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Publikacja w ramach projektu PIĘĆDZIESIĄT TWARZY SENIORA współfinansowanego ze środków 

Samorządu Województwa Mazowieckiego 

 

 Szanowni Państwo, studia to wysiłek 

zdobywania wiedzy, nabywania 

umiejętności i stopniowego realizo-

wania marzeń, ale też czas na 

rozwijanie własnych pasji, zainte-

resowań i przyjaźni. Ogromnie się 

cieszę, że w Gminie Tłuszcz 

stwarzana jest przestrzeń do nauki osobom 

dojrzałym, które mogą dzięki temu poszerzać swoje 

horyzonty, dowiadywać się nowych, intersujących 

rzeczy oraz brać udział w ciekawych wydarzeniach. 

Jestem pod nieustannym wrażeniem ilości inicjatyw, 

w które się angażujecie. Stanowicie wzór do 

naśladowania dla młodych mieszkańców naszej 

Gminy, za co pragnę Wam serdecznie podziękować.  

 

Z okazji rozpoczęcia IX roku akademickiego 

wszystkim studentom życzę by każdy z was jak 

najpełniej realizował swoje pasje i nie ustawał  

w zdobywaniu wiedzy. Niech studiowanie będzie dla 

Was źródłem nieustających sukcesów i satysfakcji, 

dobrego samopoczucia i wielkiego optymizmu na co 

dzień, a wspomnienia o tych latach niech wywołują  

w przyszłości uśmiech na Waszych twarzach.  

 

Organizatorom natomiast składam serdeczne 

gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasową 

działalność oraz wkład w aktywizację Seniorów 

z terenu Gminy Tłuszcz. Życzę, aby Uniwersytet 

Trzeciego Wieku był miejscem spotkań ludzi 

energicznych i twórczych, wzajemnie się 

inspirujących oraz gotowych na nowe wyzwania.  

   Z wyrazami szacunku 
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PIĘĆDZIESIĄT TWARZY SENIORA 

 

„PIĘĆDZIESIĄT TWARZY SENIORA” to tytuł projektu, który w tegorocznym konkursie 

ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otrzymał dofinasowanie na 

działania skierowane do Seniorów. W zadaniu zaplanowano różnorodne wsparcie, które 

realizowane będzie  w okresie 06.2018r. – 11.2020r. Kwota przyznanego dofinansowania to 

225 760,00 zł. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania 

Społeczności Lokalnych AB OVO. 
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Zadanie „PIĘĆDZIESIĄT TWARZY SENIORA” skierowane jest do 50 osób (KiM) w wieku 

55+, zamieszkujących gminę Tłuszcz, głównie tereny wiejskie. Głównym celem projektu jest 

rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność  

i aktywność 50 osób starszych w Gminie Tłuszcz w okresie 01.06.2018r.-30.11.2020r. Celem 

szczegółowym jest stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, podnoszącej aktywność 

fizyczną i społeczną osób 55+ poprzez spotkania edukacyjne i integracyjne, zajęcia 

usprawniające fizycznie i manualnie. Wśród zaplanowanych działań znalazły się m.in. 

spotkania/wykłady edukacyjne, zajęcia usprawniające, podnoszące aktywność fizyczną 

(taniec, tai chi, gimnastyka, basen), zajęcia rękodzielnicze, grupowe i indywidualne 

konsultacje z dziedziny najnowszych technologii (w tym zajęcia komputerowe), szkolenie  

z zakresu udzielania pierwszej pomocy, szkolenie dla grupy samopomocowej AMAZONKI 

TŁUSZCZ wraz z zakupem fantoma do prowadzenia zajęć z profilaktyki nowotworów piersi 

wśród młodych kobiet, cykl międzypokoleniowych marszy Nordic Walking, w których 

uczestniczyć będą również rodzice i dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, 

Jasienicy i Dzięciołach, opracowanie i wydruk Biuletynu. Na zakończenie każdego roku 

realizacji projektu zaplanowano spotkanie edukacyjno-integracyjne, podczas którego 

prezentowane będą dotychczasowe rezultaty realizacji projektu. W 2018 roku w części zajęć 

uczestniczyć będą również Seniorzy z Łochowa.  

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania osobami starszymi. Dzięki temu 

możliwe jest realizowanie zadań i programów, które łamią stereotyp osoby starszej jako 

nieaktywnej i niechętnej do podejmowania jakichkolwiek działań. Zajęcia, które będą 

realizowane w okresie trwania projektu pozwolą na integrację grupy osób 50+, dadzą 

możliwość kreatywnego spędzania czasu, rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Wszelkie 

zaplanowane działania poparte są wcześniejszą diagnozą, prowadzoną na bieżąco przez 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu wśród osób starszych 

zamieszkujących naszą Gminę. Z diagnozy tej wynika, że zachodzi potrzeba podjęcia działań 

skoncentrowanych na zbudowaniu profesjonalnej opieki i pomocy osobom starszym.  Należy 

zatem stworzyć trwałą i stabilną ofertę dla seniorów, pozwalająca na ich jak najdłuższe 

funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Samodzielne funkcjonowanie seniorów  

w środowisku, w obliczu ich złego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego będzie możliwe 

tylko wtedy, gdy będą oni mieli możliwość kontaktu z drugim człowiekiem. Dotychczasowa 

praca z seniorami wskazuje na ogromną potrzebę kontaktów międzyludzkich wśród osób 

starszych, często pozostający samotnie w domu. Brak działań zapobiegających wykluczeniu 

wśród tej grupy osób może prowadzić do umacniania stereotypu osoby starszej jako 

„problemu” . Działania zaplanowane w zadaniu „50 twarzy Seniora” są adekwatne do założeń 

Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, gdzie jest mowa o zadaniach  

i inicjatywach kształtujących proces godnego i zdrowego starzenia się. 

Projekt realizowany będzie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuszczu,  

Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Tłuszczu oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.  

Projekt „PIĘĆDZIESIĄT TWARZY SENIORA” jest współfinansowany ze środków 

Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Aleksandra Skonieczna 

Koordynator projektu 
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KLUB SENIOR+ - nowe miejsce dla Seniora! 

 

Od 2015 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje program 

Wieloletni „Senior+” (wcześniej program posiadał nazwę Senior-Wigor”) na lata 2015 – 2020 

skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Celem tego programu jest zwiększenie 

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury 

ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie liczby miejsc w palcówkach 

„Senior+” przy dofinansowaniu działań JST na ich terenie. 

W ramach programu uprawnione podmioty, w trybie otwartego konkursu mogą ubiegać się  

o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: 

Moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki  

w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, które nie może być wyższe niż 

300 tys. zł. W przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu 

„Senior+”, z tym że wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych  

w ramach powyżej wskazanej kwoty na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku 

nie może być wyższa niż 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. 

zł w przypadku Klubu „Senior+”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona  

na doposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł,  

a w przypadku Klubu „Senior+” - 25 tys. zł.  

