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WIELKANOCNY PACIERZ 
 

Nie umiem być srebrnym aniołem -  

ni gorejącym krzakiem -  

tyle zmartwychwstań już przeszło - 

a serce mam byle jakie. 

Tyle procesji z dzwonami - 

tyle już Alleluja - 

a moja świętość dziurawa 

na ćwiartce włoska się buja. 

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy - 

jak na koślawej fujarce - 

żeby choć papież spojrzał 

na mnie - przez białe swe palce. 

Żeby choć Matka Boska 

przez chmur zabite wciąż deski - 

uśmiech mi Swój zesłała 

jak ptaszka we mgle niebieskiej. 

I wiem, gdy łzę swoją trzymam 

jak złoty kamyk z procy - 

zrozumie mnie mały Baranek 

z najcichszej Wielkiej Nocy. 

Pyszczek położy na ręku - 

sumienia wywróci podszewkę - 

serca mego ocali 

czerwoną chorągiewkę 

x. Jan Twardowski 

Kochani Studenci! 

Z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkiej Nocy Miłości, Radości i wielu 

Łask dla Was i Waszych Rodzin życzy 

 Rektor UTW Katarzyna Rostek 

oraz pracownicy OPS w Tłuszczu  
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PUNKT POMOCY DZIEKU i RODZINIE – miejsce dla każdego 

 

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie istnieje od 2012 roku. Powstał w ramach projektu 

systemowego „Wyzwólmy w sobie energię!” współfinansowanego przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII.  

 

Każdego roku organizowane są przeróżne zajęcia, warsztaty, kursy, wycieczki  

i imprezy okolicznościowe. Również w tym roku zaczęliśmy bardzo intensywnie. W styczniu 

zorganizowane były ferie zimowe.  

 

Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych i artystycznych prowadzonych pod okiem 

pracowników Punktu i zaproszonych gości. Odwiedziliśmy Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, 

Bibliotekę, BIOS, Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Supermarket TOPAZ i Studio 
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rekreacji ACTIVE. Na zakończenie tegorocznego zimowiska dzieci wyjechały na wycieczkę 

do Gospodarstwa Agroturystycznego „Po Kądzieli” w Rudnikach.  

Od samego początku roku odbywały się zajęcia artystyczne z filcowania. Uczestnicy 

warsztatów nauczyli się wykonywać bardzo ciekawe ozdoby i biżuterię z filcu. Technika ta 

cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że zajęcia odbywają się cyklicznie w każdy piątek. 

Przed nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi powstają przepiękne jajeczka, kurczaczki  

i inne świąteczne ozdoby.  

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy 

się również hipoterapia. Zajęcia z końmi 

odbywają w każdy piątek w Ogródku 

Jordanowskim, pod okiem doświadczonych 

trenerów.  

 Dzieci z Punktu Pomocy Dziecku  

i Rodzinie wraz z rodzicami wzięły w tym 

roku udział w zimowym  marszu Nordic 

Walking  ścieżkami Anny Walentynowicz  

w Rudnikach. W czerwcu odbędzie się  marsz świętojański, na który już dziś zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych. 

W ramach projektu systemowego „Wyzwólmy w sobie energię” organizowany jest  

kurs na prawo jazdy kat. B. W tym roku grupa jest wyjątkowo liczna, ponieważ 

zgromadziliśmy aż 25 przyszłych kierowców. 

W związku z olbrzymim zainteresowaniem i wieloma pytaniami ze strony dzieci  

i rodziców, w marcu rozpoczął się również kurs gry na gitarze. Zajęcia odbywają się w Klubie 

Pik w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Niebawem ruszą również  warsztaty teatralne, 

dzięki którym dzieci będą mogły poczuć się jak prawdziwi aktorzy na deskach teatru. 

Oprócz wielu organizowanych zajęć i imprez w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie 

życie toczy się swoim własnym rytmem. Dzieci znajdują tutaj swoje miejsce na ziemi. Mogą 

bawić się do woli i korzystać z miejscowych atrakcji. Rodzice natomiast w każdej chwili 

mogą liczyć na rozmowę i chwilkę odpoczynku i oddechu od codziennych obowiązków. 

 

Tekst: Ewelina Gzowska – pracownik socjalny 

Zdjęcia: PPDiR 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1474105449542243.1073741865.100008284067349&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1474105449542243.1073741865.100008284067349&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1474105449542243.1073741865.100008284067349&type=1
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PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - CZAS ZACZĄĆ!  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje się do realizacji kolejnej edycji Programów 

Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego „Wyzwólmy w sobie energię!”  

w okresie marzec-maj 2015.  

W tym roku będą to PAL-e zorganizowane w sołectwach Mokra Wieś, Rudniki oraz na 

terenie miasta Tłuszcz. Na początku marca liderzy PAL spotkali się z osobami 

zainteresowanymi tą tematyką w ich miejscowościach aby przedstawić ideę programów 

aktywności lokalnej i zachęcić mieszkańców do współpracy. Zarówno w Mokrej Wsi jak  

i Rudnikach planujemy przeprowadzić warsztaty edukacyjne, zorganizować piknik oraz 

wspólnie pojechać do atrakcyjnych miejsc. W realizacji Programów Aktywności Lokalnej 

ważne jest zaangażowanie dlatego też chcemy wyłonić wśród mieszkańców osoby które 

włączą się w działania i pomogą zorganizować wydarzenia. Program Aktywności Lokalnej 

zaczynamy „Powitaniem wiosny” we wsi Rudniki w programie jest topienie marzanny, 

ognisko z kiełbaskami  oraz gry i zabawy integrujące społeczność.  W Tłuszczu w ramach 

PAL-u planujemy wykonanie klombu z roślinami na terenie nowo pobudowanej Hali 

Sportowej w Tłuszczu. Środki na rośliny zostały zabezpieczone w budżecie projektu. 

Wszystkie działania w ramach PAL skierowane są do mieszkańców Gminy Tłuszcz w ramach 

współpracy międzypokoleniowej polegającej na integracji i aktywizacji społecznej.  

Wezmą w nich udział m.in. mieszkańcy miejscowości objętych programami, studenci UTW 

w Tłuszczu, młodzież z Zespołu Szkół w Tłuszczu, dzieci ze Szkoły Podstawowej  

w Tłuszczu, pracownicy w/w szkół, nauczyciele, pracownicy OPS. Uczestnicy PAL będą 

mieli możliwość pobudzenia własnej aktywności poprzez uczestnictwo w życiu społeczności 

lokalnej, podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji  

społecznej. Kontynuacją działań Programu Aktywności Lokalnej będzie udział w Pikniku - 

Święto Rodziny, który zostanie zorganizowany podczas tegorocznych Dni Tłuszcza. 

 

Tekst: Marta Jabłecka, Agnieszka Mroczek – Liderzy PAL 
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„Wyzwólmy w sobie energię!” w Klubie PIK – Pomoc Integracja Komunikacja! 

W ramach projektu systemowego "Wyzwólmy w sobie energię!", realizowanego przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej, w styczniu 2015 r. kolejna grupa 15 bezrobotnych mężczyzn 

z gminy Tłuszcz została objęta poradnictwem specjalistycznym i rozpoczęła przygotowania 

do kursu zawodowego. Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania ze wsparcia 

psychologa, prawnika, doradcy zawodowego oraz ukończenia kursu prawa jazdy kat. 

