Atlas_Dobrych_Praktyk_Synapsis_ver052009.pdf
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433243
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Atlas_dobrych_praktyk/atlas_dobrych_praktyk_nowe/22Atlas_Dobrych_Praktyk_Slawek_ver052009.pdf
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Wszystkie przytoczone w tym tekŜcie przedsiňwziňcia integrujŃ grupy defaworyzowane jednoczeŜnie 

stwarzajŃc dla nich miejsca pracy 

 

Dostarczanie usğug publicznych. Usğugi publiczne Ŝwiadczone przez przedsiňbiorstwa spoğeczne 

mogŃ mieĺ bardzo r·Ũny charakter, ale przynajmniej dwie ich grupy (usğugi spoğeczne oraz usğugi 

techniczne) sŃ szczeg·lnie waŨne dla przedsiňbiorczoŜci spoğecznej. 

a) Usğugi spoğeczne:  

- usğugi edukacyjne (np. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Sokoğowo, kt·re Ũeby utrzymaĺ mağŃ 

wiejskŃ szkoğň prowadzi przyszkolny sklep), 

- dziağania w obszarze szeroko rozumianych usğug socjalnych, (np. Stowarzyszenie ĂByĺ razemò, 

zakğadajŃce Domy Wsp·lnoty, gdzie bezdomni poczŃtkowo wspierani przez Stowarzyszenie biorŃ 

stopniowo odpowiedzialnoŜĺ za prowadzenie przekazanego im we wsp·lne uŨytkowanie domu) 

- usğugi opiekuŒcze Ŝwiadczone w domu oraz prowadzenie r·Ũnego rodzaju instytucji opiekuŒczych 

(tak jak w Stowarzyszeniu Flandria, kt·re skupiajŃc ponad 7 tys. czğonk·w jest w stanie negocjowaĺ 

stawki usğug pielňgniarskich i opieki medycznej, a nawet prowadziĺ aptekň), 

- dziağania w obszarze szeroko rozumianej sğuŨby zdrowia (np. Sp·ğdzielnia Socjalna ĂSzansa 

i Wsparcieò, kt·ra szkoli i przygotowuje sanitariuszki do pracy w szpitalu). 

b) Usğugi technicznie mogŃ dotyczyĺ np. utrzymywania zieleni miejskiej i innych prac porzŃdkowych 

zwiŃzanych z mieniem publicznym (jak np. sp·ğdzielnia socjalna na PiŃtkowie ï dzielnicy Poznania, 

dajŃca zatrudnienie osobom zalegajŃcym z pğaceniem czynszu). Pokrewne temu sŃ usğugi zwiŃzane ze 

zbieraniem odpad·w, ich segregacjŃ i utylizacjŃ (warszawski EKONdziağajŃc w tym wğaŜnie obszarze, 

daje pracň ponad 800 osobom niepeğnosprawnym i chorujŃcym psychicznie). 

Usğugi o charakterze wzajemnym. MogŃ to byĺ zar·wno przedsiňwziňcia dziağajŃce w obszarze 

rynku i konkurencyjne wğaŜnie ze wzglňdu na sw·j wzajemnoŜciowy charakter, np. ubezpieczenia 

wzajemne (Towarzystwa UbezpieczeŒ Wzajemnych), usğugi zdrowotno-opiekuŒcze, sp·ğdzielnie 

telefoniczne itp. SŃ to teŨ alternatywne mechanizmy wymiany, np. Banki Czasu (czyli wzajemne 

dzielenie siň kompetencjami i usğugami w ramach grupy os·b zrzeszonych w Banku) albo systemy 

barterowe. 

Usğugi na otwartym rynku. Tutaj za przykğad moŨe posğuŨyĺ krakowski pensjonat ĂU Pana Cogitoò, 

kt·ry zapewnia wysokiej jakoŜci obsğugň hotelowŃ i cateringowŃ zatrudniajŃc osoby po kryzysach 

psychicznych i przeznaczajŃc zyski ze swojej dziağalnoŜci r·wnieŨ na rehabilitacjň os·b 

niepeğnosprawnych. 

