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HARMONOGRAM WYKŁADÓW  

dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Tłuszczu 

5.10.2016r. rozpoczęcie Roku 

Akademickiego 

 

19.10.2016r. „Nad Niemnem” pokaz filmowy 

i spotkanie z aktorką Ewą Wencel 

 

2.11.2016r.  

„Granica” pokaz filmowy i spotkanie   

z aktorką Sławomirą Łozińską 

16.11.2016r.  

„Konopielka” pokaz filmowy i spotkanie  

z aktorką Anną Seniuk 

30.11.2016r.  

„Panny z Wilka” pokaz filmowy i spotkanie  

z aktorką Mają Komorowską 

14.12.2016r. spotkanie wigilijne 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu 

 

Zajęcia dodatkowe: 

gimnastyka – mała sala gimnastyczna  

w Szkole Podstawowej (zaj. bezpłatne) 

poniedziałki 17.00-18.00,  

czwartki  17.00-18.00 

tai chi – sala kinowa CKSiR w Tłuszczu 

(zaj. bezpłatne) wtorki 12.00-13.30 

język angielski – Klub PIK w CKSiR 

(zaj.odpłatne) – termin do uzgodnienia 

taniec – do ustalenia z grupą 

 

 



2 
 

WAKACJE Z POMYSŁEM 2016 

 

W okresie 04.07-15.07.2016 r. w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie zorganizowana została 

oferta letnia. „Wakacje z Pomysłem 2016” współfinansowane były przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO oraz 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzięło w niej udział 30 dzieci 

z terenu gminy Tłuszcz. W ramach oferty organizowane były wyjazdy, spotkania  

z ciekawymi ludźmi oraz warsztaty artystyczne. Odbyła się pogadanka na temat zagrożeń  

i uzależnień. Dzieci miło spędziły czas podczas zajęć i warsztatów plastycznych. Miały 

okazję obcować z naturą i odwiedzić interesujące miejsca.  

Pierwszy dzień naszych spotkań rozpoczęliśmy zabawami integracyjnymi mającymi na celu 

wzajemne poznanie się uczestników. Wspólne gry i zabawy przeprowadziliśmy na świeżym 

powietrzu w Ogródku Jordanowskim.  

Pierwszy wakacyjny wyjazd odbył się do 

Nadleśnictwa w Drewnicy. W Nadleśnictwie 

spędziliśmy czas spacerując po ścieżce eduka-

cyjnej, wysłuchaliśmy ciekawostek o lesie i jego 

mieszkańcach. Ogromną radość sprawiło dzieciom 

rozpalone przez leśniczego ognisko i pieczone  

kiełbaski. 

Dużym przeżyciem dla wszystkich 

uczestników półkolonii były odwiedziny  

w Domu Seniora  „Promyk” w Tłuszczu. 

Dzieci z zaangażowaniem i przejęciem 

zaprezentowały przygotowane specjalnie 

na tę okazję przedstawienie, wspólnie 

zaśpiewały piosenkę i wręczyły własno-

ręcznie wykonane upominki dla seniorów. 

Drugą część dnia spędziliśmy na Sali zabaw Active. Do dyspozycji dzieci było wiele atrakcji 

min. basen z kulkami, ścianka wspinaczkowa, trampolina. Starsze i wytrwalsze osoby mogły 

skorzystać z siłowni. 
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Gdy spotkaliśmy się kolejnego dnia, 

ruszyliśmy odkrywać i poznawać świat 

pszczół. W Miodzio Wiosce na warsztatach 

kreatywnych z pszczelarzem mieliśmy okazję 

dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy  

o życiu pszczół, spróbować smacznego miodu 

i pobawić się w „pszczele” zabawy. 

 

W piątkowy dzień odwiedziliśmy Zespół Pałacowo - Parkowy w Chrzęsnem. Panie 

przewodniczki w bardzo interesujący sposób opowiedziały nam jaka jest historia Pałacu. 

Dzieci wzięły udział w konkursie na najciekawsze imię dla małych wiewiórek 

zamieszkujących przypałacowy park. Każdy uczestnik zabawy otrzymał upominek związany 

z Pałacem w Chrzęsnem.  

Po zwiedzeniu Pałacu udaliśmy się do 

gospodarstwa pana Adama w Postoliskach. A tam 

nasze pociechy poczuły się trochę jak w mini zoo. 

Każdy mógł spróbować swoich sił w siodle  

i poczuć się jak prawdziwy jeździec. Karmienie 

kóz i ptaków sprawiło nam wiele radości  

a pieczona kiełbaska była pysznym zakończeniem 

dnia. 

Kolejny tydzień to kolejne atrakcje. Na początku 

tygodnia pojechaliśmy do gospodarstwa 

agroturystycznego w Rozalinie - Leszczynowe 

Zacisze. Tam mieliśmy okazję poszaleć  

w stodole wypełnionej sianem, pobawić się  

w ogrodzie pełnym huśtawek, trampolin  

i hamaków. Sami stworzyliśmy własne pizze, 

które po upieczeniu jedliśmy ze smakiem.  

Na koniec gospodarz Leszczynowego Zacisza zabrał nas na przejażdżkę wozem.  

Następnego dnia do Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie przyszła pani Ela, która wyjaśniła 

nam co to są uzależnienia i jak je zwalczać. Po interesującej pogadance udaliśmy się do 

Banku. Tam poczuliśmy się trochę jak mali bankierzy, uczyliśmy się jak oszczędzać i dbać  

o nasze pieniądze. 
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Środa w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie 

minęła nam szybko i bardzo intensywnie. Ten 

dzień był czasem ciężkiej pracy i wysiłku. 

Odwiedzili nas wyjątkowi goście ze Szkoły Sztuk 

Walki i Samoobrony ,,Kobra’’. Pan Piotr 

opowiedział nam ciekawe historie i anegdoty na 

temat sztuk walki, później przeprowadził 

rozgrzewkę i warsztaty z samoobrony . 

Kolejną atrakcją było wyjście do Kina za Rogiem. Tego dnia obejrzeliśmy ciekawy film pod 

tytułem „Rysiek Lwie Serce”.  

Po powrocie do Punktu na dzieci czekała pani 

Monika, która pokazała nam jak zrobić piękne 

fryzury i poradziła jak dbać o nasze włosy by 

były lśniące i zdrowe. 

Ostatniego dnia półkolonii pojechaliśmy na 

wycieczkę do warszawskiego Zoo. Dzieci były 

zachwycone ogromną przestrzenią i możliwo-

ścią zobaczenia tylu zwierząt. Niektóre osoby 

były w Zoo po raz pierwszy. 

Tegoroczna letnia oferta okazała się bardzo 

atrakcyjna dla dzieci z PPDiR. Dało się 

odczuć wiele przyjemnych chwil.  

Na twarzach dzieci dostrzegaliśmy radość  

i zachwyt. Dzieci miały okazję przeżyć dużo 

nowych i ciekawych przygód. I nic tak nie 

cieszy jak uśmiechnięta twarz dziecka. 

 

 

Tekst: Ewa Tymińska 

Zdjęcia: PPDiR 
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WSPÓŁPRACA Z „SZANSĄ” SZANSĄ DLA DZIECI 

 

Placówki Wsparcia Dziennego – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie, świetlice  

z Dzięciołów i Jasienicy działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu, nawiązały 

w 2016 r. porozumienie z Fundacją „SZANSA” z Warszawy. Towarzystwo Rozwijania 

Aktywności Dzieci „SZANSA” jest organizacją pozarządową non-profit działającą w formule 

stowarzyszenia od 1992 r. Ich zainteresowania programowe od lat skupiają się wokół dziecka 

i jego najbliższego środowiska wychowawczego (domu, przedszkola, szkoły) dzięki czemu 

umożliwiają podopiecznym placówek z obszarów wiejskich udział w wycieczkach  

i wyjazdach rozwijających aktywność wśród dzieci.  