C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kursu operatora koparko-ładowarki. Działania te 

mają na celu podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych i społecznych 

uczestników projektu.  

Realizację działań zaplanowanych w ramach projektu rozpoczęto od spotkania 

organizacyjnego podczas którego osoby zakwalifikowane zapoznały się z warunkami 

uczestnictwa oraz programem planowanych zajęć. Pierwsze spotkania indywidualne 

beneficjentów odbyły się z pracownikami socjalnymi. Zostały przeprowadzone diagnozy 

osobowościowe i zawarte kontrakty socjalne. Następnie uczestnicy przystąpili do spotkań 

grupowych i indywidualnych ze specjalistami.  

 

Poradnictwo psychologiczne skierowane do beneficjentów ma na celu zwiększenie 

umiejętności psycho-społecznych, pracy w grupie, lepsze radzenie sobie ze stresem, wzrost 

wiary we własne możliwości. Zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym 

ukierunkowane są m. in. na poznanie skutecznych sposobów poszukiwania pracy, rozwinięcie 

umiejętności autoprezentacji oraz naukę prawidłowego przygotowywania dokumentów 
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aplikacyjnych. Natomiast podczas spotkań z prawnikiem uczestnicy projektu mają możliwość 

zwiększenia swojej wiedzy z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego, jak również mogą 

skorzystać z indywidualnej konsultacji prawniczej. Zajęcia odbywają się w Klubie PIK 

(Pomoc Integracja Komunikacja) mieszczącym się w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 

w Tłuszczu. Po odbyciu poradnictwa specjalistycznego beneficjenci rozpoczną realizację 

kolejnego celu projektu jakim jest kurs zawodowy. Z tegorocznej, 15-osobowej grupy, 12 

mężczyzn będzie uczestniczyło w kursie prawa jazdy kat. C z kwalifikacja wstępną 

przyspieszoną, a 3 mężczyzn w kursie operatora koparko-ładowarki. Ukończenie wybranego 

kursu jest ogromną szansą na podniesienie kwalifikacji  i realizację planów zawodowych 

uczestników projektu. 

Projekt systemowy „Wyzwólmy w sobie energię!”, realizowany przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tłuszczu, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Tekst i zdjęcia: Hanna Małetka – pracownik socjalny 

 

 

PODRÓŻ PO POJEZIERZU KASZUBSKIM 

 

W bieżącym roku akademickim dwukrotnie mieliśmy okazję podró-

żować po Pojezierzu Kaszubskim. A to za sprawą Ani Jaworskiej, 

która w czarowny sposób opowiadała o tej niezwykłej krainie, 

przybliżając nam jej tajemnicze zakątki, smaki i język. Barwna 

opowieść ilustrowana była autorskimi zdjęciami prowadzącej. Było 

bardzo smacznie, trochę śmiesznie i nieco trudno, szczególnie gdy 

przyszło nam zmierzyć się z językiem kaszubskim! Kaszubskie 

piosenki powodowały uśmiech na twarzach licznie zgromadzonej  

w PIK-u braci studenckiej. A na zakończenie – wyzwanie dla sekcji tanecznej UTW: 

stworzenie układu do kaszubskiej piosenki „Wele wele wetka”. Ocenimy przy najbliższej 

okazji!   

Tekst i zdjęcie: Aleksandra Skonieczna 
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NATURA LUDZKIEJ MIŁOŚCI,  czyli każda potwora znajdzie swego amatora. 

 
Na wykładzie UTW w dniu 21 stycznia 2015r. miało 

być o rozpaczy. Ale jak tu na początku nowego roku mówić  

o tak smutnych sprawach?! Zdecydowanie bardziej optymi-

stycznym tematem okazała się miłość. Dla wykładowcy-

filozofa dr. Krzysztofa Wojcieszka to żaden problem, a więc 

było o naturze ludzkiej miłości. Ogromny zasób wiedzy  

z różnych dziedzin nauki, interesujący sposób przedstawiania 

tematu w oparciu o przykłady z życia, dygresje, anegdoty  –  

to atuty znanego nam już z wykładu w ubiegłym roku  

p. Wojcieszka. Relacja z takiego spotkania staje się więc nie 

lada wyzwaniem.   

Temat miłosny okazał się niezwykle ciekawy, a wykładowca zaprezentował trzy różne 

spojrzenia na ludzką miłość: biologiczne, psychologiczne i filozoficzne. To pierwsze 

wydawałoby się oczywiste, udowodnione naukowo poprzez liczne badania organizmów, 

opisywanie działania hormonów, organów płciowych, procesów fizyko-chemicznych 

towarzyszących popędowi seksualnemu, endorfin powodujących euforię, itd., itd. Wspomnę 

jednak w tym momencie o czymś szczególnym, bowiem są w nas hormony odpowiedzialne 

za bliskość i przywiązanie do drugiej osoby – oksytocyna u kobiet, wazopresyna u mężczyzn. 

A może by tak podawać w pigułkach te hormony osobnikom wykazującym w związku brak 

tych cech i nie byłoby zdrad, rozwodów? 

Natura tak skonstruowała życie na ziemi, że zróżnicowanie płciowe jest zjawiskiem 

„prawie” powszechnym. Najciekawsze są oczywiście te wyjątki od reguły, np. grzyby 

czteropłciowe, czy też niemające płci grzyby drożdżowe, które tracą swe życie w piekarniku. 

Jaki płynie stąd wniosek? – wielopłciowość wprowadza totalny chaos, a organizmy 

bezpłciowe są zdegenerowane i zawsze kończą tragicznie! Mechanizmy biologiczne 

warunkują miłość między kobietą i mężczyzną, rodzicami a potomstwem, ale czy to 

wyczerpuje całą jej istotę? 

Chyba nie, bo temat miłości stał się przedmiotem badań psychologii. Wiele sław z tej 

dziedziny zajmowało się opisaniem miłości w kontekście ludzkich przeżyć, emocji, postaw. 

Dr Wojcieszek wybrał dla nas coraz bardziej popularną koncepcję prof. Roberta Sternberga 

traktującą o trzech wymiarach (odmianach) miłości między kobietą a mężczyzną. Pierwszym 

etapem jest namiętność (pobudzenie fizjologiczne, burza hormonów, pasja), która z czasem 



8 
 

przekształca się w etap intymności charakteryzujący się wzrastającym przywiązaniem, 

empatią, zaufaniem, zwierzaniem się z najbardziej intymnych spraw. Bardzo wartościowym 

dla miłości wydawałby się trzeci etap zobowiązania, w którym podejmujemy decyzję  

o trwałości związku, zaangażowaniu się. Ale czy na pewno? Być może, lecz chyba 

najważniejszym dla piękna tego uczucia byłby jak najdłuższy czas trwania intymności.  

Dla naszego wykładowcy ta teoria, choć przystająca do rzeczywistości, wydaje się jednak 

pesymistyczna, zakładająca wypalenie się intymności, wygaszenie uczucia, oddalenie,  

a nawet nieporozumienia na tym tle. Według mnie jest wyjście z tej sytuacji – nafaszerować 

się oksytocyną lub wazopresyną! 

Przyszedł wreszcie czas na 

ulubione dla p. Krzysztofa podejście 

filozoficzne, w którym najważniejszą dla 

miłości jest niewątpliwie sfera duchowa. 