Dostarczanie d·br publicznych i rozw·j wsp·lnot lokalnych. IlustracjŃ tego typu kompetencji 

moŨe byĺ Bağt·w, mağa miejscowoŜĺ koğo Ostrowca świňtokrzyskiego, kt·rego mieszkaŒcy 

zastanawiajŃc siň, co zrobiĺ z panujŃcymi wok·ğ biedŃ i bezrobociem, wpadli na pomysğ 

stworzenia Parku Jurajskiego, oczyŜcili zaroŜniňtŃ rzekň i  stworzyli na niej szlak wodny, kt·rym 

spğywajŃ tratwy z turystami (co roku Bağt·w odwiedza ponad 200 tysiňcy os·b). 

DziağalnoŜĺ handlowa i produkcyjna. Przedsiňbiorstwa spoğeczne mogŃ teŨ podejmowaĺ dziağalnoŜĺ 

produkcyjnŃ, tak jak to robi EKO ĂSzkoğa ŧyciaò w Wandzinie ï najwiňkszy w Polsce oŜrodek dla 

os·b uzaleŨnionych od narkotyk·w, zakaŨonych wirusem HIV i chorych na AIDS, gdzie od wielu lat 

prowadzony jest sad ze starymi odmianami polskich drzew owocowych oraz hodowla kr·lik·w i kur. 

Naszym lokalnym przykğadem przedsiňbiorstwa spoğecznego bňdzie ĂMIODZIO WIOSKAò, kt·ra 

powstaje na terenie naprzeciwko NZOZ BIOS. Bňdzie to miejsce edukacji ekologicznej przeznaczone 

poszerzeniu wiedzy na temat Ũycia pszcz·ğ. WyposaŨone w duŨy ul, do kt·rego bňdzie moŨna wejŜĺ 

i poczuĺ siň jak pszczoğa, bňdŃ inne pokazowe ule oraz tablice informacyjno- edukacyjne.  ĂMiodzio 

wioskaò posiada juŨ plac zabaw oraz piaskownicň. Bňdzie to miejsce edukacji  przez zabawň. Wok·ğ 

tego miejsca powstanie oferta dodatkowa tj.:  

- warsztaty robienia Ŝwiec z wosku pszczelego, 

- warsztaty decoupage,  

- warsztaty rozwijania kreatywnoŜci dzieci, 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Atlas_dobrych_praktyk/atlas_dobrych_praktyk_nowe/14Atlas_Dobrych_Praktyk_Sokolowo_ver052009.pdf
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/612310
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/612341
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Atlas_dobrych_praktyk/atlas_dobrych_praktyk_nowe/23atlas_Dobrych_Praktyk_Chorzow_ver052009.pdf
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Atlas_dobrych_praktyk/atlas_dobrych_praktyk_nowe/23atlas_Dobrych_Praktyk_Chorzow_ver052009.pdf
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Atlas_dobrych_praktyk/atlas_dobrych_praktyk_nowe/19Atlas_Dobrych_Praktyk_Piatkowo_ver052009.pdf
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Atlas_dobrych_praktyk/atlas_dobrych_praktyk_nowe/5Atlas_Dobrych_Praktyk_Ekon_ver052009.pdf
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/612339
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Atlas_dobrych_praktyk/atlas_dobrych_praktyk_nowe/1Atlas_Dobrych_Praktyk_Baltow_ver052009.pdf
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/612328
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- sprzedaŨ miod·w i produkt·w kosmetycznych i leczniczych z miodu, 

- sprzedaŨ produkt·w kojarzŃcych siň z Tğuszczem i pszczoğami, pszczelarstwem. 