 Pierwszy wyjazd odbył się w słoneczny czwartek 11.08.2016 r. Dzieci z Punktu 

Pomocy Dziecku i Rodzinie i ze świetlicy w Dzięciołach miały możliwość zwiedzenia 

Starego Miasta. Pani Ela - przewodnik wycieczki pokazywała dzieciom ciekawe miejsca  

i pomniki związane z naszą kulturą i historią. 

Drugą część dnia w Warszawie spędziliśmy w Centrum Nauki Kopernik. Dzieci dotykały, 

badały, wykonywały różnego rodzaju doświadczenia i zjawiska.  Dzięki Fundacji „Szansa”  

mieliśmy niesamowity dzień pełen wrażeń. 

Kolejna wycieczka  z fundacją w dniu 

25.08.2016r. to podróż w przeszłość, podczas 

której  mieliśmy przyjemność zobaczyć i zdobyć  

TWIERDZĘ MODLIN.  Twierdza to unikatowy 

zabytek na skalę europejską i najpiękniejsze 

miejsce na Mazowszu. Dzień w Twierdzy 

Modlin minął na spacerze po obiektach  

i podziemiach znajdujących się w kompleksie. 

Na zakończenie naszej wyprawy zorganizowano ognisko z kiełbaskami. 

Następny  wyjazd z Fundacją 

,,Szansa” dał dzieciom okazję do zwiedzenia 

Sejm oraz Muzeum Kolejnictwa, w którym 

zorganizowano wystawę z okazji 90- lecia 

Polskich Kolei Państwowych  I choć  

w Sejmie nie udało nam się zobaczyć Pana 

Prezydenta to wszyscy z wielkim zapałem 
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oglądaliśmy galerię Sali Posiedzeń Sejmu, Salę Wszechnicy Sejmowej, Salę Kolumnową czy 

Korytarz Marszałkowski.  

 

17 września braliśmy udział w pikniku w Parku Szczęśliwickim. To Piknik Rodzinny, którego 

gospodarzem była Dzielnica Ochota, której hasło brzmi - „Postaw na rodzinę”. Organizacje 

pozarządowe i instytucje, wraz z Urzędem Dzielnicy Ochota i Klubem Rodzin Abstynenckich 

Ostoja zorganizowały XIV Rodzinny Piknik Integracyjny – Szczęśliwice 2016 i VIII Targi 

Ochockich Organizacji Pozarządowych, których hasłem przewodnim jest ogólnopolska 

kampania profilaktyczna, zachęcająca między innymi do budowania prawidłowych relacji 

pomiędzy rodzicami i dziećmi, co w przyszłości procentuje mniejszym prawdopodo-

bieństwem sięgania przez dzieci po używki.  

Po zabawach integracyjnych w parku, po pikniku 

udaliśmy się do Muzeum Wojska Polskiego. 

W październiku na podsumowanie współpracy OPS  

z Fundacją „Szansa”  odbędzie się impreza pod tytułem 

„Spacerkiem po Warszawie”, w której uczestniczyć 

będą dzieci z placówek wsparcia dziennego: Punktu 

Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz świetlic w Dzięciołach 

i Jasienicy. 

 

 

 

 

Tekst: Anna Kujawa 

Zdjęcia: PPDiR 

 

 

 

 



7 
 

MIODZIO WIOSKA – KOLEJNY SEZON! 

Podsumowując miniony sezon letnio - wakacyjny możemy z pewnością powiedzieć,  

że informacja o Edukacyjnym Placu Zabaw - Miodzio Wioska dotarła do kolejnych szkół  

i przedszkoli. W miesiącach maj, czerwiec, lipiec 2016 r. mieliśmy ogromną przyjemność 

gościć grupy dzieci m. in. ze Szkoły Podstawowej w Markach, Szkoły Podstawowej  

w Wołominie, Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej "Julin" im. H. i I.J. Paderewskich 

w Kaliskach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu, Przedszkola z Dręszewa, 

Punktu Przedszkolnego „Tajemniczy Ogród” Poświętne-Choiny, oraz uczestników projektu 

„Miodzio Wioska – Druga Edycja”.  

Oferta realizowana przez zespół pracowników Miodzio Wioski obejmowała lekcję  

z pszczelarzem, warsztaty rękodzielnicze, zabawy z animatorem, degustację miodu oraz 

pszczeli oblot Tłuszcza zakończony wizytą w izbie pszczelarskiej Muzeum Ziemi 

Tłuszczańskiej. Przygotowany program pobytu wycieczek w całości dotyczył tematyki 

pszczelarstwa, miał on na celu zapoznanie dzieci, w sposób dla nich atrakcyjny i zrozumiały, 

z życiem pszczół, ich wyglądem, rolą jaką pełnią w ulu i znaczeniem dla człowieka,  a także 

ze sposobami pozyskiwania miodu i pracą pszczelarzy. 

Podczas lekcji z pszczelarzem dzieci,  

w otoczeniu kwiatów i krzewów miodo-

dajnych, mogły zapoznać się z informacja-

mi umieszczonymi na tablicach edukacyj-

nych znajdujących się w ogrodzie, obejrzeć 

przygotowaną wystawę sprzętu niezbędne-

go w pracy pszczelarza, zajrzeć do 

prawdziwych uli, a nawet wejść do ula 

pokazowego. Szczególną atrakcją dla 

uczestników lekcji z pszczelarzem była możliwość założenia stroju i kapelusza 

pszczelarskiego. Dodatkową niespodzianką dla dzieci była prezentacja żywych pszczół 

umieszczonych w niewielkim ulu w formie oszklonej ramy.  

Uczestnicy wycieczki wzięli również udział w warsztatach rękodzielniczych. Tematyka 

zajęć różniła się w zależności od wieku dzieci oraz ich możliwości manualnych. Podczas 

warsztatów, przy użyciu różnorodnych technik i materiałów, powstawały pszczoły, plastry 

miodu i ukwiecone łąki. Każdy uczestnik zajęć plastycznych wykonywał własną, samodzielną 

pracę, którą w formie pamiątki z pobytu w Miodzio Wiosce, mógł zabrać ze sobą do domu. 
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Po zajęciach warsztatowych i lekcji  

z pszczelarzem, grupa miała okazję bliżej 

zapoznać się z ogrodem Miodzio Wioski, 

znajdującymi się w nim roślinami i rzeźbami 

oraz miodowym placem zabaw, gdzie dzieci 

pod okiem animatora zamieniały się  

w pszczółki i spędzały beztrosko czas na 

zabawie i grach zespołowych. Przed wyjściem z terenu Miodzio Wioski na dzieci czekało 

„słodkie pożegnanie” w formie degustacji miodu oraz gość specjalny, a mianowicie 

spacerująca po ogrodzie maskotka 

pszczoły. 

Ostatnim etapem pobytu grupy był 

pszczeli oblot Tłuszcza, czyli zwiedzanie 

miasta z przewodnikiem. Wycieczka po 

mieście kończyła się wizytą w Muzeum 

Ziemi Tłuszczańskiej, gdzie dzieci miały 

okazję zwiedzić izbę pszczelarską, 

obejrzeć aktualne wystawy oraz 

wysłuchać ciekawych historii dotyczących pszczół i pszczelarstwa opowiadanych przez 

kustoszy Muzeum.  