Gmina Tłuszcz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu wystąpił z wnioskiem 

 o dofinansowanie na adaptację i doposażenie Klubu PIK (Pomoc Integracja Komunikacja) 

mieszczącego się w budynku Centrum Kultury- miejsca, które jest miejscem spotkań dla 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wys. 104 640 zł. Środki 

własne to kwota 26 tys. zł. W Klubie zostały wymienione okna, wymieniono instalację 

elektryczną, grzejniki, oświetlenie, odnowiono pomieszczenia, zmieniono podłogę. 

Zakupiono nowe meble do sali oraz meble kuchenne z wyposażeniem.  

Moduł 2 - istnieje również możliwość zapewnienia funkcjonowania już istniejących 

placówek. W przypadku Dziennego Domu „Senior+” - 300 zł/osobę i dla Klubu Senior+ - do 

200 zł/osobę. Przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu 

realizacji zadania. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu będzie ubiegał się o takie 

dofinansowanie na funkcjonowanie działań.  

Jesteśmy przekonani, że Klub „Senior+” będzie odpowiedzią na podstawowe i niezbędne 

potrzeby naszych seniorów. To w tym miejscu Aleksandra Skonieczna - koordynatorka UTW 

prowadzić będzie 2 razy w tygodniu zajęcia edukacyjno-integracyjne dla co najmniej 15 

uczestników. Pracownik socjalny z OPS w Tłuszczu przeprowadzi zajęcia dla grupy 

samopomocowej. Dodatkowo, jeśli będzie taka potrzeba, zapewnimy pomoc psychologiczną 

lub innego specjalisty. Ze strony CKSiR prowadzone będą zajęcia rękodzielnicze. Tym 

samym zapewnimy utrzymanie rezultatów projektu, które są niezbędnym elementem projektu.  

Klub Senior+ to miejsce dla Ciebie! Zapraszamy serdecznie! 

Tekst: Katarzyna Rostek 
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BONY DLA SENIORÓW 

 

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości przy dofinansowaniu Samorządu 

Województwa Mazowieckiego uruchomiło regionalny system wsparcia projektów 

senioralnych w formule bonów społecznych.  

Bon społeczny to nic innego jak dotacja w wysokości maksymalnie do 1850 zł  

na samodzielne zorganizowanie przez seniorów inicjatywy dla osób 55+.  

Aby starać się o taki bon, grupa nieformalna co najmniej 5 osób 55+ musi napisać i złożyć 

wniosek z opisem i kalkulacją kosztów planowanego przedsięwzięcia. Grupa wybiera spośród 

siebie lidera, czyli osobę odpowiedzialną za całość przedsięwzięcia, podpisanie umowy  

i rozliczenie grantu. W treści wniosku muszą znaleźć się na tyle ciekawe działania, aby 

przekonać komisję przyznającą mini granty. Ważne, aby inicjatywa angażowała jak najwięcej 

osób w wieku senioralnym. Przyczyniała się do wzrostu zróżnicowanych form działań oraz 

usług społecznych zwiększających samodzielność społeczną i aktywność osób starszych. 

Mogą to być działania kulturowe, edukacyjne, aktywizujące fizycznie, pielęgnujące tradycje 

lokalne, itp. 

Nasi aktywni tłuszczańscy seniorzy, przy 

wsparciu kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej Katarzyny Rostek, w okresie 

wakacyjnym złożyli 4 wnioski: pani Jadwiga 

Boguszewska z „Uśmiechu jesieni” na obchody 

44-lecia klubu seniora, pani Halina Banaszek na 

projekt „Amazonki na start”, pani Jadwiga 

Stryjek z Klubu Literackiego na projekt pt.: 

„Klasyka w Białymstoku”, pani Aleksandra 

Sobolewska z grupy rowerowej na „Rowerem do muzeum”. 

 

Każda z inicjatyw wymagała od liderów i całej grupy zaangażowanej w tworzenie wniosku 

odwagi, pomysłowości, sprawdzenia tras, oszacowania cen. Pozwoliło to na zdobycie nowych 

doświadczeń, poznanie specyfiki projektowej.  

Dwa projekty uzyskały dofinansowanie w pełnej wysokości i tym samym mogły zrealizować 

zaplanowane inicjatywy. Klub seniora „Uśmiech jesieni” sfinansował 44 lecie istnienia klubu 

połączone z wyróżnieniem najstarszych osób z klubu oraz przygotowaniem występu zespołu 

„Jesienne róże”. Natomiast Klub literacki UTW wybrał się wraz z 40 seniorami do opery  

w Białymstoku.  

 

Przed nami 3 lata, aby zorganizować kolejne inicjatywy dla seniorów. Ktoś chętny?:) 

 

Tekst: Katarzyna Rostek 

Zdjęcie: CKSiR 
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NOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu od maja 2018 roku realizowany jest projekt  

„SKUTECZNE POMAGANIE” finansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach 

realizowanych działań wdrażany jest nowy standard usług społecznych. Istotą projektu jest 

zmiana organizacyjna idąca w kierunku większej specjalizacji w poszczególnych obszarach 

pomocy społecznej. Celem nadrzędnym jest dobro klienta i łatwa dostępność do właściwych 

form wparcia. 

Klient zgłaszający się do OPS Tłuszcz w nowej strukturze organizacyjnej nie musi błądzić  

w poszukiwaniu odpowiedniej pomocy. Tu pojawia się pracownik socjalny pierwszego 

kontaktu. Jest to wysoko wykwalifikowana osoba z dużym doświadczeniem w zakresie 

pracy socjalnej. Po wstępnej diagnozie kieruje osobę do właściwego zespołu, które 

funkcjonują od maja 2018 roku. 

Pracownicy socjalni dotychczas realizowali bardzo rozległy zakres usług pomocowych. 

Obecnie utworzone zespoły skupiają się na określonych zadaniach. Pozwala to na 

świadczenie usług społecznych o jeszcze wyższym standardzie. Współpraca między 

pracownikami z różnych działów pozwala na lepsze planowanie pomocy w rodzinie.  

Po 5 miesiącach od wdrożenia nowej struktury można zaobserwować, że klienci mają lepszy 

dostęp do trafnie kierowanej pomocy. Pracownicy socjalni również dostrzegają zmianę  

w korzystnym świetle. Nastąpiła poprawa warunków pracy poprzez stworzenie nowego 

pokoju i zatrudnienie nowych pracowników w zespołach. 

Ośrodek Pomocy Społecznej przez nowatorskie rozwiązania stara się sukcesywnie rozwijać 

ofertę usług społecznych zgodnie z nowymi trendami na świecie i w Europie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst:  Błażej Michalczyk 
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MOŻLIWOŚCI POMOCY OSOBOM STARSZYM NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ 

– USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 

XXI wiek nazywany jest „okresem starzejącego się społeczeństwa”. Jest to naturalna 

konsekwencja poprawy warunków życia, rozwoju medycyny oraz wzrostu dostępności do 

świadczeń zdrowotnych. Z roku na rok zwiększa się populacja osób starszych, a co za tym 

idzie zwiększa się zapotrzebowanie na usługi pomocowe skierowane właśnie do tej grupy 

osób.  