Oferta moŨe byĺ rozszerzana i  modyfikowana w zaleŨnoŜci od zam·wieŒ grup szkolnych. OczywiŜcie 

celem jest utrzymywanie i rozwijanie tego miejsca z zarobionych Ŝrodk·w, rozsğawienie naszej 

miejscowoŜci, ale przede wszystkim stworzenie miejsca na aktywnoŜĺ mieszkaŒc·w naszej gminy. 

Zwğaszcza tych, kt·rzy majŃ trudnoŜci z rozpoczňciem pierwszej pracy, wypadli z rynku pracy i bňdŃ 

mogli nabyĺ doŜwiadczenia w super miejscu. W tworzenie oferty wğŃczyĺ siň mogŃ sğuchacze 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku (na kt·rych bardzo liczymy), mğodzieŨ i dzieci. Zapraszamy do 

wsp·ğpracy. 

Informacje zebrağa: Katarzyna Rostek 

ťr·dğo: www.ekonomiaspoleczna.pl 

 

TO WARTO WIEDZIEĹ: STOWARZYSZENIE A FUNDACJA 

     W Polsce wedğug badaŒ GUS obecnie jest zarejestrowanych ponad 80.000 organizacji 

pozarzŃdowych, czeŜĺ z ww. podmiot·w prowadzi bardzo szerokŃ dziağalnoŜĺ, dziağajŃc poprzez 

oddziağy terenowe na terenie cağej Polski.  Ponad 6.000 organizacji posiada status Organizacji PoŨytku 

Publicznego. Wiele posiada takŨe status przedsiňbiorcy, wypracowujŃc w ten spos·b dodatkowe 

Ŝrodki na prowadzenie dziağalnoŜci statutowej. Najwiňcej organizacji pozarzŃdowych dziağa obecnie 

na Mazowszu.  

      Stowarzyszenie to grupa os·b (przyjaci·ğ, bliŨszych i dalszych znajomych, czğonk·w rodziny), 

kt·re majŃ wsp·lne zainteresowania lub wsp·lny cel. Razem chcŃ rozwijaĺ swoje zainteresowania lub 

osiŃgnŃĺ wyznaczony sobie cel. 

      Fundacja jest organizacjŃ pozarzŃdowŃ powoğywanŃ dla cel·w spoğecznie lub gospodarczo 

uŨytecznych, wyposaŨonŃ w majŃtek przeznaczony na realizacjň tych cel·w, ustanawianŃ przez 

fundatora w oŜwiadczeniu woli zğoŨonym przed notariuszem (lub w testamencie), uzyskujŃcŃ 

osobowoŜĺ prawnŃ z chwilŃ wpisania do Krajowego Rejestru SŃdowego. 

       JeŨeli myŜlimy o zağoŨeniu podmiotu pozarzŃdowego, musimy zastanowiĺ siň nad wğaŜciwŃ 

formŃ, w jakiej przyjdzie nam w przyszğoŜci dziağaĺ. Po pierwsze musimy ustaliĺ czy dziağalnoŜĺ 

naszej organizacji opieraĺ siň ma na spoğecznym zaangaŨowaniu jej czğonk·w (bŃdŦ wolontariuszy) 

czy teŨ na majŃtku osoby fizycznej (prawnej). Gdy odpowiedŦ na pierwszŃ czňŜĺ pytania bňdzie 

twierdzŃca, musimy zaczŃĺ myŜleĺ o zağoŨeniu stowarzyszenia, gdy na drugŃ czeŜĺ o fundacji. 

PowinniŜmy takŨe na wstňpie rozwaŨyĺ czy bňdziemy prowadziĺ dziağalnoŜĺ gospodarczŃ oraz czy 

zamierzamy ubiegaĺ siň w przyszğoŜci o status Organizacji PoŨytku Publicznego (OPP). Gdy juŨ 

odpowiemy sobie na te pytania pozostaje nam jeszcze wybraĺ ostatecznŃ, wğaŜciwŃ formň prawnŃ 

organizacji a w przypadku wyboru stowarzyszenia, zmuszeni bňdziemy jeszcze zastanowiĺ siň nad 

kolejnymi kwestiami dotyczŃcymi zağoŨenia stowarzyszenia czy nasza organizacja ma posiadaĺ 

osobowoŜĺ prawnŃ czy teŨ nie. Po wygenerowaniu odpowiedzi na powyŨsze pytania jesteŜmy gotowi 

do podjňcia czynnoŜci rejestracyjnych.  