Miodzio Wioska jest edukacyjnym 

placem zabaw dla dzieci i młodzieży 

utworzonym 

z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz 

Organizowania Społeczności Lokalnych 

„AB OVO”. Ostatnie miesiące pokazały, 

że jest to miejsce odwiedzane nie tylko 

przez  mieszkańców Tłuszcza, ale budzi 

zainteresowanie wśród szkół i przedszkoli z sąsiednich gmin. Mamy nadzieję, że nasza oferta 

dotrze do jeszcze szerszego grona odbiorców i kolejne grupy odwiedzą Miodzio Wioskę  

Tekst: Hanna Małetka 

Zdjęcia: Aleksandra Skonieczna 
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AKTYWNOŚĆ - POMYSŁ NA SUKCES! 

  

 Od początku sierpnia do końca grudnia Gmina Tłuszcz/Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Tłuszczu realizuje projekt AKTYWNOŚĆ - POMYSŁ NA SUKCES!, współfinansowany 

ze  środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Działania skierowane są do 

12 bezrobotnych kobiet z terenu Gminy Tłuszcz, dla których projekt jest szansą na zmianę,  

a przede wszystkim poprawę swojej dotychczasowej sytuacji. Zajęcia jakie zaoferowaliśmy 

 w ramach projektu to: akademia motywacji, doradztwo zawodowe, warsztaty z komunikacji 

 i zarządzania czasem, warsztaty z autoprezentacji.  

W ramach projektu odbyły się trzy spotkania rękodzielnicze z decoupage. Wszystkie panie  

z ogromnym zainteresowaniem poznawały, nieznaną sobie dotychczas metodę zdobienia 

przedmiotów przy wykorzystaniu papierowych serwetek, kleju i farb. Dzięki tym zajęciom 

uczestniczki projektu zdobyły nowe doświadczenie, na pewno odkryły swoje pasje 

 i spędziły miło czas, co na pewno przyczyniło się do pełniejszej integracji. 

We wrześniu odbyła się dwudniowa wizyta 

studyjna. Panie miały przyjemność gościć  

w Dworze w Mościbrodach, mieszczącym się na 

szlaku kulinarnym Mazowiecka Micha 

Szlachecka. Dodatkowo w ramach wizyty 

pogłębiały swoją wiedzę dotyczącą ekonomii 

społecznej.  

Założycielki spółdzielni socjalnej osób fizy-

cznych „Relaksownia” podzieliły się swoimi 

doświadczeniami i sukcesami. Z ogromnym 

entuzjazmem opowiadały o działaniach, które 

prowadzą już dwa lata, i które odnoszą ogromne 

sukcesy, zdobywając coraz większe rzesze 

zadowolonych klientek. Panie z „Relaksowni” 

zaszczepiły w uczestniczkach naszego projektu ziarenko wiedzy i świadomości, która  

z pewnością z czasem zaowocuje. Podczas pobytu w Mościbrodach udało nam się również 
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odwiedzić wspaniałe miejsce, jakim jest Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach, gdzie 

wielu ludzi znalazło swoje miejsce na ziemi. Osoby niepełnosprawne prowadzą tam  

gastronomię i serwują przepyszne dania i desery wykonane własnoręcznie. Na zakończenie 

udałyśmy się do sklepu ze zdrową żywnością, który również znajduje się na szlaku 

kulinarnym Mazowiecka Micha Szlachecka i oferuje klientom artykuły, zdrowe i naturalne. 

Mięsa i wędliny przygotowywane przez sprawdzonych producentów, którzy nie używają 

środków chemicznych i konserwantów. Uczestniczki  projektu miały okazję poznać produkty 

zdrowe i polecane przede wszystkim dzieciom i osobom cierpiącym na różnego rodzaju 

alergie. Wizyta w Mościbrodach bardzo zbliżyła wszystkie uczestniczki projektu i pozwoliła 

pogłębić wiedzę dotyczącą ekonomii społecznej a konkretniej spółdzielni socjalnej. 

 Kontynuacją tematyki ekonomii społecznej był również wykład poprowadzony przez 

Pana Huberta Pasiaka, który w bardzo interesujący sposób opowiadał o możliwościach jakie 

niesie za sobą współpraca z lokalnymi grupami działania. Przybliżył również zjawisko 

spółdzielni socjalnej osób pranych, która jest świetną  inicjatywą niosącą ogromne 

możliwości i korzyści dla społeczności. 

Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach 

całego projektu cieszą się ogromnym 

zainteresowaniem i zaangażowaniem ze 

strony uczestniczek. Na spotkaniach ze 

specjalistami jest wysoka frekwencja i zapał 

ze strony Pań.  

W ramach projektu odbył się również  

 

„Ryneczek pracy”- spotkanie uczestniczek z przedstawicielami lokalnego rynku pracy. Miało 

ono na celu przełamanie barier i stresu kojarzonego często ze spotkaniem z pracodawcą. 

Panie miały okazję zaprezentować się, przetestować umiejętności, które nabywały podczas 
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zajęć ze specjalistami a przede wszystkim 

poznać potrzeby i oczekiwania przedstawicieli 

lokalnego rynku pracy. 

Koniec września to dwa kursy zawodowe: 

opiekuna osób starszych  i stylizacji paznokci. 

Po ich zakończeniu i otrzymaniu stosownych 

dokumentów Panie będą miały szansę  

 

podjęcia stażu i powrotu na rynek pracy. Właśnie poprzez realizację tego typu działań chcemy 

pokazać, że kobieta to nie tylko matka, żona czy gospodyni domowa, ale również kobieta 

spełniająca swoje aspiracje, marzenia i zdobywająca sukcesy zawodowe. Realizując różnego 

rodzaju przedsięwzięcia tak również i podczas tego projektu stawiamy przede wszystkim na 

przekonanie uczestniczek do samodzielnego działania, do tego aby przy naszej pomocy nie 

bały się wyzwań i aktywnie pokonywały swoje bariery i słabości. Istotą naszej idei jest praca 

z lokalną społecznością, w tym również z kobietami, często wykluczonymi społecznie, 

bezrobotnymi zamkniętymi w zaciszu domowym, które dotychczas zajmowały się wyłącznie 

domem i dziećmi, nie wierzyły w swoje własne możliwości i wśród codziennych obowiązków 

zapomniały o marzeniach i rozwoju osobistym. Patrząc na zmiany, jakie z każdym dniem 

pojawiają się w uczestniczkach projektu wiemy, że nasze działania  mają sens. 

 

Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie Filia w Tłuszczu. Projekt 

współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

                     

                                                                                     

Tekst i zdjęcia: Ewelina Gzowska 

Koordynator projektu              
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PROJEKT „KRÓLOWIE ŻYCIA” 

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO w partnerstwie  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuszczu otrzymało dofinansowanie na realizację 

projektu „Królowie życia” (ASOS 2016). 

Projekt jest finansowany z Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Rządowy Program na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-

2020, edycja 2016. Zadanie skierowane jest 

do 20 kobiet i mężczyzn po 60 r.ż., w tym 

niepełnosprawnych, zamieszkujących teren 

Gminy Tłuszcz.  