W Polsce za organizację opieki nad osobami starszymi odpowiadam.in. Ministerstwo 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które wykonuje zadania z zakresu opieki nad osobami 

starszymi poprzez samorząd terytorialny- odbiorcą tych działań są gminy, a realizatorem 

Ośrodki Pomocy Społecznej działające na terenie danych gmin.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu idąc na przeciw zapotrzebowaniu wynikającemu ze 

środowiska realizuje usługi , będące odpowiedzią na potrzeby osób starszych zarówno  

te wynikające z ustawy o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, skierowania do domów pomocy społecznej,  ale również takie które są 

działaniami wspierającymi dla zadań ustawowych m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

projekty skierowane do seniorów.  

Obecnie tendencję wzrostową wykazuje zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze realizowane  

w miejscu zamieszkania podopiecznego. Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc  

w formie usług opiekuńczych przysługuje : 

 osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej 

przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.  

 osobom w rodzinie , które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie 

takiej pomocy zapewnić.  

Co obejmują usługi opiekuńcze? 

Usługi opiekuńcze mogą obejmować:  

 pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, 

załatwianie spraw w urzędach itp., 

 mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie 

łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie, 

 w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem, 

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do Działu Usług w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10, pokój nr.3. Aby móc ubiegać się  

o przyznanie pomocy w tej formie niezbędne jest złożenie podania z prośbą o wybraną formę 

pomocy oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług 

opiekuńczych. (druki do pobrania w pokoju nr 3 w OPS). Po dostarczeniu dokumentacji,        

w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy 

w jej mieszkaniu i przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena 

sytuacji życiowej podopiecznego, a także ustalenie zakresu, okresu i miejsca świadczenia 

usług. Ośrodek Pomocy Społecznej w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia 

zapotrzebowania na usługi ma obowiązek wydać decyzję administracyjną (na piśmie)  

o przyznaniu – bądź nie – tej formy pomocy. 



8 

 

Realizatorem usług opiekuńczych na terenie gminy Tłuszcz jest Spółdzielnia Socjalna  

„Pożytek” z Tłuszcza.  

Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej 

lub wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Obecnie pełna odpłatność za godzinę usługi 

opiekuńczej wynosi - 17,70 złotych.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze 

specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób: z zaburzeniami psychicznymi, 

czyli osób chorujących psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),  

z niepełnosprawnością intelektualną, wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, 

które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba  

ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia  

w środowisku rodzinnym lub społecznym. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez 

wykwalifikowany personel (w przepisach ściśle określone jest, jakie kwalifikacje musi mieć 

kadra) np. psychologa, pedagoga, logopedę, pracownika socjalnego, terapeutę zajęciowego, 

asystenta osoby niepełnosprawnej, rehabilitanta, pielęgniarkę, którzy mają doświadczenie  

w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną. 

Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków 

niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawienia jakości życia oraz nabycia 

umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-społecznym. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są udzielane bez względu na dochód osoby lub rodziny, 

natomiast odpłatność za korzystanie z pomocy usługowej jest uzależniona od dochodu osoby 

lub rodziny. Obecnie pełna odpłatność za godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 

30 złotych. Procedura postepowania jest dość złożona i wymaga akceptacji i zapewnienia 

środków finansowych ze strony Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego. 

Wymienione możliwości wsparcia osób starszych uwzględniają nie tylko sytuację życiową 

samego seniora, ale także warunki życia jego rodziny. Żadne z wymienionych powyżej 

działań nie może prowadzić do zdjęcia z rodziny obowiązku zapewnienia osobie starszej 

godnych warunków bytu. Ośrodek Pomocy Społecznej pełni rolę wspierającą osoby starsze  

i ich rodziny w dążeniu o dobre warunki bytu, a dopiero tam, gdzie jest to konieczne – włącza 

konkretne działania. 

Tekst: Marta Kułak  

pracownik socjalny/Koordynator KIS 

 

SŁÓW KILKA O SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ POŻYTEK 

W kwietniu minął rok od powołania do życia Spółdzielni 

Socjalnej „POŻYTEK” z siedzibą w Tłuszczu. Jest  

to pierwsza, w Powiecie Wołomińskim, spółdzielnia 

założona przez osoby prawne Gminę Tłuszcz i Powiat 

Wołomiński. To właśnie 11 kwietnia w siedzibie Klubu 

Integracji Społecznej w Tłuszczu przy ulicy Warszawskiej 
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11 Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego Adam 

Łossan oraz Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Mariusz Dembiński uroczyście 

podpisali akt założycielski, który był początkiem powstania  przedsiębiorstwa społecznego na 

naszym terenie.  

Po wypełnieniu niezbędnych formalności, które niestety trwały dość długo, 1 sierpnia 2017 

roku Spółdzielnia Socjalna „POŻYTEK” rozpoczęła oficjalnie swoją działalność. 

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Fundacji Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych  

w Warszawie, dzięki któremu mogliśmy przeprowadzić remont w budynku, gdzie mieści się 

żłobek, zakupiliśmy zabawki i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, 

dodatkowo został zakupiony sprzęt do usług opiekuńczych i porządkowych, rowery dla 

opiekunek, urządzenia i materiały niezbędne do funkcjonowania biura oraz środek transportu.  

Od 1 września w Postoliskach przy ul. Szymona 10 funkcjonuje klub dziecięcy „Mali 

odkrywcy”,  w którym opiekę otrzymuje 15 dzieci w wieku od roku do lat trzech. W ofercie 

zajęć maluszkom proponujemy zajęcia z języka angielskiego, elementy logopedii, zajęcia 

plastyczne, gimnastykę, zajęcia umuzykalniające z elementami metod aktywnego słuchania 

oraz gimnastykę z elementami integracji sensorycznej. Ciocie zapewniają dzieciom ciepłą  

i rodzinną atmosferę oraz bardzo dużo atrakcji i przygód każdego dnia. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu Pani Katarzyna Rostek przekazała  

na rzecz spółdzielni sprzęt rehabilitacyjny, tj np. wózki inwalidzkie, kule, chodziki, 

ciśnieniomierze, koncentrator tlenu, materac przeciwodleżynowy, rowery stacjonarne itp., 

które przez lata były gromadzone dzięki realizowanym projektom i grantom przez OPS  

w Tłuszczu. Sprzęt ten obecnie zostaje użyczany podopiecznym, dzięki czemu podnosi jakość 

świadczonych przez nas usług. Obecnie pomoc i wsparcie skierowane są do 50 środowisk    

z terenu Gminy Tłuszcz i 30 środowisk z terenu Gminy Marki, ponieważ od 1 marca 

bieżącego roku Spółdzielnia Socjalna „POŻYTEK” świadczy usługi opiekuńcze również na 

terenie Marek. W Większości odbiorcami usług opiekuńczych są podopieczni Ośrodków 

Pomocy Społecznej. 