 

PoniŨsza tabela przedstawia r·Ũnice pomiňdzy stowarzyszeniem a fundacjŃ : 

 

Stowarzyszenie 

 

Fundacja 

 

Podstawa prawna : Ustawa z dn. 7 kwietnia 

1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 

r., Nr 79, poz. 855 z p·Ŧn. zm.) 

Podstawa prawna:Ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 

r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46,  

poz. 203 z p·Ŧn. zm.) 

ZağoŨyciele: W przypadku stowarzyszenia 

zağoŨyciele to minimum 15 os·b (w przypadku 

stowarzyszenia rejestrowanego w Krajowym 

Rejestrze SŃdowym), osoby fizyczne, 

posiadajŃce peğnŃ zdolnoŜĺ do czynnoŜci 

prawnych, obywatele polscy, cudzoziemcy, jeŜli 

majŃ miejsce zamieszkania w Polsce) 

ZağoŨyciele: Fundator (ustanawiajŃcy fundacjň) 

moŨe byĺ jeden lub kilku (osoby prawne lub 

fizyczne), mogŃ byĺ to zar·wno osoby fizyczne 

Polacy i cudzoziemcy (bez wzglňdu na miejsce 

zamieszkania) jak i osoby prawne posiadajŃce 

siedzibň w Polsce lub zagranicŃ.  

 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
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Informacje zebrağa: Marta Jabğecka 

 

 

 

Cel: Cel, kt·rym kierujŃ siň zağoŨyciele 

stowarzyszenia moŨe byĺ dowolny (byle by byğ 

zgodny z prawem), moŨe polegaĺ  

nawet na wspieraniu wğasnych czğonk·w.  

 

Cel: JeŜli chodzi o fundacjň to cel winien byĺ 

spoğecznie lub gospodarczo uŨyteczny, cel nie 

moŨe polegaĺ na wspieraniu fundatora lub jego 

bliskich.  

 

WaŨne : W przypadku obu typ·w organizacji naleŨy pamiňtaĺ, Ũe celem ich tworzenia jest gğ·wnie 

dziağalnoŜĺ statutowa a cel dziağalnoŜci musi byĺ niezarobkowy. W praktyce oznacza to, Ũe zar·wno 

stowarzyszenia jak i fundacje mogŃ prowadziĺ dziağalnoŜĺ gospodarczŃ ale prowadzenie tej 

dziağalnoŜci moŨe sğuŨyĺ tylko i wyğŃcznie realizacji cel·w statutowych. 

 

Czğonkowie : Oba typy organizacji zar·wno stowarzyszenie i fundacja to organizacje pozarzŃdowe. 

W wypadku stowarzyszenia jego dziağalnoŜĺ wspierajŃ czğonkowie. To walne zgromadzenie 

czğonk·w jest najwyŨszŃ wğadza w stowarzyszeniu, to oni sŃ gğ·wnym kapitağem organizacji a gdy 

ich liczba spada poniŨej 15 powstaje ustawowa przesğanka do likwidacji stowarzyszenia. Opr·cz 

czğonk·w zwyczajnych, kt·rzy posiadajŃ bierne i czynne prawo wyborcze, w stowarzyszeniu 

moŨemy takŨe posiadaĺ czğonk·w wspierajŃcych (w tym osoby prawne, kt·re wspierajŃ organizacjň 

najczňŜciej poprzez wiňksze skğadki ale nie posiadajŃ oni prawa gğosu we wğadzach). Ostatnia grupa 

to czğonkowie honorowi, kt·rzy jako szczeg·lnie zasğuŨeni otrzymujŃ taki tytuğ od wğadz  

Stowarzyszenia. DziağalnoŜĺ stowarzyszenia, pr·cz czğonk·w, mogŃ wspieraĺ dodatkowo  

wolontariusze. I to wğaŜnie ostatnia grupa przesŃdza takŨe o spoğecznym charakterze fundacji 

podmiotu, kt·ry czğonk·w nie posiada. 