W okresie trwania projektu, tj. 01.07.2016-31.12.2016r. przewidziane są m.in. takie działania 

jak: spotkanie z pielęgniarką, pracownikiem socjalnym, pszczelarzem, botanikiem, 

policjantem, warsztaty rękodzielnicze, usługę kosmetyczną, warsztaty decoupage a także 

pielgrzymkę do Sanktuarium. Podczas trwania projektu, organizowane są spotkania  

z psychologiem, asystentami społecznymi, doradcami społecznymi a także hipoterapia.  

W ramach zadania przewidziana została pomoc w organizacji  indywidualnego transportu  

na zajęcia. Ostatni element projektu stanowi sporządzenie instruktażu usług społecznych, 

który będzie podsumowaniem podjętych działań, zawierający lokalną mapę zasobów 

i potrzeb wśród seniorów, zamieszkujących na terenie Gminy Tłuszcz. Poprzez działania 

przewidziane w projekcie, zostaną zbadane potrzeby i oczekiwania seniorów. Celem projektu 

jest poprawa jakości i poziomu życia seniorów dla godnego starzenia się a także 

zagospodarowanie potencjału osób starszych, poprzez aktywność społeczną tych osób. 

Projekt „Królowie życia” stanowi początek rozpowszechniania sieci usług opiekuńczo-

sąsiedzkich na terenie Gminy Tłuszcz. Wsparcie i wzmocnienie seniorów i ich rodzin, 

podnosi umiejętność samowystarczalności rodzin i subsydiarności mieszkańców Tłuszcza. 

                

Tekst: Agnieszka Mroczek – koordynator projektu 

Zdjęcia: Anna Jaworska 
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PoMOC dla Ciebie – PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ  OPS w Tłuszczu 

 

Gmina Tłuszcz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu od końca sierpnia 2016 roku 

realizuje projekt pt.: „PoMOC dla Ciebie”. Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie 

pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.  

W ramach projektu zaplanowano: wsparcie psychologa, warsztaty ze specjalistą 

neurorozwoju, zajęcia sportowe na ściance wspinaczkowej, warsztaty rozwijające 

kreatywność wśród uczestników projektu, wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik, 

międzypokoleniowy marsz Nordic Walking oraz Wigilię dla uczestników projektu – 

przygotowanie okolicznościowego przedstawienia. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu prowadzi od 1 marca 2016 r.  Placówki 

Wsparcia Dziennego: w Tłuszczu Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie (40 dzieci), świetlicę 

opiekuńczo wychowawcze: w Jasienicy (82 dzieci) i w Dzięciołach ( 20 dzieci).  Zajęcia  

w projekcie skierowane są do 30 dzieci w wieku 6-15 lat uczęszczających do tych placówek.  

Ponadto Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2019 

wskazuje na kierunki interwencji i podejmowanie konkretnych działań na rzecz inwestycji  

w usługi społeczne, podnoszenie jakości usług celem niwelowania negatywnych zjawisk  

i procesów, np. pojawiania się i narastania już istniejących problemów społecznych, którym 

można zapobiegać, podejmując określone działania. Wszelkie działania podejmowane  

w ramach realizowanego zadania mają służyć m.in. realizacji powyższego celu.  

Spotkania odbywają się cyklicznie do końca 2016 roku.  

Bliższych informacji udziela koordynator projektu pod numerem tel. : 535 480 708 

 

Projekt „PoMOC dla Ciebie” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2016. 

Tekst: Aleksandra Skonieczna 

Koordynator projektu 
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DESZCZOWA WYCIECZKA 

 

Pochmurna, deszczowa pogoda towarzyszyła uczestniczkom wielkopolskiej wyprawy  

do Poznania, Biskupina i Gniezna, którą odbyły w dniach 14-15 lipca 2016r. Nie popsuła 

jednak ich humorów i nie zmniejszyła zainteresowania atrakcjami oferowanymi turystom 

przez te bardzo ciekawe miejsca.  

Choć największe, deszczowe chmury krążyły 

pierwszego dnia wycieczki nad Poznaniem, 

to udało się zwiedzić Starówkę ze słynną 

wieżą ratuszową i poznańskimi koziołkami, 

zabytkowe obiekty sakralne i wiele pięknych 

zakątków miasta nad Wartą. Wśród 

pamiątkowych zakupów nie mogło także 

zabraknąć świętomarcińskich rogali – regionalnego przysmaku Poznania. Drugiego dnia  

z pogodą było już znacznie lepiej, a więc zwiedzanie zabytków Gniezna i muzeum 

archeologicznego w Biskupinie stało się przyjemniejsze. Zachwyciła nas gnieźnieńska 

katedra ze słynnymi drzwiami obrazującymi historię życia i męczeńskiej śmierci  

św. Wojciecha, a emocje wzbudzał fakt przebywania  

w miejscach, gdzie 1050 lat temu Mieszko I, plemiona 

słowiańskie i ich potomkowie przyjęli chrzest, rozpoczynając 

nową kartę w historii dziejów Polski. O życiu w dawnych 

czasach na ziemiach 

polskich można było 

dowiedzieć się, spa-

cerując po obiektach 

muzeum archeologii-

cznego w Biskupinie. 

Atrakcje wycieczki 

dopełniła wizyta w Kruszwicy – małym miasteczku nad J. Gopło, które zasłynęło legendą 

 o Popielu i mysiej wieży. Wtedy też wyjrzało słońce i można było podziwiać krajobraz  

z wieży górującej nad malowniczym jeziorem. Dwa dni to zbyt krótko, aby obejrzeć choćby 

te najważniejsze zabytki i atrakcje Poznania, Gniezna i okolic. Dlatego trzeba tam jeszcze 

wrócić, aby lepiej poznać uroki naszego kraju.                    

Tekst i zdjęcia: Anna Jaworska 
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TANECZNYM KROKIEM KU PRZESZŁOŚCI 

Tego jeszcze w Tłuszczu nie było!  

 

Kurs tańców historycznych i narodowych trwa już od sierpnia, zajęcia odbywają się w każdy 

czwartek, o godzinie 18:00 w tłuszczańskim Gimnazjum im. Królowej Jadwigi przy  

ul. Radzymińskiej 2. Podczas 15 spotkań przewidziana jest nauka głównie tańców dworskich, 

z renesansu i baroku, a także tańców narodowych, takich jak mazur czy polonez. 

Pomysłodawcą projektu jest Monika Godlewska, menedżerka Zespołu Teatralnego „Zygzak”. 

Warsztaty to nie tylko nauka samego tańca, ale swoistego rodzaju lekcja historii – można 

dowiedzieć się wiele o czasach, w których tańczono poszczególne tańce. Na początku 

każdego spotkania uczestniczy mogą wysłuchać mini wykładu o tym, w jakich 

okolicznościach powstał dany taniec, gdzie go tańczono pierwotnie i w jakich strojach,  

a także o tym, jak ewoluował na przestrzeni wieków.  

      

Instruktorzy bardzo zręcznie potrafią odtworzyć atmosferę, jaka panowała pośród tańczących 

– uśmiechy, pogawędki, ukłony, wzajemne życzliwości. Uczestnicy warsztatów oczami 

wyobraźni przenoszą się raz na wiejski dwór, innym razem na królewską salę balową,  

by zasmakować iście królewskich rozkoszy... 