Nie lada osiągnięciem i wielkim krokiem  w przyszłość było dla nas przystąpienie do projektu 

pt. „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu wołomińskiego”, realizowanego przez 

Fundację Nasza Bajka z Marek, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do 30 osób starszych niesamodzielnych, wieku 

65+ , które są mieszkańcami powiatu wołomińskiego, i które na okres od 01.12.2017 – 

30.09.2019 zostały objęte szczegółową diagnozą potrzeb. Opracowano dla nich kompleksową 

indywidualną ścieżkę wsparcia opiekuna, 

psychologa i rehabilitanta. Dodatkowo istnieje 

możliwość wypożyczenia sprzętu wspomaga-

jącego i pielęgnacyjnego. Innowacyjną propozy-

cją oferty w ramach projektu jest teleopieka 

NaszSenior.pl, która znacznie podnosi jakość 

świadczonych przez nas usług. Podopieczni 

otrzymali do domu sprzęt, który pozwala na stały 

kontakt ze światem zewnętrznym poprzez tablet, czujniki ruchu, głośnik oraz opaskę badającą 

nieustannie czynności życiowe podopiecznych. Uzupełnieniem systemu jest przycisk SOS. 
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Użycie tej opcji przekazuje sygnał do wskazanej osoby oraz uruchamia połączenie głosowe  

w mieszkaniu za pośrednictwem głośnika z czułym mikrofonem, które są połączone 

bezprzewodowo z tabletem w mieszkaniu. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie 

rozmowy z podopiecznym na odległość. System teleopieki NaszSenior.pl jest doskonałym 

uzupełnieniem regularnej pracy opiekunów, gdyż informuje o sytuacjach wyjątkowych, 

odbiegających od typowych zachowań. Przekazanie sygnału do opiekuna pozwala na podjęcie 

kontaktu z seniorem lub szybkie podjęcie czynności pomocowych lub ratunkowych. 

Dzięki projektowi „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu wołomińskiego” usługi 

opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „POŻYTEK” zyskały nową jakość.  

Ta innowacyjna forma wsparcia funkcjonuje już w wielu zakątkach naszego kraju i pomaga 

osobom starszym. Jest nam niezmiernie miło, że my również mamy możliwość się rozwijać 

i służyć coraz lepszą pomocą naszym podopiecznym.  

Spółdzielnia Socjalna „POŻYTEK” świadczy również usługi porządkowe. Proponujemy 

sprzątanie mieszkań, domów, biur, porządkowanie ogródków, trawników, koszenie, pielenie, 

sezonowo grabienie liście oraz odśnieżanie. Dodatkowo oferujemy naszym klientom 

możliwość całorocznej opieki nad grobami bądź jednorazowe porządkowanie grobów  

i terenów wokół nich.  

Nieustannie dążymy do poszerzania swojej 

oferty usług, między innymi np. poprzez wyrób 

mydełek glicerynowych. Warsztaty z tworzenia 

tego produktu spotkały się z ogromnym 

zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży  

z okolicznych szkół. Kolorowe i pachnące 

mydełka można nabywać podczas kiermaszów 

organizowanych na terenie Powiatu 

Wołomińskiego. Ogromnym wyróżnieniem dla 

nas było przyjęcie naszej oferty przez 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na wykonanie mydełek i świec woskowych jako 

materiałów promujących MCPS. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że zanim powstała Spółdzielnia Socjalna „POŻYTEK” 

minęło wiele lat. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu i główna 

pomysłodawczyni Pani Katarzyna Rostek    nieustannie dążyła do celu. Udało się go osiągnąć 

z czego jesteśmy bardzo dumni. Otrzymaliśmy ogrom wsparcia i pomocy od wielu osób, 

którym jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Dzięki naszej ciężkiej pracy i wytrwałości odnosimy 

swoje małe sukcesy i cały czas pracujemy na podwyższenie jakości świadczonych przez nas 

usług. Obecnie zatrudniamy prawie 40 osób, w tym dwie osoby z niepełnosprawnością. 

Pomimo krótkiego czasu działalności Spółdzielnia Socjalna „POŻYTEK” stanowi dobrą 

praktykę dla innych organizacji i instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej. 

Świadczą o tym wizyty studyjne przeprowadzone dla osób zainteresowanych tematyką 

zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.  
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Ponadto za naszą działalność w czasie IV Spotkania z Ekonomią Społeczną, które odbyło się 

w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie w dn. 8 czerwca 2018 r. Spółdzielnia 

Socjalna Pożytek została wyróżniona Znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 

2018 roku. To dla nas ogromny zaszczyt i motywacja do dalszego działania. 

Misją spółdzielni jest przede wszystkim zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Wołomińskim 

poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i mającym 

trudności w poszukiwaniu zatrudnienia na 

otwartym rynku pracy. Staramy się aby 

każdy, kto chce podjąć zatrudnienie, miał na 

to równe szanse. Szanujemy siebie 

wzajemnie i liczymy się ze zdaniem 

pracowników. Dla nas najważniejsze jest 

dobro i zadowolenie klienta, zarówno 

instytucjonalnego jak i prywatnego, dlatego też dokładamy wszelkich starań aby nasi 

pracownicy mieli możliwość świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jesteśmy dumni, 

że znajdują się osoby, doceniające nasze starania i wysiłki, które nas promują i chcą 

nagradzać. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie nominowała 

Spółdzielnię Socjalną „Pożytek” do nagrody w Konkursie na Przedsiębiorstwo Społeczne 

roku 2018 im Jacka Kuronia w kategorii „Odkrycie Roku” oraz do nagrody publiczności. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Gali podczas Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii 

Społecznej w Krakowie 15 października.  Jest to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie oraz 

sygnał, że to co robimy ma sens! 

      Tekst: Ewelina Gzowska 

Prezes Spółdzielni Socjalnej „POZYTEK” 

 

ASYSTENT RODZINY, CZYLI KTO? 

 

Instytucja asystenta rodziny jest jedną z form wsparcia rodziny, która przeżywa trudności  

w codziennym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Kierowanie asystenta 

rodziny do pracy z rodziną odbywa się w kilku przypadkach: w momencie gdy sama rodzina 

zgłosi się  na zasadzie dobrowolności do Ośrodka Pomocy Społecznej i na piśmie prosi  

o wsparcie dla rodziny w postaci asystenta rodziny.  W innym wypadku kwalifikacja  

do asystentury  odbywa się na podstawie zgromadzonych informacji w wywiadzie 

środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego, który po dokonaniu analizy 

sytuacji rodziny podejmuje decyzje o potrzebie przydzielenia rodzinie asystenta, następnie 

rodzinie zostaje przedstawiona rola i zadania asystenta. Przydzielenie asystenta rodziny może 

odbyć się na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, który zobowiązuje rodzinę do podjęcia 

współpracy z asystentem. W każdym z wyżej  wymienionych przypadkach rodzina wyraża 

pisemnie pozytywną  zgodę na współpracę z asystentem rodziny. Główną rolą asystenta 

rodziny jest towarzyszenie rodzinie w pokonywaniu  barier i problemów w sytuacjach 

kryzysowych. Asystent rodziny po zapoznaniu się z członkami rodziny, ustala zasady spotkań  

w dogodnym terminie i  miejscu. Najczęściej spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania 
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rodziny oraz w Placówce Wsparcia Dziennego – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie  

w Tłuszczu. Podczas spotkań asystent nawiązuje relacje z rodziną, poznaje jej sytuacje, 

problemy które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rodziny,  prowadzi rozmowy  

z członkami rodziny i obserwuje życie codzienne rodziny. Następnie wspólnie ustalane  

są działania i cele według potrzeb, życzeń rodziny i oczekiwań służ społecznych  zmierzające 

do uzyskania optymalnych i realnych  efektów  przez członków rodziny.  Działania asystenta 

rodziny głównie opierają się na udzielaniu wsparcia rodzinie.  