Organy: NajwyŨsza wğadza stowarzyszeniu to 

walne zgromadzenie czğonk·w, ale pr·cz niej 

ustawodawca przewidziağ takŨe istnienie dw·ch 

innych organ·w: zarzŃdu oraz komisji 

rewizyjnej, z kt·rych pierwszy odpowiada  

za bieŨŃce zarzŃdzanie organem, a drugi jest 

organem kontroli wewnňtrznej. Oba wymienione 

organy musza zostaĺ obowiŃzkowo powoğane w 

stowarzyszeniu.  

 

Organy: W przypadku fundacji, w momencie jej 

powoğania do Ũycia koŒczy siň rola fundatora  

a kierowanie organizacjŃ przechodzi w rňce 

zarzŃdu, organ kontroli wewnňtrznej nie musi 

zostaĺ powoğany (mowa oczywiŜcie  

o odpowiedniku komisji rewizyjnej powoğywanej 

obowiŃzkowo w kaŨdym stowarzyszeniu). 

WyjŃtkiem od  tej reguğy bňdzie sytuacja,  

w kt·rej fundacja staraĺ siň bňdzie o uzyskanie 

statusu Organizacji PoŨytku Publicznego.  

W takiej sytuacji fundacja musi posiadaĺ organ 

kontroli wewnňtrznej. 

MajŃtek : Stowarzyszenie jest organizacjŃ, kt·ra 

swoja siğň czerpie ze spoğecznego zaangaŨowania 

czğonk·w. Oznacza to, Ũe na etapie powstawania 

organizacji nie sŃ potrzebne Ũadne fundusz na 

start. Po zarejestrowaniu organizacji najwaŨ-

niejszym, podstawowym Ŧr·dğem finansowania 

stajŃ siň skğadki czğonkowskie, dopuszczalne sŃ 

takŨe wszelkie inne formy budowania majŃtku 

organizacji (jak np. prowadzenie dziağalnoŜci 

gospodarczej). 

MajŃtek: W przypadku fundacji sprawa 

przedstawia siň nieco inaczej. JuŨ na etapie 

wstňpnym niezbňdne jest posiadanie przeciňtnie, 

minimum kwoty 1.000 zğ. Kwota ta to fundusz 

zağoŨycielski fundacji. Wyczerpanie funduszy 

organizacji oznacza zakoŒczenie jej dziağalnoŜci.  

 

 

 

 

 

Nadz·r : W przypadku stowarzyszenia nadz·r 

nad jego dziağalnoŜciŃ peğni starosta powiatu 

wğaŜciwy ze wzglňdu na siedzibň organizacji.  

 

Nadz·r:  Nadz·r nad fundacjami od kliku lat 

obejmujŃ dwa podmioty minister wskazany przez 

fundatora oraz identycznie jak w przypadku 

stowarzyszeŒ starosta powiatu wğaŜciwy ze 

wzglňdy na siedzibň organizacji. 
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DROGA DO NIEPODLEGĞOśCI - wycieczka 27.11.2013 r. 

 
Listopad to miesiŃc refleksji. Zastanawiamy siň nad przemijaniem, czňsto popadamy w stan 

melancholii. To czas, w kt·rym warto pochyliĺ siň nad przeszğoŜciŃ i perspektywŃ naszego kraju. 