Pod instruktażem zawodowych tancerzy, Anny 

Ilczuk i Tomasza Sadlakowskiego, uczestnicy 

kursu powoli stają się prawdziwymi królami 

parkietu. Nauczyli się tańczyć kontredanse, takie 

jak: Jenny pluck pears, Rufty Tufty oraz Podczas 

letniego dnia, a co ważne, potrafią już poprawnie 

zatańczyć Poloneza – naszego, polskiego tańca 

narodowego. 
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Były tańce barokowe i renesansowe, tańczone zarówno w parach, jak i po kole. Uczestnicy 

dowiedzieli się, że tańce towarzyskie mają zwrotki i refreny, poznali figury, których nazwy 

niejednokrotnie bardzo ich zaskoczyły. 

Choć warsztaty jeszcze się nie zakończyły, to 

już wyłoniła się grupa tancerzy, która swoje 

niepospolite umiejętności zademonstruje już 

wkrótce, na rozpoczęciu nowego roku 

akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Tłuszczu. Będzie można ich podziwiać  

5 października na sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej w Tłuszczu. 

Pani Wiesława, studentka UTW, na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w warsztatach 

tańców dawnych, odpowiedziała: „Zgłosiłam się na warsztaty, ponieważ chciałam 

doświadczyć kultury z tamtego okresu. Tańce to wspaniały relaks i gimnastyka przed snem, 

spędzenie czasu w miłym towarzystwie, a także integracja międzypokoleniowa - mam na 

myśli organizatorów i uczestników. Każdy człowiek, żeby dobrze funkcjonować, potrzebuje 

drugiego człowieka, a wiek seniora to wiek, w którym szukamy kontaktów, rozmowy, 

śmiechu - po prostu bratniej duszy do wspólnego spędzania teraźniejszości oraz wspominania 

dawnych, dobrych i pięknych czasów :D”. 

Projekt „Krok ku przeszłości - kurs tańców narodowych i historycznych” realizowany przez 

Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju we współpracy z Zespołem Teatralnym 

ZYGZAK, dofinansowany został ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii  

w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie LGD "Równiny Wołomińskiej". 

 

Głównym partnerem projektu jest Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu. Bieżące 

informacje o kursie i zdjęcia z zajęć dostępne na profilu organizatora: 

www.facebook.com/teatrzygzak 

Informacji o zajęciach udziela organizatorka – Monika Godlewska: tel.: 519-891-423  

e-mail: teatrzygzak@gmail.com 

Źródło: www.teatrzygzak.pl 

 

 

http://www.facebook.com/teatrzygzak
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VII BIEG BOBRA 

 

W sobotę 27 sierpnia br. jak co roku od siedmiu lat odbył się  Bieg Bobra im. Staszka 

Stolarczyka. Na takich imprezach nie może zabraknąć studentów UTW. Mimo upału  

 

uczestników, zarówno biegaczy jak i  Nordic Walking było dużo, zwłaszcza młodzieży. Choć 

emeryt (nie lubię tego słowa wolę stypendysta ZUS ) a więc: choć stypendysta ZUS nie 

może równać się z młodzieżą - daliśmy radę! Przeszliśmy wyznaczoną  trasę od początku do 

końca. Znam te ścieżki a mimo to było co podziwiać: piękne zadbane ogródki, dorodne 

owoce w sadach i niestrudzeni wolontariusze, którzy dbali o nas, podając nam wodę i dodając 

otuchy. W tym roku organizatorzy i sponsorzy (jak zwykle a nawet więcej) stanęli na  

        

wysokości zadania. Docenili każdego uczestnika: były piękne puchary, śliczne medale  

i plecaczek dla każdego. Nie sposób nie napisać o poczęstunku, który czekał na powitanie 

zmęczonego, ale uśmiechniętego sportowca. Nikt nie wyszedł bez pamiątki. A my 

stypendyści ZUS dobrze się bawiliśmy. Wszystkim organizatorom i sponsorom dziękujemy! 

           Tekst: Wiesława Jędrysiak 

Zdjęcia: Anna Jaworska  
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NARODOWE CZYTANIE w TŁUSZCZU 

 

W piątek, 2 września 2016 roku fragmenty sienkiewiczowskiej powieści przeczytali 

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy oraz 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” Ewa Romańska. W tym roku do  

 

 

 

 

 

 

 

wspólnego czytania Burmistrz zaprosił również publiczność. Z osób, które zasiadły na 

widowni zgłosiły się trzy odważne panie: Grażyna Saks – nauczycielka tłuszczańskiego 

przedszkola, Beata Fala – mieszkanka Jasienicy i Natalia Banaszek – uczennica Gimnazjum 

im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu. Wydarzenie miało miejscew ramach Narodowego 

Czytania 2016. Na zakończenie każdy uczestnik wydarzenia otrzymał na pamiątkę odcisk 

okolicznościowej pieczęci. 

Tekst: Biblioteka Publiczna 

Zdjęcia: Wioleta Kur 

 

KONCERT MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W BIBLIOTECE 

We wtorek, 20 września na scenie w Bibliotece Publicznej w Tłuszczu gościliśmy 

wspaniałych artystów - Janinę Sobieską-Rękorajską i Mirosława Rękorajskiego. Zebrani 

goście mieli przyjemność wysłuchać pięknego, wzruszającego koncertu muzyki 

chrześcijańskiej. 

        

Tekst i zdjęcia: Biblioteka Publiczna 
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CHRZĘSNE ZACHRZĘŚCIŁO LITERATURĄ 

 

A zdarzyło się to 21 września 2016r. w pięknych wnętrzach chrzęśnieńskiego pałacu.  

Był to dzień uroczystej inauguracji pierwszej edycji regionalnego i wieloletniego programu 

edukacyjnego pn. „Chrzęsne – literackie serce Mazowsza”.  

Program poświęcony literaturze, kulturze, 

językowi polskiemu powstał w wyniku 

współpracy Mazowieckiego Instytutu 

Kultury, Starostwa Powiatowego w Woło-

minie, Urzędu Miejskiego w Tłuszczu i, co 

należy szczególnie podkreślić, włączeniu się 

do realizacji zadań projektowych dwóch 

stowarzyszeń z Tłuszcza: Stowarzyszenia 

Rodziców i Przyjaciół dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” i Stowarzyszenia na Rzecz 

Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO”. Ponadto partnerami lub realizatorami 

działań są Filmoteka Narodowa, Teatr Polskiego Radia, Wydawnictwo Literatura, Rada 

Języka Polskiego.       

„Chrzęsne chrzęści literaturą” to właśnie hasło obecnej edycji, która będzie gościła wielu 

sławnych aktorów, literatów, językoznawców, dziennikarzy, reżyserów, którzy prowadząc 

spotkania autorskie oraz  warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przybliżą wszystkim 

słynne dzieła literackie, zachęcą do lektury, opowiedzą o pięknie polskiego języka, 

przedstawią słuchowiska radiowe, historię powstawania filmu, itd. Chrzęsne odwiedzą m. in.: 

Grzegorz Kasdepke, Michał Książek, Anna Onichimowska, Sylwia Chutnik, Michał 

Pieńkowski, Ewa Wencel, Janusz Gajos, Sławomira Łozińska, Jadwiga Has, Krystyna 

Czubówna, Anna Seniuk, Maria Pakulnis, Jan Buchwald i wielu innych znanych artystów, 

specjalistów od polskiego języka.   