Wsparcie asystenta rodziny może przybierać różne formy m.in. pomaga w rozwiązywaniu 

podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych, udziela pomocy w rozwiązywaniu 

problemów psychologicznych, pomaga w nabyciu umiejętności prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa domowego,  motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziela 

pomocy w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej, informuje o możliwości 

skorzystania z pomocy i usług różnych instytucji w zależności od potrzeb, udziela pomocy  

w sprawach urzędowych, zgodnie z potrzebami członków rodziny oraz  udziela wsparcia 

rzeczowego, duchowego, emocjonalnego, wartościujące członków rodziny. Każda rodzina 

współpracująca z asystentem rodziny na terenie gminy miasta Tłuszcz ma możliwość 

uczestniczenia w projekcie „Punkty dla Rodziny” realizowanym przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tłuszczu. Asystent rodziny nie jest cudotwórcą ale jest pracownikiem instytucji, 

która poprzez zasadę małych etapów stara się aktywizować, motywować, wyzwalać nadzieję 

na zmianę oraz uwalniać potencjał drzemiący w każdym człowieku. 

 

Tekst: Anna Kujawa 

Asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

 

KOŁO AMAZONEK ZAPRASZA 

Stworzyłyśmy Klub Amazonek w Tłuszczu,  

by pomagać sobie nawzajem. Z czasem 

zaczniemy pomagać innym kobietom chorym 

na raka piersi. W środowisku chorych uczymy 

się  działać profesjonalnie. Jesteśmy wrażliwe 

na potrzeby innej osoby, potrafimy je 

wesprzeć i pomóc w chwili, gdy tego 

najbardziej potrzebują. Ciągle doskonalimy 

siebie, uczymy się, jak to robić najskuteczniej 

i najdelikatniej.  Planuje również pomoc 

profesjonalistów, głównie psychologów, prowadzących szkolenia, seminaria, warsztaty, 

spotkania. Edukacja będzie polega na lokalnej edukacji wszystkich członkiń, a przede 

wszystkim na permanentnym szkoleniu ochotniczek. Najważniejszą dziedziną, której 

poświęcamy najwięcej wysiłku i czasu, jest walka z rakiem piersi. Wiemy, jakie znaczenie ma 

wczesne zdiagnozowanie choroby. Toteż będziemy  aktywnie działać na rzecz profilaktyki, 

edukując społeczeństwo, szerząc wiedzę o raku, o konieczności poddawania się kontrolnym 

badaniom, uczymy też samokontroli. 
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Zmieniamy percepcję pojmowania raka piersi, jako choroby śmiertelnej, na chorobę 

przewlekłą. Pragniemy mieć wpływ  na stale rosnącą świadomość kobiet. Dzięki nam wiedza 

o raku piersi dociera do coraz większej ilości  kobiet. Coraz więcej kobiet wie, jakie 

znaczenie ma wykrycie choroby w pierwszej fazie jej rozwoju. Świadomość ta powoduje,  

że z każdym  rokiem, coraz więcej kobiet poddaje się badaniom kontrolnym, co bezpośrednio 

ma wpływ na zmniejszanie się w ostatnich latach ilości zgonów z powodu tej okrutnej 

choroby. Naszą aktywność zawdzięczamy ludziom, którzy dostrzegają głęboki sens naszych 

działań, wierzą w nas i wspierają. 

Współczesne Amazonki uświadamiają kobietom, że choroba nowotworowa nie jest 

wyrokiem, a usunięta pierś często jest gwarancją kolejnych lat życia. Każda pani walcząca  

z rakiem piersi powinna skorzystać ze wsparcia bardziej doświadczonych osób, aby odważnie 

stawić czoła nowym wyzwaniom. Warto zapoznać się z działalnością Amazonek, nawet jeśli 

wydaje nam się, że problem nowotworu piersi nas nie dotyczy. 

Amazonki często angażują się w działalność społeczną, aby uświadomić innym kobietom,  

jak ważne jest profilaktyczne badanie piersi. W wielu miastach działają kluby zrzeszające 

panie o podobnych doświadczeniach. Działalność Amazonek skupia się przede wszystkim  

na udzielaniu psychicznego wsparcia. Większość pań po mastektomii nie potrafi 

zaakceptować swojego ciała, co jest dla nich dodatkowym źródłem stresu. Bardziej 

doświadczone kobiety służą im swoimi radami i udzielają wskazówek dotyczących na 

przykład wyboru protez piersi lub bielizny pooperacyjnej. 

W imieniu wszystkich członkiń Koła Amazonek w Tłuszczu pragnę zaprosić ochotniczki, 

które dosięgła ta choroba aby dołączyły do nas. Spotykamy się – w każdy pierwszy 

poniedziałek miesiąca o godz.18.00 w Klubie PIK Ośrodka Pomocy Społecznej (budynek 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji). Razem możemy więcej! Zapraszamy! 

Tekst: Halina Banaszek 

Zdjęcie: Anna Jaworska 

 

MĄDRZE I Z ROZWAGĄ - krok w stronę technologii 

 

Technologie mobilne zawitały na dobre w naszej codzienności. Nie ma dnia a nawet godziny, 

żebyśmy nie czerpali z osiągnięć technicznych. Korzystamy z internetu, smartfonów, 

telewizorów wyposażonych w funkcje internetowe. Coraz więcej urządzeń jest powiązanych 

ze sobą siecią. Korzystamy z poczty elektronicznej, która pozwala nam na przechowywanie 

zdjęć i danych na dyskach wirtualnych. Obsługa nowych rozwiązań w internecie staje się 

coraz prostsza i intuicyjna. 

Nasza aktywność wymaga dokładnego czytania komunikatów, które prowadzą nas przez 

korzystanie z nowoczesnych rozwiązań. Internet sam kształci nas w zakresie korzystania  

z jego dobrodziejstw. W sieci możemy znaleźć liczne materiały edukacyjne w formie kursów 

wideo oraz opisów z instrukcją postępowania. Jednak to czasem nie wystarcza i potrzebna jest 

konsultacja z osobą kompetentną na żywo.  

Osoby w wieku emerytalnym często przyznają się do lęku przed wykonywaniem operacji  

w komputerze lub smartfonie w obawie przed uszkodzeniem sprzętu. 
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Prawda jest taka, że jeśli nie uszkodzimy 

urządzenia mechanicznie lub sprzęt ulegnie 

spaleniu z powodu przepięcia elektrycznego 

to większość awarii da się odwrócić  

i przywrócić urządzenie do właściwej 

kondycji. Należy stosować się do kilu 

prostych zasad. Pierwszą i najważniejszą 

rzeczą jest robienie kopii zapasowych 

potrzebnych nam danych. Urządzenia należy wyłączać w bezpieczny sposób wybierając 

właściwą opcję w oprogramowaniu a nie wyłączając z gniazdka. I ostatnia to instalowanie 

oprogramowania z bezpiecznego źródła. Urządzenia takie jak komputer i smartfon czy tablet 

są sprzętem do zastosowań osobistych dlatego należy chronić je hasłem. Unikać logowania 

się na obcych komputerach do bankowości elektronicznej i portali społecznościowych. Wiele 

osób zapomina wylogować się na obcym komputerze i tym sposobem udostępniają dane na 

swój temat. Warto pamiętać o użytkowaniu oprogramowania antywirusowego  

w komputerach. Nie można dopuszczać do sytuacji gdzie akceptujemy bezrefleksyjnie 

wszystkie wyskakujące zgody. Warto czytać co potwierdzamy!!! W komputerach często 

uruchomiona jest funkcja zapisywania haseł co stwarza zagrożenie przechwycenia danych do 

logowania. Bądźmy ostrożni i korzystajmy głównie ze swoich urządzeń. 