Polska ma bogatŃ i barwnŃ historiň, o kt·rej nie moŨemy zapominaĺ. SŃ w niej zapisane momenty 

chwağy ale takŨe i poraŨki. ŧeby zrozumieĺ dzieje ojczyzny niezbňdne jest aktualizowanie swojej 

wiedzy oraz poznawanie r·Ũnych punkt·w widzenia. Aby stworzyĺ kompletny obraz drogi do 

niepodlegğoŜci nie moŨemy zapominaĺ o tych postaciach, kt·re walczyğy o suwerennoŜĺ i toŨsamoŜĺ 

narodowŃ.  

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku 27 listopada wybrali siň na interesujŃcŃ wycieczkň do 

Warszawy. Uczestnicy udali siň w historycznŃ podr·Ũ do miejsc zwiŃzanych z odzyskaniem 

niepodlegğoŜci. Towarzyszyğ im przewodnik, kt·ry barwnie opowiadağ o sprawach trudnych, kt·re 

pobudziğy do refleksji nad zawiğymi losami narodu.  

Pierwszym punktem wyprawy byğ gr·b ks. Jerzego 

Popieğuszki przy koŜciele św. Stanisğawa Kostki na 

warszawskim ŧoliborzu. Na miejscu spotkaliŜmy 

wolontariuszkň, kt·ra ciekawie opowiedziağa  

o tym miejscu. Nastňpnie udaliŜmy siň do podziemia 

ŜwiŃtyni, gdzie znajduje siň muzeum Kapelana 

SolidarnoŜci. OdbyliŜmy podr·Ũ krokami ksiňdza 

Jerzego od momentu narodzin aŨ po mňczeŒskŃ 

Ŝmierĺ. Muzeum bardzo sugestywnie oddziağywağo 

na nasze myŜlenie dziňki licznym pamiŃtkom po 

ksiňdzu.  

Po 2 godzinach udaliŜmy siň w dalszŃ podr·Ũ. 

PowŃzki Wojskowe to nekropolia, o kt·rej nie moŨna 

zapomnieĺ m·wiŃc o najnowszej historii Polski.  

To wğaŜnie tu spoczywajŃ ludzie szczeg·lnie zasğuŨeni 

w ostatnim stuleciu. Politycy, artyŜci, Ũoğnierze, 

spoğecznicy, pedagodzy, zwykli obywatele. ZnacznŃ 

czňŜĺ obszaru cmentarza zajmujŃ mogiğy Ũoğnierzy 

Armii Krajowej. SpoczywajŃ tu Kolumbowie ï 

bohaterowie Powstania 1944. Obok nich moŨemy 

znaleŦĺ architekt·w powojennej rzeczywistoŜci 

politycznej PRL. MoŨna jasno powiedzieĺ,  

Ũe w obliczu Ŝmierci bohater, kat i ofiara sŃ r·wni. 

Dopiero historia moŨe ustaliĺ rolň osoby  

w procesie odzyskania niepodlegğoŜci. Na koŒcu 

wňdr·wki po nekropolii pochyliliŜmy gğowy przed 

pomn

ikiem 

ofiar Katastrofy SmoleŒskiej w 2010 roku. Chwila 

zastanowienia, przemyŜlenia i ruszyliŜmy w dalszŃ 

drogň. 

P·ğ godziny zajňğa nam droga do Muzeum 

NiepodlegğoŜci przy Al. SolidarnoŜci 62  

w Warszawie. Mağo znana plac·wka, moŨe dlatego, 

Ũe w nowym systemie edukacji patriotyzm 

zastňpowany jest przez globalizm.  Dawniej w tym 

piňknym budynku mieŜciğo siň Muzeum Lenina.  

Przewodnik przedstawiğ nam ekspozycjň omawiajŃcŃ 

drogň narodu do niepodlegğoŜci. Na koniec 45 

minutowego wykğadu historyk wskazağ na nieocenionŃ rolň senior·w w budowaniu poczucia 

patriotycznego w dzieciach i mğodzieŨy. Dostrzegğ potrzebň ksztağcenia historycznego od 

najmğodszych lat. PodstawŃ wedğug niego jest to aby dzieci zaczynağy od poznania swoich przodk·w 
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 i ich przeszğoŜci. MoŨna to osiŃgnŃĺ dziňki starej fotografii, pamiŃtkom, starym dokumentom. 