Już starożytni rozważali to zagadnienie – 

Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu  

i wielu innych. Platon mówił, że miłość 

to mocne pragnienie czegoś, czego się 

nie posiada, tj. idei piękna złączonej z ideą dobra. Od czego jednak filozofia jako nauka  

o mądrości zaleca zacząć? Od odpowiedzi na pytanie, co jest najważniejsze w moim życiu,  

w życiu każdego człowieka? Odpowiedź jest banalna, ale jak to w najprostszych sprawach, 

nie możemy znaleźć tego, co jest w nas lub obok nas. Zapamiętajcie – najważniejsze jest dla 

nas to, że człowiek w ogóle jest! A jeśli drugi człowiek istnieje, to mówimy „Dobrze, że 

jesteś, zrobię wszystko, żeby cię ochronić!”. To właśnie jest miłość jako reakcja na realność 

(istnienie) drugiego człowieka.  

Ta filozoficzna definicja wydaje się być punktem wyjścia do wszystkich innych 

rozważań o życiu i aż cisną się na usta słowa: „Kochajmy się, dbajmy o siebie, róbmy 

wszystko, byśmy istnieli!”   

Można mieć wrażenie, że podejście filozoficzne stoi w hierarchii naukowej ponad 

spojrzeniem biologicznym i psychologicznym, które bardziej skłaniają się do opisywania 

miłości jako uczucia cielesnego. Jeśli w filozofii miłość to reakcja człowieka na to, że obok 

ktoś jest, to zupełnie słuszne staje się inne, „filozoficzne” powiedzenie, że każda potwora 

znajdzie swego amatora. Dla człowieka będzie ważne to, że ktoś obok niego istnieje i nie jest 

sam. Jaki ten ktoś będzie, to już inna historia, dla miłości samej w sobie mniej ważna.  

Coś w tym jest!     
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Na wykładzie było jeszcze o odmianach miłości opisywanych przez różnych 

filozofów, m. in. amor – miłości zmysłowej, namiętnej, pożądliwej; przyjaźni – najwyższego 

przejawu miłości najpiękniejszej, opartej na wierności, lojalności, empatii, zaufaniu,  

w szczęściu i nieszczęściu; caritas – miłości bezinteresownej do bliźniego wypływającej  

z miłości do Boga, agape – miłości duchowej oddzielonej od cielesności i seksualności, 

ofiarnej, pełnej troski, bezwarunkowej, której się nie cofa, np. miłości Boga do ludzi.  

Już Arystoteles mówił, że nie ma miłości, gdy jej częścią nie jest przyjaźń: „Przyjaźń to jedna 

dusza w dwóch ciałach, miłość to dwie dusze w jednym ciele” (tj. miłość cielesna i przyjaźń 

jako dwie dusze).  

Jak widzicie filozofowanie jest zupełnie fajnym zajęciem i do ciekawych wniosków 

można dojść, co uczynił dr Krzysztof Wojcieszek, podsumowując, że natura ludzkiej miłości 

czyni ją trwałą, potężną, niezniszczalną i wieczną. A co ze zdradą? – to już temat na następny 

wykład.  

Tekst i zdjęcia: Anna Jaworska 

 

 

KOLEJĄ TRANSSYBERYJSKĄ NAD BAJKAŁ 

 

18 lutego po raz kolejny w naszym UTW 

gościliśmy Michała Książka. Tym razem było  

bardzo kolejowo. Michał Książek - nasz 

tłuszczański podróżnik, znawca Syberii, autor 

książki o Jakucku, zawiózł nas transsyberyjskim 

pociągiem z Moskwy nad jezioro Bajkał. Bardzo 

nas zaciekawił swą barwną opowieścią o podróży 

koleją, ludziach spotkanych w wagonie - płackarcie i na stacjach, mijanych miastach, 

zwyczajach i potrawach. Trasę 9 tysięcy kilometrów z Moskwy nad Bajkał pokonaliśmy  

w ponad godzinę, a w rzeczywistości trwa ona tydzień. Wyjątkowa wyprawa w towarzystwie 

świetnego przewodnika! 

Tekst i zdjęcie: Anna Jaworska 
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UNIWERSYTECKA WYPRAWA DO TOGO 

 

We środę 4 lutego br. – wprost z gościnnej 

Biblioteki Publicznej w Tłuszczu wyruszyliśmy  

w egzotyczną podróż do niewielkiego państwa 

afrykańskiego położonego nad Zatoką Gwinejską. 

Naszym przewodnikiem była Wapondi Gbati 

Piaskowska, która właśnie stamtąd 25 lat temu 

przybyła do Polski. Spotkanie z tą przesympa-

tyczną, pełną energii osobą było niezwykłe. Dowiedzieliśmy się bardzo wiele interesujących 

rzeczy o codziennym życiu i obyczajach mieszkańców Togo, jak też o samej Wapondi. 

Opowieść swą zilustrowała mnóstwem zdjęć, a także zaśpiewała nam w swoim dialekcie  

(w Togo urzędowym językiem jest francuski, a dialektów jest 

ponad 30). Wysoka, uśmiechnięta, optymistycznie patrząca  

na świat Wapondi prowadzi w Polsce działalność charytatywną 

na rzecz dzieci w Togo, chcąc im ułatwić naukę.  

Po zakończeniu wykładu Wapondi długo jeszcze odpowiadała 

na pytania zadawane przez Studentów, dzieląc się swoimi 

emocjami i miłością do rodzinnego domu. Prelegentka gościła 

również w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, gdzie podziwiała 

wystawę prac Dariusza Wilczyńskiego.  

Przesyłamy ogromne podziękowania za wspaniałe spotkanie  

i życzymy sukcesów w dalszej działalności! 

 

Tekst: Anna Jaworska, Aleksandra Skonieczna 

Zdjęcia: Anna Jaworska 
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MARSZ NORDIC WALKING ŚCIEŻKAMI ANNY WALENTYNOWICZ 

 

Ostatni dzień lutego był doskonałą okazją do uczestnictwa w Zimowym Marszu Nordic 

Walking w Rudnikach, którego przewodnią ideą było odwiedzenie miejsc, po których biegała 

jako dziewczynka Anna Walentynowicz - słynna działaczka Solidarności, mieszkając w tych 

okolicach w latach 1943-45. Pogoda dopisała i obecność tak wielu osób przerosła 

oczekiwania organizatorów (75). Marsz był naprawdę wielopokoleniową imprezą - uczestnicy 

byli z przedziału wiekowego od 4 do 78 lat. Nordic Walking jest świetnym sposobem na 

spędzenie sobotniego popołudnia na świeżym powietrzu. Już teraz zapraszamy na Marsz 

Świętojański na przełomie czerwca i lipca.  

Marsz odbył się w ramach zadania publicznego ZDROWE MASZEROWANIE 

realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych  

AB OVO. Wydarzenie współfinansowane ze środków Programu Współpracy Gminy Tłuszcz 

z Organizacjami Pozarządowymi. 