Wielkim krokiem milowym są smartfony i tablety, które dają nam pełny dostęp do internetu. 

Niestety niesie to za sobą równie duże zagrożenie. Smartfony są mniej chronione niż 

urządzenia stacjonarne. Musimy uważać jak korzystamy z internetu w smartfonach  

i tabletach. Odnotowano w ostatnich latach liczne ataki złośliwego oprogramowania  

na telefonach. Dlatego warto zabezpieczać te sprzęty przed wirusami. Tak jak w przypadku 

komputerów warto zainstalować programy antywirusowe. Równie istotne jest zakładanie 

blokad ekranu z hasłem/pinem. Istotne jest korzystanie z oprogramowanie tylko takiego  

do którego mamy zaufanie. Nie warto instalować zbędnych programów. Daje to nam 

gwarancję sprawnego i szybkiego działania systemu a co za tym idzie przyjemnego 

użytkowania. 

Bardzo dużym osiągnięciem w internecie jest funkcjonowanie aplikacji GOOGLE. Jest  

to jedna z integralnych funkcji smartfona. Dzięki niej mamy dostęp do skrzynki pocztowej, 

zdjęć, wirtualnego dysku twardego, map, kalendarza itp. Jednak takie połączenie wszystkich 

funkcji w jednym miejscu stwarza pewne zagrożenia. Hasło do jednego konta, gdzie znajduje 

się bardzo dużo informacji o nas samych. Firma Google cały czas udoskonala swoje produkty, 

dba o bezpieczeństwo ale nigdy nie zwalnia to nas z myślenia. Warto używać aplikacji 

GOOGLE gdyż możemy łatwo kontrolować nasze dane. Cenne jest to, że konto w tych 

aplikacjach pozwala na zapisywanie kopii bezpieczeństwa wielu danych w tym kontaktów  

z książki telefonicznej i zdjęć zrobionych smartfonem. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku wkrótce rozpocznie działania aktywizujące w zakresie 

rozwijania umiejętności i kompetencji technologicznych. Celem realizowanych spotkań 

edukacyjnych będzie przybliżenie i pokazanie rozwiązań technologicznych przydatnych  

w codziennym życiu.  

Tekst: Błażej Michalczyk 
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35 LAT DZIAŁALNOŚCI TPZT - TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI 

TŁUSZCZAŃSKIEJ 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej istnieje w Tłuszczu od 1983r. Zostało wówczas 

zarejestrowane jako stowarzyszenie, choć osoby pragnące działać na rzecz zachowania 

dziedzictwa kulturowego Ziemi Tłuszczańskiej spotykały się już wcześniej. Pierwszym 

prezesem TPZT był Józef Kulesza (9 lat), po nim Tadeusz Sasin (24 lata), a obecnie  

tę funkcję pełni Marcin Ołdak (od 2016r.). Towarzystwo jest organizacją pożytku 

publicznego, utrzymuje się z dotacji samorządowej, darowizn oraz 1% przekazanych 

podatków.  

Działalność TPZT opiera się na pracy społecznej jego członków, a głównym celem jest 

pobudzanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju naszego miasta i okolic  

ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego. 

Ponadto bardzo ważna jest współpraca z samorządem, instytucjami i organizacjami na rzecz 

poznania historii regionu, propagowanie i pielęgnowanie obyczajów, obrzędowości, ocalenie 

od zapomnienia ważnych wydarzeń, miejsc, zasłużonych dla tej ziemi ludzi, kultywowanie 

tradycji patriotycznych. Służą tym celom różnorodne działania, m. in.: inicjowanie  

i organizowanie spotkań, warsztatów, sesji popularno-naukowych, seminariów, imprez 

kulturalnych i wystaw, m. in. o lokalnych obrzędach, tradycjach ludowych i patriotycznych, 

prezentacje twórczości lokalnych artystów, inicjowanie zbieractwa eksponatów związanych  

z przeszłością i teraźniejszością Ziemi Tłuszczańskiej, podejmowanie inicjatyw w kierunku 

jej badania, przygotowywanie wydawnictw w tym zakresie. Niezwykle istotne jest 

organizowanie lokalnego środowiska twórczego, a ponadto popularyzacja działań TPZT  

w mediach oraz wśród mieszkańców. 

Efekty działalności członków TPZT 

można zobaczyć w prowadzonym 

przez nie Społecznym Muzeum Ziemi 

Tłuszczańskiej. Przez 35 lat działa-

lności towarzystwa zorganizowano  

w muzeum ponad 350 wystaw czaso-

wych o różnorodnej tematyce. Są tu 

również trzy stałe wystawy: pszczela-

rska, dawnej architektury i tradycji 

ludowych, a także wystawa związana 

z historią kolejnictwa w Tłuszczu.  

Systematycznie od lat 80-tych XX 

wieku gromadzone są pamiątki przekazane przez mieszkańców. Darowane oraz czasowo 

użyczane eksponaty wzbogacają wystawy, służą poznawaniu historii naszych przodków. 

Oprócz wystaw stałych i czasowych o różnorodnej tematyce odbywają się w muzeum 

spotkania z ciekawymi ludźmi – artystami, historykami, dziennikarzami, autorami, 

przedstawicielami instytucji kultury i sztuki. Prowadzone są spotkania muzealne z dziećmi 

i młodzieżą, ze zbiorów muzealnych korzystają uczniowie i studenci, przygotowując prace 

licencjackie i magisterskie, prezentacje do szkół. W lokalu TPZT spotykają się członkowie 

innych organizacji społecznych i grup nieformalnych skupiających osoby działające 



16 

 

społecznie na rzecz kultywowania wartości społecznych, historycznych, patriotycznych, 

ludowych, rozwoju i promocji ziemi tłuszczańskiej, np. nauczyciele emeryci i renciści, 

członkowie koła pszczelarskiego, kół myśliwskich, stowarzyszeń historycznych. Tutaj 

przychodzą miłośnicy historii, odbywają się spotkania ze starszymi mieszkańcami 

pomagającymi poznawać dzieje Tłuszcza i okolic. 