Budynek opuŜciliŜmy przepeğnieni wiedzŃ i misjŃ upowszechniania historii. 

 

Wizyta w Warszawie nie mogğa siň obyĺ bez seansu kinowego.  

Ok godz. 16.00 dotarliŜmy do Kinoteki w samym centrum stolicy. 

Studenci jednogğoŜnie wybrali nowy film Joanny Kos-Krauze  

i Krzysztofa Krauze pt.:  ĂPapuszaò. Film biograficzny opowiadajŃcy 

historiň cygaŒskiej poetki  

Bronisğawy Wajs, kt·ra zostağa odkryta i doceniona przez miňdzy 

innymi Juliana Tuwima. OpowieŜĺ wpisuje siň w sytuacjň 

geopolitycznŃ miňdzywojnia, czas·w okupacji i PRL. Obraz bardzo 

trudny ukazujŃcy dramat i bezsilnoŜĺ wobec ucisku, nietolerancji. 

Dzieğo ukazuje hermetyczny charakter spoğecznoŜci romskiej. Dramat 

kobiety, kt·ra wzbiğa siň ponad przeciňtnoŜĺ a ze wzglňd·w etnicznych 

nie mogğa robiĺ tego co kocha. Za swojŃ pasjň tworzenia zapğaciğa 

najwyŨszŃ cenň. Papusza zostağa wyklňta i pozbawiona przynaleŨnoŜci 

do narodu cygaŒskiego. 

Wieczorna podr·Ũ powrotna upğynňğa nam w milczeniu przy 

dŦwiňkach patriotycznych melodii z okresu okupacji niemieckiej i radzieckiej. Przewodnik co jakiŜ 

czas opowiadağ ciekawostki z Ũycia sğawnych Polak·w oraz historie z dziej·w narodu. Do dom·w 

wr·ciliŜmy napeğnieni duchem patriotyzmu i przekonani, Ũe odbyliŜmy prawdziwŃ lekcjň polskoŜci  

a pracň domowŃ bňdziemy odrabiaĺ do koŒca Ũycia. 

 

Tekst: BğaŨej Michalczyk 

Zdjňcia: Wiesğawa Jňdrysiak 

 

 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha ï ZIMA NIE TAKA ZĞA! 

 

Udağo siň! III Mikoğajkow Marsz Nordic Walking  

w Tğuszczu odbyğ siň w warunkach zimowych, choĺ 

to jeszcze nie zima! Blady strach padğ na 

organizator·w, a zapewne i na wielu chňtnych do wziňcia udziağu w Marszu - wiejŃcy od piŃtku orkan 

Ksawery trochň nas postraszyğ, ale okazağo siň, Ũe sobotnie powiewy nie byğy juŨ takie niebezpieczne.  

Po gruntownej rozgrzewce kameralna grupka kilkunastu os·b ruszyğa odziana w czapeczki 

mikoğajowe, ufundowane przez Stowarzyszenie 

KASTOR, na tradycyjnŃ juŨ trasň: Ogr·dek 

Jordanowski - Wilczeniec - Zakrzewie - Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji. Jak siň okazağo, poğowň 

trasy przebyliŜmy pchani wiatrem, wiňc marsz byğ 

przyjemny i tempo Ăsğuszneò.  

P·Ŧniej szliŜmy lasem i tam, mimo oblodzonej drogi 

byğo miğo i zacisznie, co sprzyjağo oŨywionym 

rozmowom miňdzy uczestnikami. Humory dopisywağy, 

a perspektywa powrotu do ciepğego wnňtrza Klubu PIK, 

gdzie miağa na nas czekaĺ gorŃca herbata jeszcze 

dodawağa wigoru. Ostatni etap marszu -  

z Zakrzewia do CKSiR juŨ trochň pod wiatr byğ najtrudniejszŃ czňŜciŃ  sobotniej imprezy, ale tym 

bardziej czuliŜmy siň  dumni z pokonania trasy. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, Ũe cieszŃ siň, 

Ũe nie zrejterowali wobec pogody. 