Tekst: Anna Jaworska, Aleksandra Skonieczna 

Zdjęcia: Anna Jaworska 
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OTWARCIE SEZONU W MIODZIO WIOSCE 

 

„Tłuszcza znak – miodu smak”, to hasło przewodnie zadania 

publicznego pt.: „Miodzio Wioska” skierowanego do 150 dzieci  

z gminy Tłuszcz.  Zadanie wspierane przez Gminę Tłuszcz w 

ramach Konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie realizowane przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych 

„AB OVO”, zrzeszające pracowników socjalnych, pracowników 

CKSiR, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 

przedsiębiorców. W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną zajęcia ekologiczne 

dla 5 grup dzieci w wieku 6-12 lat (w sumie 150 dzieci), wydrukowane ulotki promocyjne 

Miodzio Wioski i zakupione 3 ule figuralne wzbogacające ofertę tego miejsca jako wkład 

własny Ośrodka Pomocy Społecznej przy  którym  działa Stowarzyszenie. Miodzio Wioska – 

nowe miejsce edukacyjne w naszej gminie ma szanse stać się wizytówką Tłuszcza, jako 

miejscowości z tradycjami pszczelarskimi i wypełnić ważną rolę w podtrzymywaniu tych 

tradycji, a także edukowaniu dzieci i młodzieży w zakresie ochrony pszczół, roślin 

miododajnych i  alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Program realizowany w 

czasie projektu ma również przybliżyć dzieciom historię Tłuszcza poprzez Pszczeli oblot 

miasta – spacer po najważniejszych punktach miasta z przewodnikiem oraz odwiedziny 

Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej z ekspozycją pszczelarską. Oprócz ważnych celów 

edukacyjnych realizacja zadania pt. „Miodzio Wioska” ma na celu wykorzystanie zasobów 

kadrowych Stowarzyszenia AB OVO oraz umiejętności  animatorek zabaw dziecięcych, które 

w 2014 r ukończyły kurs animatora organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Tłuszczu. Tym samym  Stowarzyszenie realizuje swój kolejny cel – promocję ekonomii 

społecznej i lokalnej współpracy różnych podmiotów. Dowodem na  udane współdziałanie 

jest  zaangażowanie w ideę Miodzio Wioski nie tylko pracowników OPS, członków 

Stowarzyszenia AB OVO, ale również Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Mazowieckiego 

Związku Pszczelarskiego, CKSiR, Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, 

przedsiębiorców i osób fizycznych. Zadanie „Miodzio Wioska” jest współfinansowane ze 

środków Programu Współpracy Gminy Tłuszcz z Organizacjami Pozarządowymi.  

 

Tekst: Krystyna Gostyńska 
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KOLOROWY ŚWIAT DZIECIĘCYCH MARZEŃ 

Tak jednym zdaniem można określić obecność na zajęciach tanecznych naszych małych 

uczestników i uczestniczek. Kilkanaście już miesięcy w każdą środę i piątek dzieci z ochotą  

i ogromną radością przychodzą do Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, by przetańczyć swoje 

smutki i dziecięce rozterki. To czas tylko dla nich. Czas w trakcie którego liczy się tylko 

taniec i dobra muzyka. Z każdym dniem liczba nowych uczestników rosła. Na spotkaniach 

jest gwarno i wesoło. 

 

Na warsztatach tanecznych dzieci uczą się nie tylko nowych kroków czy też układów 

tanecznych, poznają również znaczenie bycia w grupie, integrują się, uczą współpracy. 

Nawiązując znajomości uczą się szanować swoje słabości, ale również umiejętności, zdrową 

rywalizację, dzięki czemu nie ma zazdrości czy też zawiści. Dzieci dzielą się swoimi 

radościami, smutkami, porażkami i sukcesami. Obecnie ich wspólną radością i na pewno 

sukcesem, na który ciężko pracowali przez ostatnie miesiące są barwne i wspaniałe stroje. 

Najbardziej urzekające są spódniczki w kolorach niebiesko- żółtych oraz spodnie  

z lampasami. Dzieci nie mogą doczekać się już występów przed większą publicznością. 

Każdy występ traktują wyjątkowo odpowiedzialnie. Wystąpienie dla dzieci to wielka trema 

ale nade wszystko ogromna przyjemność, że mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami. 

Każdy taki występ to przeżycie, gdzie przed licznie zgromadzoną publicznością reprezentują 

już nie tylko siebie ale swoją grupę i CKSiR. 

Kolejny występ dziecięcego zespołu ludowego przed większą publicznością  w barwnych, 

nowych strojach został zaplanowany podczas obchodów XIX Dni Tłuszcza już czerwcu,  

na który już wszystkich gorąco zapraszamy. 

Tekst: Emilia Buczyńska-Kołodziejek - dyrektor CKSiR w Tłuszczu 

Zdjęcia: CKSiR 
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PRACOWNIA CERAMICZNO-MALARSKA W CKSiR W TŁUSZCZU 

 

Jeśli szukacie kreatywnej rozrywki dla siebie lub swoich pociech, to nasza nowopowstała 

pracownia ceramiczno-malarska stwarza idealne możliwości na twórcze i artystyczne 

spędzenie czasu wolnego oraz na tworzenie i wyrażanie samego siebie w dziele, które 

pozostaje na dłużej. 

Ceramika pozwala na elastyczne i łatwe wyrażanie własnych pomysłów, pozwala na kontakt  

z naturalnym, zdrowym i obecnym od wieków tworzywem, które łatwo daje się kształtować.  

Jeśli lubisz kreatywnie spędzać czas oraz zdobywać nowe umiejętności to zapraszamy Cię na 

warsztaty ceramiczne. Zapraszamy zarówno tych którzy nigdy nie mieli styczności z gliną jak 

i osoby posiadają pewne doświadczenie. Warsztaty z ceramiki to świetny sposób na relaks, 

podczas tworzenia uwolnisz umysł od wszelkich trosk, poprawisz również motorykę  

i wyładujesz złe emocję i nerwy. Z pomocą doświadczonego artysty plastyka, ulepisz dla 

siebie lub bliskiej Ci osoby praktyczny przedmiot. Miło będzie napić się herbaty  

z własnoręcznie wykonanego kubka lub ozdobić stół paterą na owoce własnego autorstwa. 

Zajęcia prowadzone są przy muzyce, w przyjaznej i miłej atmosferze. 

W ramach zajęć zapewniam wszystkie niezbędne materiały: glinę, szkliwa, narzędzia oraz 

wypał prac w piecu ceramicznym, który znajduję się w naszej pracowni. 

Zrobione przedmioty należą do autora i można zabrać je do domu lub pozostawić w Centrum, 

gdzie zostaną umieszczone w specjalnej witrynie i będą cieszyły oczy odwiedzających nas 

gości. 

Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach a poziom nauczania jest dostosowany 

indywidualnie do każdego uczestnika. Na zajęcia zapraszamy zarówno przedszkolaków, 

dzieci, młodzież, dorosłych jak i seniorów. Zapraszamy również grupy zorganizowane ze 

szkół. 

W naszej przestronnej pracowni znajduję się koło garncarskie. Toczenie na kole to zabawa, 

podczas której uaktywnia się w nas radość dziecka beztrosko taplającego się w błocie. 

Zanurzając bezkarnie dłonie w błotnistej glinie, skoncentrowani, by wytoczyć choć mały 

kubek lub miseczkę, zapominamy o ciężkim dniu pracy i innych sprawach. Toczące się 

szybko koło a na nim dopiero co powstające nasze naczynko, całkowicie skupia naszą uwagę. 

Pochłonięty bez reszty tą czynnością, nasz umysł staje się niepodzielny. Im dłużej ta czynność 

trwa, tym bardziej odpoczywamy od codziennych trudów i trosk. Intensywniej odczuwamy 

przyjemność i radość a na koniec ogromną satysfakcję, że udało się stworzyć coś 

wspaniałego!  