Ponieważ w 2018r. obchodzimy 35-lecie działalności TPZT, 17.10.2018r o godz. 17.00 

zostanie uroczyście otwarta okolicznościowa wystawa pn. „Reminiscencje” prezentująca 

zbiory prac członków towarzystwa (rzeźby, obrazy, rysunki), kroniki, albumy, zdjęcia, 

wydawnictwa. Przygotowane też zostaną okolicznościowe widokówki. Ponadto otwarta 

będzie izba pszczelarska w nowym wystroju, na której obok dotychczas zgromadzonych 

eksponatów pojawią się nowe elementy służące popularyzacji pszczelarstwa, edukacji dzieci 

i młodzieży (m. in. obrazy o pszczelej tematyce, tablice, kalendarium pszczelarstwa na Ziemi 

Tłuszczańskiej, kącik ks. dr Jana Dzierżona zwanego „Kopernikiem ula”, witryna ze 

zdjęciami roślin nektarodajnych, ciekawostki filatelistyczne). W listopadzie planowana jest 

wystawa okolicznościowa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a także 

wystawa malarstwa Dariusza Wilczyńskiego. Zapraszamy do odwiedzenia muzeum!  

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Tłuszcz za udzieloną przez  

te wszystkie lata pomoc w działalności Towarzystwa. To dzięki Wam może ono istnieć  

i rozwijać się dla dobra wszystkich, a przede wszystkim dla zachowania historii tej ziemi dla 

kolejnych pokoleń. Liczymy na dalszą współpracę, na wspólne poszukiwanie nieodkrytych 

dotąd ważnych informacji o dziejach Tłuszcza i okolic, materialnych źródeł historycznych, 

talentów artystycznych, kolekcjonerów, hobbystów. Stale zbieramy pamiątki po dawnych 

czasach: zdjęcia, pamiętniki, przedmioty związane z architekturą ludową, wyposażeniem 

domostw, ginącymi zawodami, dawne stroje codzienne i świąteczne, informacje i przedmioty 

świadczące o tym, jak toczyło się codzienne życie w mieście i na wsi, itd. Mamy też nadzieję, 

że pomożecie nam w przekonywaniu młodego pokolenia do podejmowania działań na rzecz 

zachowania i kultywowania tradycji dziadów i pradziadów, póki jeszcze nie jest za późno, 

póki można dowiedzieć się o nich jak najwięcej.         

Tekst: Anna Jaworska 

TŁUSZCZAŃSKI „RAJSKI PTAK” 

 

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Rajski Ptak z Tłuszcza w tym sezonie 

rekonstruktorskim zaprezentowała szeroką 

paletę swoich możliwości. Od otwarcia sezo-

nu  w nadbużańskim  Skansenie w Kuligowie 

w kwietniu, gdzie wystąpiliśmy jako chłopi,  

gładko przeszliśmy do „wyższych  sfer” i  po 

raz pierwszy wystąpiliśmy jako goście 

dziedziczki dworu w Chrzęsnem na 

„Majówce w Chrzęsnem”. Kameralna ale 

udana impreza była okazją do zaprezento-

wania strojów z początków XIX, oraz 

przełomu XIX/XX wieku, tańców na scenie, popołudniowej herbatki i miłych pogawędek  
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w pałacowym parku. Nie obyło się bez spotkań i wspólnych fotografii – na imprezie gościła 

reżyser naszego zeszłorocznego przedsięwzięcia (11.11.2017) pani Aurelia Sobczak.  

Kolejny raz, już tym razem we współpracy ze stowarzyszeniem „Nasza Wieś Chrzęsne” 

wystąpiliśmy w czerwcu na świetnej imprezie pt. „Urodziny Wincentyny” gdzie członkowie 

Grupy wcielili się w postacie członków rodziny i pracowników dziedziczki dworu  

w Chrzęsnem, ale również jej samej Wincentyny Karskiej.  Przedsięwzięcie skupiło sporo 

uczestników z terenu naszej gminy, ale również całkiem niespodziewanych gości, których 

przyciągnął do Pałacu widok postaci w strojach z epoki Były śmiechy i tańce i łzy … 

wzruszenia, gdy „Dziedziczka” odbierała życzenia i gromkie  Sto lat! Od przybyłych gości. 

Po emocjach związanych ze zmianą stylizacji, manier itp. wróciliśmy do „chłopskiej 

sukmany” i wystąpiliśmy po raz kolejny w Ossowie na obchodach rocznicy Bitwy 

Warszawskiej. W dioramie przed szkołą 

przedstawialiśmy życie gospodarstwa wiejskie-

go w 1920 roku. Nie obyło się bez prania na 

tarze, mielenia zboża w żarnach, obróbki lnu, 

przędzenia na kołowrotku, tkania, plecenia 

wianków i innych zajęć . Odwiedziło nas wielu 

gości – rodziny z dziećmi, seniorzy, ale także 

reporterzy radiowi z PR1 i Trójki. Zaowocowało 

to reportażem w rozgłośni Radio Dzieciom – pt. 

„Czołem i Cześć! Zwiedzamy Wieś”, do którego wysłuchania serdecznie zachęcam! 

Trzymając się naszej chłopskiej stylizacji w sierpniu wystąpiliśmy także po raz kolejny  

na widowisku plenerowym „Huzarzy Śmierci w Kuligowie. W pogoni za bolszewikami” 

gdzie przedstawiliśmy ciężki los chłopów z nadbużańskich wsi w czasie potyczek polsko-

bolszewickich 1920 roku.  Impreza była świetnie wyreżyserowaną inscenizacją  

z udziałem kilkudziesięciu rekonstruktorów, koni, wybuchami pocisków i ładunków. 

Inscenizacja oraz trakcje dodatkowe zorganizowane przez jednostki policji przyciągnęły 

rekordową liczbę widzów. A my – Grupa „Rajski Ptak” 

spokojnie zakończyliśmy sezon inscenizacji we wsi Rojków  

w gminie Poświętne. Przybyliśmy na uroczystość poświęconą 

miejscowemu bohaterowi  - Franciszkowi Kominkowi, by 

mieszkańcom i gościom przypomnieć życie wsi z czasów 

działalności Kominka. Były podpłomyki wypiekane przez  

nasze „rekonstrukcyjne” dzieciaki i wspólne śpiewy  

i poczęstunek i len i tkanie… Ale żeby nie było nudno, we 

wrześniu kilkoro z nas wróciło do Pałacu w Chrzęsnem…  

Tym razem po to by zagrać w filmie!  Tak, zagraliśmy w 

filmie poświęconym Generałowi Wieniawa – 

Długoszowskiemu  reżyserowanym przez  Arkadiusza 

Głogowskiego znowu przenieśliśmy się w realia lat 20, ale i 40tych.. Na efekty naszej „gry 

aktorskiej” czekamy z niecierpliwością;) 

Tekst: Krystyna Gostyńska 

Zdjęcia: GRH LC Rajski Ptak 
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WIZYTA U KSIĘCIA NIEDŹWIEDZIA – wakacyjna przygoda 

 

W dniu 10-ego sierpnia Klub Miłośników Książki wraz ze Studentami UTW wyruszyli do 

Multimedialnego Parku Fontann w Warszawie. 

Zespół fontann został uruchomiony w 2011r na 125-lecie MPWiK i od tego czasu 

warszawiacy i turyści cieszą się kolorowymi pokazami - woda światło dźwięk. Pokazy 

multimedialne to wodne gejzery, reflektory Led i kolorowe lasery. Dodatkowo w okresie 

wakacji na ekranie wodnym wyświetlane są animacje legend warszawskich, co roku inna.  