Oprócz przedstawienia programu na najbliższe 

miesiące, obecni w pałacu mogli wysłuchać mini 

recitalu Stanisława Klawe – kompozytora, 

piosenkarza, a przede wszystkim polskiego barda 

pięknie wykonującego ballady, niezwykłym głosem 

śpiewającego poezję.     
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Ten wieczór uświetniła spotkaniem autorskim Maja Komorowska – aktorka filmowa  

i teatralna, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie, wielokrotnie nagradzana za swoje 

kreacje aktorskie. Niezwykle sympatyczna, uśmiechnięta, o niezwykłym glosie aktorka 

opowiadała o pięknie, które można znaleźć w literaturze, a szczególnie w poezji. Zachęcała 

wielokrotnie do nieustannego poszukiwania, odkrywania świata i zapełniania własnego życia 

nowymi zdarzeniami, emocjami, ciągłą aktywnością, a przede wszystkim  optymizmem mimo 

pojawiających się trosk i różnych, codziennych problemów. Pani Maja opowiadała również  

o swojej książce pt. „Pytania, które się nie kończą” napisanej wspólnie z Tadeuszem 

Sobolewskim, którą można było nabyć w trakcie imprezy i otrzymać dedykację z autografem.  

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach literackich, gdyż 

zapowiadają się niezwykle interesująco. 

Tekst i zdjęcia: Anna Jaworska 
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SEZON W MUZEUM OTWARTY 

 

W Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej można zobaczyć nową wystawę prezentującą 

przedwojenne fotografie naszego miasta. To oczywiście nie koniec wystaw czasowych w tym 

roku. 

13 sierpnia podczas obchodów rocznicy 

bitwy warszawskiej, w Społecznym 

Muzeum otwarto wystawę „Dawny 

Tłuszcz”. Ekspozycja to podróż w czasie do 

lat międzywojnia. Na ekranach wiszących 

przy ścianach umieszczono fotografie 

przedstawiające życie codzienne Tłuszcza, 

jego architekturę oraz ludzi ważnych dla rozwoju osady. Wszystko to wzbogacone 

niezwykłymi pamiątkami, dokumentami, dyplomami z tamtych czasów. Przed otwarciem 

wystawy swój wykład o roli żołnierza polskiego w zwycięstwie 1920 roku miał jeden  

z najwybitniejszych historyków – prof. Janusz Odziemkowski. 

18 września w salce przy parafii Przemienienia 

Pańskiego otworzyliśmy wystawę fotografii 

prezentującą historię tłuszczańskiego Kościoła. 

Osiemdziesięciolecie parafii wykorzystaliśmy do 

przeprowadzenia niezwykłej akcji zbierania 

archiwalnych pamiątek i zdjęć wśród naszych 

mieszkańców. 

To nie koniec wystaw na ten rok. W drugiej połowie października odbędzie się otwarcie 

wystawy sprowadzonej do Tłuszcza z Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie. Wystawa 

poświęcona będzie życiu i działalności Ignacego Solarza, pedagoga i działacza chłopskiego – 

prywatnie męża  Zofii Michałowskiej/Symonowiczówny z Miąsego. 11 listopada szykujemy 

otwarcie wystawy dotyczącej lokalnego ziemiaństwa i dworów. Będzie to wystawa 

wypożyczona z Powiatowej Galerii przy Fabryczce. 

Za współpracę w ostatnich miesiącach dziękuję szczególnie pani Annie Jaworskiej, 

Mieczysławie Kasce, Waldemarowi Wojtyrze, Klaudiuszowi Masselewskiemu oraz Apolonii 

i Tadeuszowi Sasinom.        

Tekst: Marcin Ołdak  

Prezez T.P.Z.T. 
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SEKCJA ROWEROWA UTW  

 

Sekcja rowerowa działa już czwarty sezon. Zgodnie z tradycją realizujemy raz w tygodniu 

wycieczki do pobliskich atrakcji turystycznych. Ostatnie lata pozwoliły grupie na poznanie 

wiele ciekawych szlaków i urokliwych miejsc gdzie można aktywnie odpocząć. Planując 

trasy ustalamy trasy tak aby stanowiły pętlę. W miarę możliwości modyfikujemy przebieg 

szlaków aby uniknąć rutyny. Przeważnie wycieczki liczą 20-25 km. Uczestnicy nie boją się  

i większych dystansów. Raz w sezonie realizujemy wyjazdy całodniowe. 

19.09.2016 r. sekcja rowerowa wybrała się na wycieczkę do miejscowości Urle i Jadowa. 

Dojazd do miejsca docelowego zajął nam niespełna 2 godziny. Grupa pokonała dystans 

sprawnie i w zwartym peletonie. Pogoda dopisała 15-18 stopni Celsiusza i wiatr 10 km/h. 

Jazda do celu wymagała nieco większego wysiłku ze względu na niekorzystny wiatr ale 

powrót już był o wiele przyjemniejszy gdyż otrzymaliśmy wiatr w plecy. W Urlach 

spędziliśmy dwie godziny nad rzeką Liwiec a następnie w drodze powrotnej odwiedziliśmy 

lodziarnię w Jadowie gdzie smakowitym deserem podnieśliśmy poziom cukru we krwi  

i ruszyliśmy z energią w dalszą podróż. 

Wycieczkę zaliczyliśmy do bardzo udanych. Pokonaliśmy dystans 48 km w nieco ponad  

3 godz. łącznej jazdy. Brak strat w ludziach i sprzęcie :-) . 

 

 

Tekst i zdjęcia: Błażej Michalczyk 
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KAMIENIE SZLACHETNE A ZNAK ZODIAKU 

 

Znak zodiaku nie tylko pomaga nam odkryć przyszłość. Jest również potrzebny, abyśmy 

wiedzieli, co może przynieść nam szczęście, a także, co jest dobre dla naszego zdrowia  

i samopoczucia. Dobierając kamienie do znaku zodiaku, pozytywnie wpłyniesz na wiele 

aspektów swojego życia. 

Baran (21.03.–19.04) 

Osoba spod tego znaku ma mocną psychikę, jest pewna siebie i zdeterminowana.  

To indywidualista, który bywa niecierpliwy i porywczy. Pani Baran ma wiele energii, jednak 

często wiąże się z mężczyznami słabszymi psychicznie. Kamienie dla Barana to jaspis 

czerwony, ametyst, hematyt, karneol, agat i awenturyn. Baranowi szczęście przyniesie 

także malachit – wysoko ceniony kamień ozdobny, z którego wyrabia się artystyczną 

biżuterię. 

Byk (20.04–20.05) 

Jeśli twój znak to Byk, z pewnością jesteś osobą ambitną, odporną psychicznie  

i pragmatyczną. Konsekwentnie dążysz do celu, dbając nie tylko o siebie, ale także o bliskich. 

W życiu kierujesz się rozsądkiem. W miłości natomiast jesteś wierna i oddana. Pasuje do 

ciebie kwarc różowy, cytryn, malachit, agat, awenturyn, kryształ górski. Możesz sięgać 

także po naturalny, czerwony koral, np. w postaci naszyjników czy bransoletek. 

Bliźnięta (21.05–21.06) 

Osoba spod znaku Bliźniąt jest inteligentna, towarzyska i ma szeroki wachlarz zainteresowań. 

Umie skoncentrować się na kilku rzeczach jednocześnie. Ma głowę pełną pomysłów,  

ale często zamiast rozumiem, kieruje się intuicją. Pani Bliźniak posiada przede wszystkim 

nieodparty urok osobisty. Pasuje do niej agat, jaspis, tygrysie oko, karneol i kryształ 

górski. W tym ostatnim kamieniu będzie czuła się naprawdę dobrze – dzięki odpowiedniej 

obróbce kryształ górski odznacza się doskonałymi efektami optycznymi i świetlnymi. 