15 
 

Pracownia wyposażona jest również w profesjonalne sztalugi malarskie, dlatego również 

osoby kochające sztukę i malarstwo znajdą coś dla siebie, jesteśmy na etapie tworzenie oferty 

specjalnie dla nich, która ukażę się już niebawem na stronie internetowej www.cktluszcz.pl 

do odwiedzenia, której bardzo zachęcamy wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z tym co 

dzieję się w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. 

Wszelkie informację na temat zajęć i warsztatów dostępne są w biurze budynku CKSiR oraz 

pod nr (29)757-31-34. 

Tekst: Emilia Buczyńska-Kołodziejek – dyrektor CKSiR w Tłuszczu 

 

TŁUSZCZAŃSKA PRZYGODA Z MUSICALEM 

Musical – ładunek emocjonalny: humor, patos, miłość, gniew. Jest to forma teatralna łącząca 

muzykę, dialogi mówione, piosenkę oraz taniec. W 2014 roku podczas obchodów Dni 

Tłuszcz  mieliśmy okazję obejrzeć premierę musicalu ,,Z Piosenką Po Europie’’ w reżyserii 

pani Aureli Sobczak. W tę pasjonującą przygodę pełną niespodzianek i wzruszeń 

zaangażowało się ponad 30 artystów z naszej gminy, tych małych i tych odrobinę starszych. 

Sukces Piosenki Po Europie był na tyle duży i zauważalny, że postanowiliśmy kontynuować 

również w tym roku warsztaty muzyczno- teatralne. Wszystkich Państwa, dzieci, młodzież, 

dorosłych już dziś zapraszamy na kontynuację tej wyjątkowej przygody. Przygody, która 

zacznie się podczas tegorocznych obchodów Dni Tłuszcza, ale nie musi skończyć się nigdy. 

Tym razem zapukamy głośno do serc wszystkich tych, którzy kochają cudowną, polską 

muzykę. Podążymy śladami polskich przebojów od czasów wojennych do aktualnie granych 

utworów. Będzie jedna z niewielu okazji do muzycznej  refleksji,  powrotu do przeszłości,  

do tego co było i co kochamy. Panowie znów staną się butnymi kawalerami panie pannami  

z kitkami na głowie i krótkich minispódniczkach a mali staną się na krótką chwilę dorośli. 

Tajemniczo? Owszem, bo o to w tym wszystkim chodzi. Wszystkich tych którzy kochają 

dobrą muzykę i świetną zabawę już dziś zapraszamy do wspólnej przygody. Nie zdradzając 

nic więcej, należy dodać: naprawdę warto przyjść! 

 

Tekst: Emilia Buczyńska-Kołodziejek – dyrektor CKSiR w Tłuszczu 

 

 

http://www.cktluszcz.pl/


16 
 

REHABILITACJA W TŁUSZCZU – 2015 

 

O tym, że rehabilitacja jest niezbędnym elementem odzyskiwania lub utrzymania 

sprawności nie trzeba nikogo przekonywać. W dzisiejszych czasach trudno jednak o regularne 

tego typu wsparcie. Brakuje placówek, które świadczą bezpłatne usługi rehabilitacyjne, a jeśli 

już są to istnieją bariery komunikacyjne i finansowe, aby tam dotrzeć.  Brakuje również 

sprzętu rehabilitacyjnego.  

Liczba osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży z roku na rok rośnie. 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tłuszczu  

od 2008 roku prowadząc lokalnie rehabilitację ruchową odnotowuje  wzrost potrzebujących. 

Obecnie prowadzimy wsparcie dla 11 dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dla 10 osób 

dorosłych. Zauważamy również takie potrzeby wśród osób starszych.  Co roku wspiera nas  

w działaniach rehabilitacyjnych Gmina Tłuszcz, która przekazuje na organizację wsparcia 

środki w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. W tym roku otrzymaliśmy środki 

na przeprowadzenie 128 godzin rehabilitacji ruchowej prowadzonej przez wykwalifikowaną 

rehabilitantkę – fizjoterapeutkę. Wymagany w konkursie wkład własny  do projektu został 

zadeklarowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego oraz  ze środków Stowarzyszenia „Nadzieja”- z 1% dla Organizacji Pożytku 

Publicznego. Pomieszczenia z zapleczem rehabilitacyjnym zostało udostępnione przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu.  I tym sposobem, w Punkcie Pomocy Dziecku  

i Rodzinie ul. Kościuszki 7  udaje się od kilku już lat udzielać bezpłatnego wsparcia, aby było 

jak najbliżej potrzebujących. 

Projekt „Rehabilitacja w Tłuszczu – 2015” jest realizowany do grudnia 2015r. 

Informacji udziela Katarzyna Rostek, tel. 608 662 458. 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”  

w Tłuszczu jest organizacją pożytku publicznego od 2010 r. Nr KRS 0000235607. 

 

Przekaż swój 1% podatku lokalnie  

na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. 
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WYKŁAD EDUKACYJNY: FUNKCJONOWANIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 

Spółdzielnie socjalne to jedne z form przedsiębiorstw społecznych które dają szansę na 

aktywizację społeczną i zawodową, integrację oraz podniesienie swoich kwalifikacji. Według 

danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w roku 2014 w Polsce działało ich 930. 

Mogą je tworzyć osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie, 

niepełnosprawność czy chorobę psychiczną, które mają trudności w znalezieniu pracy. 

Wymienione problemy są również charakterystyczne dla terenu gminy Tłuszcz. Podczas 

spotkań z uczestnikami często pojawia się temat „pomysłu na siebie”, dlatego też 

postanowiliśmy zorganizować w dniu 17.02.2015 w ramach projektu systemowego 

„Wyzwólmy w sobie energię!” wykład edu-

kacyjny pt.: „Funkcjonowanie spółdzielni socjal-

nych”, aby przybliżyć osobom zainteresowanym 

ten temat. Spotkanie poprowadziły Pani Joanna 

Augustowska oraz Katarzyna Sobiecka związane z  

lokalnym sektorem pomocy społecznej i ekonomii 

społecznej w gminie Słupno, powiecie płockim. 

Spotkanie skierowane było do uczestników projektu ale również nie zabrakło na nim 

przedstawicieli samorządu Pana Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka, Wójta 

Gminy Strachówka Piotra Orzechowskiego oraz Wójta Gminy Jadów Dariusza Kokoszki.  

W spotkaniu uczestniczyli również - zastępca dyrektora PCPR Wołomin Agata Żędzian, 

przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu oraz lokalnych organizacji 

pozarządowych jak również pracownicy OPS w Tłuszczu, Jadowie i Strachówce. Osoby 

prowadzące w przystępny sposób przedstawiły zasady zakładania i prowadzenia różnych 

form spółdzielni socjalnej, proces rejestracji oraz rozliczanie ich działalności. Celem 

szkolenia było zwiększenie wiedzy wśród osób uczestniczących na temat funkcjonowania 

spółdzielni socjalnych jak również przedyskutowanie argumentów za i przeciw prowadzeniu 

takiego rodzaju działalności.  

Tekst i zdjęcie: Marta Jabłecka 
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SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE OSÓB PRAWNYCH – dobre rozwiązanie na trudne 

czasy 

 

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych z dn. 7 maja 2009 roku umożliwia 

zakładanie spółdzielni socjalnych nie tylko przez osoby fizyczne, ale również przez osoby 

prawne. Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych posiada szerokie doświadczenie  

w promowaniu i wcielaniu w życie zapisów, w myśl których również samorządy, organizacje 

pozarządowe lub kościelne osoby prawne mogą wykorzystać potencjał ekonomii społecznej 

do realizacji celów społecznych i ekonomicznych.  