Usatysfakcjonowani przebytym marszem, po ĺwiczeniach rozciŃgajŃcych zasiedliŜmy w przytulnym 

wnňtrzu PIK-u i z wielkŃ przyjemnoŜciŃ oddaliŜmy siň relaksowi przy gorŃcych napojach  

i pysznoŜciach przygotowanych przez paniŃ Wiesiň-wolontariuszkň J 
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Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani Dyplomami z udziağ w Marszu i zaproszeni na kolejne 

imprezy Nordic Walking organizowane na terenie naszej gminy. 

Jak widaĺ warto zapewniĺ sobie odpowiedniŃ dawkň ruchu r·wnieŨ zimŃ. W ponure, chğodne dni 

trudno zmobilizowaĺ siň do wyjŜcia z domu i spňdzenia kilkudziesiňciu minut na powietrzu. Jednak 

jest to bardzo waŨne nie tylko dla naszej kondycji fizycznej ale r·wnieŨ dla psychiki - dla naszego 

dobrego samopoczucia! Endorfiny wydzielane w organizmie pod wpğywem ruchu oraz jakŨe waŨna 

dawka Ŝwiatğa sŃ nieocenione w czasie kr·tkich zimowych dni podczas, kt·rych czyha na nas chandra, 

sennoŜĺ, czasami rozdraŨnienie. 

 Nie dajmy siň zimie! WychodŦmy na spacery z kijami tak czňsto jak siň da! Pamiňtajmy,  

Ũe budujemy wtedy naszŃ odpornoŜĺ na infekcje, trenujemy narzŃd ruchu, dbamy o dobry humor 

i samopoczucie. Zachňcam wszystkich do zimowych marsz·w! 

 

Instruktor Nordic Walking Krystyna GostyŒska 

Zdjňcia: Magdalena Bartecka 

 
Wydarzenie w ramach projektu Ă50 LAT OTWIERA śWIATò . 

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

realizowanego przez Akademiň Rozwoju Filantropii w Polsce 

 

 

*****************************************************************  

HARMONOGRAM WYKĞADčW UTW w TĞUSZCZU 

 

08.01.2014r. dr Krzysztof Wojcieszek ï ĂProblem wiekuistoŜci czğowiekaò 

22.01.2014r. wykğad w organizacji 

05.02.2014r. wykğad w organizacji 

19.02.2014r. Tadeusz Kondracki ï ĂKRYM ï Perğa Morza Czarnegoò 

05.03.2014r. dr Karina SzafraŒska ï Warsztat pt.: ĂSztuka autoprezentacjiò 

19.03.2014r. Witold Czuksanow ï ĂPrzed sezonem ogrodowym: przeglŃd eko nowinek do 

przydomowego ogr·dka. Odporne roŜliny, naturalne Ŝrodki do nawoŨenia gleby i ochrony roŜlinò 

Podczas spotkania ï coroczny kiermasz ogrodniczy. 

02.04.2014r. dr Anna Wierzchowska ï ĂWsp·ğdziağanie i wsp·ğodpowiedzialnoŜĺ spoğeczeŒstwaò 

16.04.2014r. wykğad w organizacji 

30.04.2014r. dr Sylwester Tomiuk ï ĂTendencje rozwojowe wsp·ğczesnej edukacjiò 

14.05.2014r.  wykğad w organizacji 

28.05.2014r. Prof. zw. Dr hab. Jerzy Kunikowski ï temat wykğadu do ustalenia 

11.06.2014r. wykğad w organizacji 

25.06.2014r.  ZAKOőCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 

 

 