Rak (22.06–22.07) 

To osoba zazwyczaj zamknięta w sobie i trochę nieśmiała. Jest wytrwała i ma wolę walki; 

częściej myśli o innych niż o sobie. Nie umie nikomu odmówić pomocy. W miłości jest  

w stanie zrobić wszystko dla partnera. Rak dobrze będzie czuł się w biżuterii z jaspisu, 

awenturynu, onyksu, karneolu i heliotropu. Do osoby spod tego znaku pasują także perły – 

jeden z najbardziej wartościowych kamieni szlachetnych – najlepiej w postaci naszyjników. 

 

 

http://www.papilot.pl/tag/Znak-zodiaku.html
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Lew (23.07–22.08) 

Cechuje go silna, dominująca osobowość. Lew jest energiczny, odważny, przebojowy, 

przedsiębiorczy, wciąż wytycza sobie nowe cele i do nich dąży. Lubi być w centrum uwagi. 

To osoba niezwykle ambitna, ale w miłości raczej ostrożna, choć skłonna do romansów. 

Biżuteria dla Lwa musi rzucać się w oczy. Pasuje do niego złoto, tygrysie oko, jaspis, agat, 

bawole oko, kryształ górski, bursztyn. Zwłaszcza ten ostatni jest dla Lwa wprost 

stworzony. 

Panna (23.08–22.09) 

Osoba spod tego znaku jest wyważona, spokojna, rzetelna i pracowita. Potrafi krytycznym 

okiem ocenić rzeczywistość. Nie buja w obłokach i w swoich działaniach jest bardzo 

praktyczna. W wyborze partnera Panna jest bardzo ostrożna. Biżuteria dla tego znaku zodiaku 

musi być wykonana precyzyjnie. Szczęśliwe kamienie to agat, karneol, sokole oko, jaspis, 

chalcedon, ametyst i cytryn. Panna powinna nosić także lapis lazuli, który stosowano jako 

materiał ozdobny już w czasach prehistorycznych. 

Waga (23.09–22.10) 

Przede wszystkim ma silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości. W swoich działaniach dąży 

do osiągnięcia spokoju i harmonii. Waga lubi czuć się potrzebna, ma bogate życie 

towarzyskie. Może przejawiać talenty artystyczne, miewa jednak trudności ze stanowczością  

i stawianiem na swoim. Dla Wagi najlepsze będzie tygrysie oko, agat, kwarc różowy, 

heliotrop, hematyt, opal i karneol. Ten ostatni jest czerwoną, półprzezroczystą odmianą 

chalcedonu. 

Skorpion (23.10–21.11) 

Osoba spod tego znaku ma duży temperament, ale co ciekawe, jest przy tym skryta, 

nieustępliwa i wytrwała w działaniu. Skorpion lubi być tajemniczy, a wszędzie, gdzie się 

pojawi, chce być najlepszy. Nie ma dla niego tematów tabu. Pani Skorpion lubi podkreślać 

swoje wdzięki i jest pełna seksapilu. Będzie najlepiej czuła się w biżuterii z krzemienia, 

malachitu, karneolu, ametystu i hematytu. Ozdoby dla Skorpiona powinny kusić barwą  

i blaskiem. 

Strzelec (22.11–21.12) 

Jeśli urodziłaś się pod znakiem Strzelca, jesteś osobą spokojną, ciepłą i otwartą. Masz 

szlachetny charakter i lubisz nowe doznania. Jesteś pracowita i odważna. Wszystko robisz na 

sto procent. Od czasu do czasu bujasz w obłokach, ale nie boisz się realizować swoich 

marzeń. Często targają tobą różne namiętności. W życiu sprzyjać ci będzie ametyst, onyks, 
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tygrysie oko, karneol, lapis lazuli, awenturyn. Noś także biżuterię turkusową; będziesz się 

w niej dobrze czuła. 

Koziorożec (22.12–19.01) 

To osoba nieufna wobec ludzi, zamknięta w sobie, mająca problem z wyrażaniem uczuć. 

Posiada jednak głębokie życie wewnętrzne; może mieć twórcze zdolności. Koziorożec 

zazwyczaj najpierw myśli o sobie, dlatego często jest postrzegany jako osoba egoistyczna. 

Dla osiągnięcia swoich celów często rezygnuje z przyjemności. Kamienie dla tego znaku 

zodiaku to jaspis, kryształ górski, onyks, hematyt, turkus, malachit, a także kwarc 

dymny. 

Wodnik (20.01–20.02) 

Jest odkrywczy, kreatywny, niezależny. Ma oryginalne spojrzenie na różne sprawy. Nie lubi 

sztywnych zasad, jest otwarty na różne doznania, także w miłości. Przy wyborze partnera 

Wodnik zwraca uwagę przede wszystkim na jego intelekt. Nie śpieszy się z wyznaniem 

uczuć. Wodnik najlepiej będzie czuł się w barwnej, zwracającej uwagę biżuterii. Kamienie 

dla niego to: sokole oko, onyks, ametyst, chalcedon, bursztyn. Wodnikowi spodoba się 

także chryzokola, minerał z gromady krzemianów. 

Ryby (21.02–20.03) 

Są obdarzone bujną wyobraźnią, mają zmienne nastroje i lubią marzyć. Sprawy duchowe 

zajmują w ich życiu ważniejsze miejsce niż sprawy materialne. Ryby mają głębokie życie 

wewnętrzne, są również kreatywne i emocjonalne. Często poświęcają się dla innych. 

Szczęście i zdrowie przyniesie Rybom biżuteria delikatna – agat, ametyst, bawole oko, 

karneol, heliotrop, a także korale. 

Żródło: www.polki/pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polki/pl
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Sprawozdanie z wydatków Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 
 za okres X.2015-VI.2016 

 
 

  
Lp Wydatek Kwota 

Październik 2015 

1 Faktura Vat nr 4/10/2015 z dnia 06/10/2015 za biuletyn UTW 338,00 

2 
Faktura Vat nr 40/EDB/2015 z dnia 21/10/2015 za wykład w ramach UTW 

“Przywództwo- lider w organizacji i społeczeństwie” w dniu 21.10.2015 
300,00 

3 
Rachunek do umowy zlecenie nr 73/2015 z dnia 30/10/2015- Stefan Mikiciuk 

prezentacja dorobku chóru LUX MEA dla UTW 
100,00 

4 

Rachunek do umowy zlecenie nr DPR/1/ASAS/UTW/2015 z dnia 30.10.2015 

r.- prezentacja dorobku chóru LUX MEA Projekt "Aktywny senior-aktywna 

społeczność"  

190,00 

5 
Faktura Vat nr 2/10/2015 z dnia 14.10.2014 za biuletyn UTW Projekt 

"Aktywny senior-aktywna społeczność"   
400,00 

6 

Faktura Vat nr 41/EDB/2015 z dnia 21.10.2015 za wykład w ramach UTW „ 

Przywództwo- lider w organizacji i społeczeństwie” Projekt "Aktywny senior-

aktywna społeczność"  

190,00 

  RAZEM X. 2015: 1518,00 

Listopad 2015 

1 
Fakturę nr 14/2015 z dnia 04/11/2015 za wykład dla UTW Uczestnictwo w 

życiu społecznym osób w wieku podeszłym. 
200,00 

2 
Fakturę nr 31/2015r z dnia 18/11/2015 za wykład dla UTW Krystyna Skarbek 

Ulubiona Agentka Chirchilla w dniu 18.11.2015 
200,00 

3 
Faktura nr 428/2015/B/P z dnia 19/11/2015 za dwie pozycje książkowe dla 

wykładowców UTW 
84,85 

4 

Faktura Vat nr 13/2015 z dnia 04.11.2015 za wykład dla UTW na temat 

uczestnictwo w życiu społecznym osób w wieku podeszłym  Projekt 

"Aktywny senior-aktywna społeczność"  