Czym różnią się spółdzielnie socjalne osób prawnych od spółdzielni zakładanych przez 

osoby fizyczne? 

Jedna z podstawowych różnic polega na tym, że spółdzielnię socjalną osób fizycznych 

zakłada minimum 5 osób - członków-założycieli podmiotu. Jak zakłada ustawa  

o spółdzielniach socjalnych, co najmniej 50% spośród członków-założycieli muszą stanowić 

osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W przypadku spółdzielni socjalnych osób 

prawnych mamy do czynienia z co najmniej dwoma podmiotami posiadającymi osobowość 

prawną. Wedle ustawy mogą to być jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby 

prawne oraz organizacje pozarządowe. Na mocy prawa przy ich uczestnictwie powoływany 

jest odrębny prawnie podmiot. Od czasu jego powstania dysponujemy półrocznym okresem 

na zatrudnienie co najmniej 5 osób wskazanych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Taka 

postać rzeczy daje więcej czasu na organizację struktury, organizację pracy, rozpoczęcie 

procesu poszukiwań zleceń. Jest to rozwiązanie bardziej elastyczne, umożliwia bowiem na 

samym początku zatrudnienie np. 3 osób, a w dalszej perspektywie stopniowe rozszerzenie 

składu. Jak można się domyślać, na samym początku koszty pracy osób zatrudnionych są 

dużym obciążeniem dla nowej spółdzielni. Rozłożenie procesu uzupełniania pełnego 

zatrudnienia w czasie może się okazać korzystnym rozwiązaniem dla młodej spółdzielni.  

 W jakich sytuacjach wybór spółdzielni socjalnej osób prawnych sprawdza się 

najbardziej? 

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Dobrym momentem może być czas, kiedy 

spółdzielnia socjalna osób prawnych jest najbardziej adekwatnym sposobem rozwiązania 

danego problemu społecznego, ekonomicznego czy organizacyjnego. Z problemem 

bezrobocia boryka się każdy samorząd. Być może powołanie spółdzielni socjalnej osób 

prawnych na określonym terenie przy udziale np. gminy pozwoli realnie oddziaływać na 

osoby defaworyzowane na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna przy ścisłej współpracy  
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z samorządem, może być doskonałym narzędziem aktywizacji. W strukturach 

samorządowych ważną rolę odgrywają Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie czy Ośrodki 

Pomocy Społecznej, które mogą aktywnie włączyć się w proces wspierania gospodarki 

społecznej. Pomysłów na wsparcie nie brakuje. Jednym z nich może być zlecanie pewnych 

usług z ramienia PCPR/OPS na rzecz spółdzielni, innym wskazywanie osób, które są gotowe 

do podjęcia stałego zatrudnienia w jej strukturach. Trzeba zaznaczyć, że decyzja o powołaniu 

danego podmiotu oraz zakresie jego działalności musi wynikać z dogłębnej analizy 

możliwości przy uczestnictwie przedstawicieli określonego samorządu.  

 Od czego należy zacząć, chcąc założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych? 

 Aby założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych należy podjąć stosowne kroki prawne.  

Na początku trzeba zorganizować walne zebranie założycielskie, które musi być poprzedzone 

odpowiednimi aktami prawnymi ze strony osób prawnych. W przypadku stowarzyszenia 

będzie to uchwała na walnym zebraniu o woli utworzenia spółdzielni socjalnej oraz 

wskazująca osobę, która będzie reprezentować podmiot osoby prawnej na walnym zebraniu 

założycielskim spółdzielni socjalnej. W przypadku samorządów musi to być uchwała rady 

(jeżeli mówimy o gminie - uchwała rady gminy, jeżeli o powiecie - uchwała rady powiatu), 

która będzie wskazywać na wolę powołania spółdzielni socjalnej oraz desygnować osobę 

uczestniczącą w walnym zebraniu założycielskim spółdzielni. Kolejnym etapem jest 

przeprowadzenie walnego zebrania założycielskiego, w którym uczestniczą osoby wskazane 

przez podmioty biorące udział w tworzeniu spółdzielni socjalnej. Osoby wydelegowane przez 

te instytucje podejmują stosowne uchwały. Pierwszą uchwałą jest uchwała o powołaniu 

spółdzielni socjalnej, następnie uchwała o przyjęciu statutu oraz uchwała o powołaniu 

zarządu spółdzielni socjalnej. Statut to najważniejszy dokument w spółdzielni socjalnej. 

Reguluje wszystkie prawa i obowiązki członków, wskazuje siedzibę spółdzielni, dookreśla 

ponadto rodzaj działalność gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Ostatnim 

etapem rejestracji jest złożenie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki tzw. 

„zasadzie jednego okienka" w tym samym miejscu można złożyć również wnioski o nadanie 

numeru NIP oraz REGON. 

 

 

Żródło: http://www.spoldzielnie.org/archiwumnm,7e19# 
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TYSIĄCLETNIE DZIEJE ŻYDÓW W POLIN I ŚPIEWAJĄCY  OCH TEATR  

 

Muzeum Historii Żydów Polskich już po raz drugi 

było celem naszej studenckiej wycieczki do 

Warszawy. Tym razem 31 stycznia 2015r. postano-

wiliśmy obejrzeć właściwą ekspozycję, która kilka 

miesięcy wcześniej nie była jeszcze gotowa.  

Muzeum zrobiło wyjątkowe wrażenie na tych, którzy 

tam nie byli.  

Bryła zewnętrzna i architektura wnętrza są imponujące. A jeśli dodamy bardzo wymowne, 

oryginalne, dopracowane plastycznie wystawy traktujące o historii polskich Żydów na 

przestrzeni ostatniego tysiąclecia, to otrzymujemy niezwykłe doświadczenie kulturalne. 

Wielu rzeczy można dotknąć, przejrzeć kopie starodruków, obejrzeć filmy, posłuchać muzyki 

lub opowieści o dziejach narodu żydowskiego, podziwiać zbudowaną w muzeum synagogę. 

Jest to bardzo interesujące, bo wielu Polaków zapewne nie zdaje sobie sprawy z bogatej 

historii Żydów na ziemiach polskich, o ich udziale w budowaniu polskiej państwowości, 

miast, rzemiosła, kultury i sztuki, itd. Polska ziemia to było ich wyśnione, pełne pięknych, 

zielonych drzew i śpiewających ptaków POLIN, do którego dotarli ponad tysiąc lat temu. 

Oczywiście, jest też duża wystawa poświęcona zagładzie Żydów w czasie II wojny 

światowej, ale nie przytłacza ona innych części całej ekspozycji.  

Po dwugodzinnym zwiedzaniu (podobno na dokładne trzeba 

tygodnia) przyjemnie było usiąść w kawiarence przy herbacie lub 

kawie, a do domu zabrać pamiątki z muzealnego sklepiku.  

Naszą wyprawę do stolicy zakończyliśmy obejrzeniem muzycznego 

spektaklu „Czas nas uczy pogody” w reżyserii Krzysztofa Materny w 

„OCH-TEATRZE”. Było to śpiewające spotkanie z polskimi 

przebojami w wykonaniu aktorów-amatorów w wieku 65+. Zabawa 

była przednia i owacje na stojąco! Przedstawienie dowiodło,  

że trzeba cieszyć się życiem, nawet gdy jest się w „jesiennym” wieku. Tłuszczański UTW też 

jest tego przykładem, bo przecież ruch, aktywność, realizowanie różnorodnych pasji nie są 

nam obce!          

 

Tekst i zdjęcia: Anna Jaworska 
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RÓŻE Z NASZEGO UNIWERSYTETU 

Tegoroczny Finał Plebiscytu „Róża Burmistrza Tłuszcza” był wyjątkowy dla naszego 

Uniwersytetu. Po raz pierwszy Studentki naszego UTW – cudowne, pełne pasji Kobiety 

mogły pochwalić się swoimi osiągnięciami! W holu Hali Sportowej miała miejsce wspaniała 

wystawa, prezentująca dorobek naszych Pań. 

 

 

 

 

 

Pani Jadwiga Brwinowska – prace szydełkowe       Pani Stanisława Sztompka – haft richelieu 

 

Pani Elżbieta Rosa – trofea sportowe 

 

Pani Anna Jaworska – prezentacja zdjęć             Nieformalna Grupa Pań z Rudnik –  papiero-  

                                                                               wiklina, kwiaty z bibuły, świąteczne ozdoby 
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Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i okazała się doskonałym pomysłem na 

promocję Kobiet z Gminy Tłuszcz. Poniżej lista nominowanych Pań, wśród których nie 

zabrakło przedstawicielek Uniwersytetu trzeciego Wieku w Tłuszczu  

 

W kategorii SAMORZĄD nominowane zostały: Katarzyna Rostek, Emilia Oleksiak, Marta 

Jabłecka, Janina Sokołowska oraz Wanda Olszewska, która została wyróżniona Róża 

Burmistrza Tłuszcza. 

W kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚC nominowano: Anetę Klukowską, Helenę Kruk oraz 

Janinę Sokołowską, która została laureatką w tej kategorii. 

W kategorii DZIAŁALNOŚC SPOŁECZNA nominowane zostały: Janina Białek, Elżbieta 

Ewa Podgórska, Małgorzata Bielecka, Jadwiga Boguszewska, Wiesława Jędrysiak, Iwona 

Komorek, Jadwiga Morka, Helena Milczarek-Biel, Barbara Wysocka, Lidia Matejak, Halina 

Zaręba, Aleksandra Skonieczna, Jadwiga Stryjek, Anna Jaworska, Elżbieta Rosa, Teresa 

Zaręba, Agnieszka Szyszkowska, Feliksa Trzeszkowska. Różę Burmistrza Tłuszcza 

przyznano Pani Helenie Milczarek-Biel. 

W kategorii EDUKACJA I KULTURA nominowano: Annę Jaworską, Irenę Kostrzewę, 

Stanisławę Sztompkę, Jadwigę Brwinowską, Małgorzatę Bielecką oraz Annę Rychtę i to 

właśnie ona została wyróżniona w tej kategorii. 

W kategorii SUPERKOBIETA nominowano: Jadwigę Boguszewską, Katarzynę Rostek, 

Emilię Kalinowską, Jadwigę Morkę, Emilię Oleksiak, Ewę Grażynę Białek, Apolonię Sasin 

oraz Iwonę Komorek. Kapituła przyznała nagrodę Pani Jadwidze Morce. 

Wszystkim Laureatkom oraz nominowanym serdecznie GRATULUJEMY! 

 

Tekst: Aleksandra Skonieczna 

Zdjęcia: Anna Jaworska 
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FINAŁ RÓŻY BURMISTRZA TŁUSZCZA 

 

7 marca w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się V finał 

plebiscytu „Róża Burmistrza”. Na uroczystości dominowały piękne panie a wśród nich pani 

Jadwiga Boguszewska.  

Cudowna, wrażliwa pełna ciepła i życzliwości. Od prawie 

pięciu lat Przewodnicząca Klubu Seniora „Uśmiech 

Jesieni”, działającego przy Centrum Kultury Sportu  

i Rekreacji w Tłuszczu już 40 lat. Jak sama mówi: dla Niej 

najważniejszy jest drugi człowiek, zwłaszcza starszy, który 

zasługuje na szczególne traktowanie, z szacunkiem  

i godnością. Jej poświęcenie, dobre słowo i urzekający 

uśmiech to wszystko razem niejednokrotnie wspierało ludzi 

Ją otaczających, w ich problemach i dylematach. Dlatego 

też finał  plebiscytu nie dla wszystkich był zaskoczeniem.  

To właśnie pani Jadzia została RÓŻĄ RÓŻ. Swoim Byciem, dobrocią, życzliwością 

zawojowała serca nie tylko kapituły plebiscytu. Dla wszystkich tych, którzy znają  

i podziwiają tą niezwykłą kobietę, RÓŻA RÓŻ to naturalna kolej rzeczy. Z całego serca 

gratulujemy tak wyjątkowego wyróżnienia i życzymy kolejnych sukcesów. 

 

Tekst: Emilia Buczyńska-Kołodziejek 

Zdjęcie: UM Tłuszcz 

 

ZAPROSZENIE NA DNI TŁUSZCZA 

 

Szanowni Państwo! 

 Przed nami kolejne już 19 Dni Tłuszcza – czas radości, zabawy i integracji 

mieszkańców gminy. Jak zwykle będzie głośno, kolorowo, energetycznie. Wśród atrakcji nie 

zabraknie inicjatyw adresowanych dla wszystkich grup wiekowych (od dzieci po seniorów), 

akcentów ludowych, przedsięwzięć regionalnych, pokazów śpiewu, tańca i muzyki w różnych 

odsłonach. Warto zaznaczyć, że w tym roku obchody zaczynamy już w piątek i właśnie  

12 czerwca upłynie w duchu sportu i zdrowej rywalizacji - na Orliku rozegrają się różnego 

rodzaju turnieje i zawody sportowe. 



24 
 

Czekają nas wydarzenia znane i lubiane, m.in. przegląd piosenki przedszkolnej, 

pokazy tai chi, zorby, tańca towarzyskiego i ludowego, premiera musicalu, piknik święto 

rodziny, kolorowy korowód ulicami miasta w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej, przegląd 

zespołów ludowych, występ chóru LUX MEA oraz koncert gwiazd muzyki tych regionalnych 

jak i znanych na cały kraj, a jak wiadomo gdy zapada zmrok Dni Tłuszcza zamieniają się  

w istną dyskotekę pod gołym niebem.  

Już dziś serdecznie zapraszam do udziału we wszystkich wydarzeniach 

organizowanych w ramach Dni Tłuszcza 2015. Jestem przekonana, że bogaty program 

imprezy, oraz zróżnicowanie atrakcji zagwarantuje rozrywkę nawet dla najbardziej 

wymagających gości. Zapraszam wszystkich 12-14 czerwca i życzę udanej zabawy i wielu 

niezapomnianych wrażeń. 

       Emilia Buczyńska – Kołodziejek 

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

 

 

ZDROWE ŻYWIENIE SENIORA 

 

Dieta seniora powinna być dietą smaczną i łatwostrawną. Produkty powinny cechować się 

nienaganną jakością, dostarczającą niezbędnych składników odżywczych. Należy je 

spożywać regularnie (5 posiłków dziennie): 

ŚNIADANIE – jako pierwszy posiłek po przerwie nocnej powinien dostarczać wszystkich 

składników odżywczych, być urozmaicony i zapewnić porządną dawkę energii. W jego skład 

mogą wchodzić: przetwory mleczne, pełnoziarniste pieczywo, naturalne płatki zbożowe, 

kasze, chude wędliny, jaja, świeże warzywa i owoce, świeżo wyciskane soki warzywne  

i owocowe. 