190,00 

  RAZEM XI.2015:  674,85 

Grudzień 2015 

1 
Rachunek nr 92/2015 z dnia 22/12/2015 za zajęcie ruchowe dla słuchaczy 

UTW w okresie X-XII.2015 
1260,00 

2 
Rachunek do umowy zlecenie nr 80/2015 z dnia 02.12.2015  za spotkanie 

autorskie i prezentacje ksiązki Mój Himilsbach dla UTW 
400,00 

3 
Rachunek do umowy zlecenie nr 81/2015 z dnia 16.12.2015 – Michał Galicki 

instruktor tańca w okresie X-XII.2015 
800,00 

4 
Rachunek do umowy zlecenie nr 82/2015 z dnia 16.12.2015- Kieś Izabela 

warsztaty tai-chi X-XII.2015 UTW 
1350,00 

5 Faktura nr 05/12/2015 z dnia 16.12.2015 za recital kolęd dla UTW 410,00 

6 
Dodatek dla księgowej i koordynatora za okres IX-XII.2015 projekt "Aktywny 

senior-aktywna społeczność " 
368,10 
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7 

Rachunek do umowy zlecenie DPR/2/ASAS/UTW/2015 z dnia 02.12.2015 

wykład dla UTW - spotkanie autorskie i prezentacja książki "Mój Himilsbach 

w dniu 02.12.2015  Projekt "Aktywny senior-aktywna społeczność"  

190,00 

8 
Faktura nr 30/2015 z dnia 18.11.2015 za wykład dla UTW na temat "Krystyna 

Skarbek ulubiona agentka Churchila" w dniu 18/11/2015  
190,00 

9 Faktura nr 04/12/2015 z dnia 16.12.2016 za recital koled  w dniu 16.12.2015 190,00 

10 

Zapłata za Rachunek nr 3/DL/AS-AS/2015 z dnia 17.12.2015 do umowy 

zlecenia - przeprowadzenie marszu nordic walking  projekt Aktywny senior - 

aktywna społeczność  

200,00 

  RAZEM XII.2015:  5358,10 

  Razem IX-XII.2015 7550,95 

Styczeń 2016 

1 Rachunek do umowy zlecenie nr 8/2016 z dnia 29/01/2016 za wykład dla 

UTW na temat Dynastia Tudorów- Stasiak Tadeusz 
300,00 

  RAZEM I.2016:  300,00 

Luty 2016 

1 Rachunek do umowy zlecenie nr 14/2016 z dnia 10/02/2016 za wykład dla  

UTW “Izreael- kolebka wielkiej religii”- Dworczyk Krzysztof 
351,66 

2 Rachunek do umowy zlecenie nr OPS-SK.113.2.2016.JM z dnia 29/02/2016 za 

wykład dla UTW na temat: “Ptaki Tłuszcza i okolic”- Michał Książek 
410,27 

  RAZEM II.2016:  761,93 

Marzec 2016 

1 
Rachunek do umowy zlecenie nr OPS-SK.113.3.2016.JM z dnia 02.03.2016 za 

wykład dla UTW na temat: “ Rola seniorów w społeczeństwie lokalnym”- 

Jędrzejczak Tomasz 

300,00 

2 Rachunek do umowy zlecenie nr OPS-SK.113.6.2016.JM z dnia 09.03.2016 za 

koncert okazji Dnia Kobiet dla UTW- Kłymkiw Arnold 
585,00 

3 Rachunek do umowy zlecenie nr OPS-SK.113.7.2016.JM z dnia 23.03.2016 r. 

– za wykład dla UTW na temat: “ Rośliny miododajne”- Czuksanow Witold 
400,00 

4 Faktura Vat nr 39/2016 z dnia 08.03.2016 r. za wydruk zdjęć UTW 135,30 

5 Faktura Vat nr 12/03/2016 z dnia 23.03.2016 r. za biuletyn UTW 402,09 

  RAZEM III.2016:  1822,39 

Kwiecień 2016 

1 
Rachunek do umowy zlecenie nr OPS-SK.113.15.2016.JM z dnia 20.04.2016 

za wykład dla UTW na temat: “Jak się nie dać zmanipulawać”- Jędrzejczak 

Tomasz 

350,00 

2 Faktura Vat nr FA/9/2016 z dnia 06.04.2016 r. za wykład o Chinach dla UTW 400,00 

  RAZEM IV.2016:  750,00 

Maj 2016 

1 
Rachunek do umowy zlecenie nr OPS-SK.113.24.2016.JM z dnia 04.05.2016 

za wykład dla UTW na temat: “ Mechanizmy funkcjonowania UE”- Łukasz 

Figarski 

400,00 

  RAZEM V.2016:  400,00 
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Czerwiec 2016 

1 

Rachunek do umowy zlecenie nr OPS-SK.113.31.2016.JM z dnia 01.06.2016 

za wykład dla UTW na temat: “Arabowie Ludzie pustyni”- Krzysztof 

Dworczyk 

300,00 

2 Rachunek do umowy zlecenie nr OPS-SK.113.33.2016.JM z dnia  15.06.2016 

za wykład dla UTW na temat: “ Mój Rzym”- Krzysztof Wojcieszek 
350,00 

3 Faktura nr 18/2016 z dnia 29.06.2016 r. za obsługę muzyczną oraz techniczną 

imprezy (zakończenie roku akademickiego UTW Tłuszcz) 
500,00 

4 Faktura Vat nr 17/05/2016 z dnia 31.05.2016 r. za przewóz osób na trasie 

Tłuszcz- Warszawa- Tłuszcz w dniu 13.05.2016 
400,00 

5 Faktura nr FGV/K/0094/6/2016 z dnia 16.06.2015 za artykuły dla UTW na 

zakończenie roku akademickiego (kubek + spodek) 
387,13 

  RAZEM VI.2016 1937,13 

Lipiec 2016 

1 Rachunek do umowy zlecenie nr OPS-SK.1130.40.2016.JM z dnia 19.07.2016 

za zajęcia tai chi dla UTW- Kieś Izabela 
5265,48 

2 Rachunek do umowy zlecenie nr OPS-SK.1131.39.2016.JM z dnia 19.07.2016 

za zajęcia taneczne dla UTW- Michał Galicki 
1360,00 

3 Faktura Vat nr 26/07/2016/H z dnia 04.07.2016 r. za usługę gastronomiczną 

(zakończenie roku akademickiego UTW Tłuszcz) 
360,00 

4 Faktura Vat nr 4/06/2016 z dnia 30.06.2016 r. za zajęcia ruchowe dla 

słuchaczy UTW za styczeń- czaerwiec 2016 
2520,00 

  RAZEM VII.2016:  9505,48 

Razem I-VII.2016 15476,93 

ŁĄCZNIE X.2015-VII.2016 23027,88 

      

  RAZEM wydatki rok akademicki 2015/2016, w tym:  23027,88 

  Wpłaty wpisowego studentów UTW za rok akademicki 

2014/2015 6800,00 

  Wydatki sfinansowane ze środków własnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tłuszczu  14319,78 

  Środki z projektu z LGD " Aktywny senior- aktywna 

społeczność"  1908,10 
 

Redakcja: 

Zespół Ośrodka Pomocy Społecznej  
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