II ŚNIADANIE – Obowiązkowo powinny się w nim pojawić świeże owoce lub warzywa. 

OBIAD – jest głównym posiłkiem w ciągu dnia. Ważne jest, aby występowało w nim źródło 

białka pełnowartościowego, warzywa w postaci surowej lub gotowanej.  Zalecany jest także 

dodatek węglowodanowy w postaci kaszy, ryżu pełnoziarnistego lub makaronu razowego. 

Potrawy powinny być urozmaicone kolorystycznie i smakowo. 

PODWIECZOREK – jest posiłkiem uzupełniającym. Może zawierać koktajle owocowo – 

warzywne. 

KOLACJA – powinna być posiłkiem lekkostrawnym, niezbyt obfitym, spożytym co 

najmniej na dwie godziny przed snem. Kolacja powinna zawierać produkt białkowy  

i warzywa. W godzinach wieczornych unikamy spożywania węglowodanów złożonych czyli 
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makaronu, kasz, ryżu i pieczywa. Nie zaleca się podawania potraw ciężkostrawnych  

i wzdymających. Seniorom zaleca się ograniczenie smażenia do minimum. Korzystniejsze 

jest pieczenie w folii, gotowanie, gotowanie na parze, duszenie. Zarówno osoby starsze jak 

i młode powinny ograniczyć spożycie soli do maks. 5-6g. dziennie (tj. mała łyżeczka). Ważną 

kwestią jest nawadnianie organizmu, nawet pomimo braku pragnienia. Dziennie należy 

dostarczyć ok. 2 litrów płynów, nie licząc kawy. W przypadku upałów lub stanów 

gorączkowych, podaż płynów powinna wzrosnąć.  

Od dawna wiadomo, że zdrowe odżywianie jest ważne dla utrzymania prawidłowego stanu 

zdrowia, a także poprawia wygląd skóry i metabolizm. W dobie czyhających na każdym 

kroku pokus (tradycyjne potrawy z dodatkiem tłuszczu, słodkości), trudno odmówić sobie 

pysznych przekąsek. A czasami nawet jeśli chcielibyśmy zrezygnować z tuczących 

produktów, nie wiemy czym je zastąpić. Oto kilka zamienników, które możemy wprowadzić 

na naszą listę zakupów: 

 

1. Cukier biały, rafinowany => Miód naturalny, naturalny słodzik na bazie stewii 

2. Ryż biały => ryż brązowy, dziki 

3. Bułka tarta => sezam, otręby, zmielone siemię lniane 

4. Makaron pszenny => makron razowy, gryczany, jaglany 

5. Ziemniaki smażone => kasza gryczana, jęczmienna, jaglana, ryż brązowy, ryż dziki, 

ziemniaki pieczone 

6. Słodkie płatki śniadaniowe => naturalne płatki zbożowe (owsiane, żytnie, gryczane, 

jaglane, jęczmienne, orkiszowe - nie błyskawiczne) 

7. Musli, granola ze sklepu => musli i granola własnej roboty z naturalny płatków 

zbożowych, owoców suszonych, orzechów, pestek, nasion i ziaren 

8. Jogurt owocowy => jogurt naturalny ze świeżymi owocami 

9. Desery mleczne => naturalny kisiel bez dodatku cukru, budyń z kaszy jaglanej 

10. Śmietana => jogurt naturalny, kefir 

11. Majonez, sos czosnkowy => jogurt naturalny z czosnkiem i ziołami 

12. Sól kuchenna, kostki rosołowe => przyprawy, suszone i świeże zioła 

13. Mleko 3,2% tł => mleko 1,5-2% tł. 

14. Zupy w proszku => zupy na wywarach warzywnych lub chudym mięsie z dodatkiem 

ziół i przypraw 

15. Wędliny, konserwy, pasztety => mięso pieczone, domowe pasty mięsno-warzywne  

i rybne, domowe pasztety 

16. Słodycze => świeże owoce, suszone owoce, chipsy w postaci suszonych owoców  

i warzyw, pestki słonecznika, pestki dyni, płatki migdałów 

 

SMACZNEGO!!  

 

Tekst: Agnieszka Mroczek 
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W ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych w Tłuszczu  funkcjonuje  

 

PUNKT KONSULTACYJNY 

Rodzaje wsparcia w 2015 r. 

Grupa wsparcia dla kobiet będących w związku z osobą uzależnioną 

poniedziałki w godz. 17.00-19.00 

Grupa wsparcia „Jestem trzeźwym superbohaterem”  

– grupa   motywacyjna 

wtorki godz. 17.00-19.00 

Grupa wsparcia „Jestem superbohaterem II” – grupa treningowa 

środy w godz. 18.00-20.00 

Grupa wsparcia „Odważne i wytrwałe” – grupa treningowa 

(dla kobiet radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych) 

czwartki w godz. 17.00-19.00 

Dyżur indywidualny psychologa 

wtorki w godz. 11.00-17.00 

Dyżur indywidualny prawnika 

czwartki w godz. 15.00-17.00 

 

KONTAKT tel.: 29 75-73-016 wew. 234, Tłuszcz ul. Warszawska 10 

(Anna Jaworska - Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień,  

wtorki 9.00-17.00, poniedziałki, czwartki 9.00-13.00), 

 

Adres Punktu Konsultacyjnego: Tłuszcz ul. Powstańców 28,  

(w podziemiach Przychodni Zdrowia, wejście od ul. Sobieskiego). 
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KONKURS EKOLOGICZNY w ramach projektu systemowego 

„Wyzwólmy w sobie energię!” 
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MAZUREK WIELKANOCNY 

 

Składniki  

 CIASTO : 

 0,5 kg mąki 

 0,5 szkl.cukru pudru 

 1 kostka masła 

 4 żóltka 

 2-3 łyżki śmietany 

 1 cukier waniliowy 

 2 dkg drożdży     

 

  POMADA : 

 1 szkl. kwaśnej śmietany 18% 

 2 szkl. cukru 

 1 cukier waniliowy 

 2 łyżki kakao 

 1 tabliczka czekolady deserowej  

 

Z podanych składników zagnieść kruche ciasto, owinąć  w folię i włożyć na godzinę do 

lodówki. Rozwałkować  na grubość ok. 1 cm. Uformować spody z rantem dookoła 

Z tej porcji wychodzą 3 spody ok.25 x 15cm. Upiec na  jasnozłoty kolor. Przed upieczeniem 

nakłuć ciasto widelcem, żeby się nie wybrzuszało.  

W rondelku zagotować śmietanę z cukrem i cukrem waniliowym, gotować na wolnym ogniu 

ok.8 min.,  dodać kakao i pokruszoną czekoladę, gotować razem  jeszcze ok. 3 min. Lekko 

ostudzić. Wylać na kruche  spody. Udekorować bakaliami.  Można przed wylaniem pomady 

spody pokryć cienką warstwą marmolady. Jeżeli do pomady nie dodamy czekolady i kakao 

 to otrzymamy pomadę waniliową (białą). 

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 
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