W 2018r to ,,Książę Niedźwiedź’’. 

Na Starym Mieście, w Warszawie, przed kościołem 

Jezuitów siedzi kamienny niedźwiedź. Niewielu 

wie, że w rzeczywistości to zaklęty książę, który 

czeka na swoją miłość. Oto legenda: 

Dawno, dawno temu, na mazowieckich ziemiach 

żył pewien książę. Był on człowiekiem bardzo 

szlachetnym i dobrym. Niestety miał jedną wadę. 

Był wysoki, szeroki w barach a do tego jego twarz 

przypominała niedźwiedzia. I tak o nim mówiono- 

niedźwiedź. Z tego powodu książę nie miał żony i był bardzo samotny. Pewnego dnia  

w kościele Jezuitów na warszawskim stary mieście, Książę ujrzał piękną dziewczynę. Była  

to młoda mieszczka, ale mężczyzny nie obchodziło jej pochodzenie. To była miłość  

od pierwszego wejrzenia i od tamtej chwili książę myślał tylko o niej. W każdą niedzielę 

przyjeżdżał do kościoła Jezuitów aby w czasie mszy choć spojrzeć na swoją ukochaną. Był 

jednak zbyt nieśmiały, by wyznać jej swoje uczucia.  

Gdy w kolejną niedzielę Książę przybył do kościoła, ujrzał dziewczynę przekraczającą próg. 

Miła na sobie suknię ślubną a u jej boku dumnie kroczył jej wybranek. Serce księcia ścisnęło 

się z żalu a po jego policzku potoczyła się łza. Nagle upadł, jego ciało zaczęło się zmieniać. 

Po chwili stał się wielkim kamiennym niedźwiedziem. Smutek, który  dosięgnął jego serca,  

sprawił,  że  Książę zamienił się w twardy głaz, aby już nigdy nie cierpieć.  

Kamienny Niedźwiedź do dziś czuwa przy kościele przy ulicy Świętojańskiej czeka na 

dziewczynę, która obdarzy go miłością. Wtedy czar pryśnie, a Książę wróci do swej postaci  

i w raz ze swą miłością przeżyje długie szczęśliwe lata. Dotarłyśmy tam, pogłaskałyśmy Go. 

Niestety tym razem jeszcze się nie obudził  

Podczas tej wycieczki gościliśmy również we 

wnętrzach pałacowych u Króla Jana III Sobieskiego 

i jego  pięknej żony Marysieńki w Wilanowie. 

Po wyjściu z Pałacu w Wilanowie,  wstąpiliśmy do 

Świątyni Opatrzności Bożej. Szczególną uwagę 

zwróciliśmy na Panteon Wielkich Polaków, który 

ma stanowić miejsce uczczenia Wielkich Polaków  

w nowym Tysiącleciu. Zwiedziliśmy Dolny i Górny 

Kościół.  

W programie tej wycieczki było dużo czasu, na wzajemną integrację.   

Klub Miłośników Książki 
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HARMONOGRAM WYKŁADÓW w roku akademickim 2018/2019 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

 

 

lp. Data Tytuł wykładu Wykładowca 

1 10.10.2018 Rozpoczęcie roku akademickiego    

2 24.10.2018 Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni  Adrian Oleksiak 

3 07.11.2018 
Nieznani, a przecież dobrze znani. Geneza i 

charakterystyka prawosławia. 
Igor Wieremiejuk 

4 21.11.2018 
Indie – różnorodność kultur, religii  

i krajobrazów 
Prof. Tadeusz Kondracki 

5 
 

05.12.2018 

Od garsonki do małej czarnej.  

Rewolucja według Coco Chanel 
Agnieszka Jelonkiewicz 

6 19.12.2018 Klasyczna teoria sprawności człowieka Prof. Krzysztof Wojcieszek 

7 09.01.2019 Po co nam Konstytucja? Przemysław Cichocki 

8 23.01.2019 Oblicza rodzicielstwa Prof. dr hab. Hanna Żuraw 

9 06.02.2019 
Tango – taniec i jego kultura. Astor 

Piazzolla – mistrz tanga jazzowego. 
Igor Pogorzelski 

10 
 

20.02.2019 

W Oliwnym Gaju – jak rozpoznawać dobrą 

oliwę i jak ją smakować – spotkanie z 

degustacją włoskich oliw autorskiego 

wyboru pierwszego w Polsce Sommeliera 

Oliwy, dziennikarki, długoletniej 

korespondentki TV we Włoszech. 

Urszula Rzepczak 

11 06.03.2019 Temat do uzgodnienia  

12 20.03.2019 Made in China Michał Cessanis 

13 03.04.2019 Temat do uzgodnienia  

14 17.04.2019 
Tradycje wielkanocne w Kościele 

prawosławnym 
Igor Wieremiejuk 

15 08.05.2019 Gibraltar  Prof. Tadeusz Kondracki 

16 22.05.2019 Moda XX-lecia międzywojennego Agnieszka Jelonkiewicz 

17 05.06.2019 Temat do uzgodnienia  

18 19.06.2019 Uroczyste zakończenie roku akademickiego   

rodzaj zajęć miejsce termin godzina 

Gimnastyka 

(Agata Teodorczyk-Koźlik) 

mała sala gimnastyczna  

w Szkole Podstawowej  

w Tłuszczu 

poniedziałek 

czwartek 

17.45-18.45 

17.45-18.45 

 

Tai chi 

(Izabela Kieś) 

sala kinowa w Centrum Kultury 

Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 

wtorek ok. 12.00-

13.30 

Taniec 

(Michał Galicki)  

mała sala gimnastyczna w Szkole 

Podstawowej w Tłuszczu 

czwartek 20.00-21.00 

Zajęcia rękodzielnicze 

 

 

Klub PIK w Centrum Kultury 

Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 

wtorek 14.00-16.00 
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BABECZKI JAJECZNO-WARZYWNE 

 

Składniki: 

 5 jajek 

 1/4 czerwonej papryki 

 4 pomidorki koktajlowe 

 Pół pęczka szczypiorku 

 3 łyżki startego sera żółtego 

 1 pieczarka 

 Sól 

 Pieprz 

 Papryka słodka 

Wykonanie: 

Jajka roztrzepać, dodać pieprz, sól, paprykę i ponownie wymieszać. Paprykę pokroić  

w kosteczkę, pomidorki na ćwiartki. Następnie pokroić szczypiorek i pieczarkę. 

Foremki posmarować masłem. Do foremek nałożyć po kolei pomidorki (po 2 ćwiartki), 

pieczarki, paprykę, szczypiorek i ser żółty. Wlać masę jajeczną. Zapiekać w piekarniku 

nagrzanym do 180 stopni przez ok. 30 min. Z podanych proporcji wychodzi 6 babeczek. 

 

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

CIASTO JOGURTOWE 

UWAGA! Do odmierzania składników używamy umytego kubka po jogurcie 

 

Składniki: 

 Jogurt naturalny (180g) 

 1 kubek cukru 

 2 łyżki soku z cytryny 

 Skórka otarta z połowy cytryny 

 3 kubki mąki 

 1 kubek oleju 

 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

 3 jajka 

Dodatkowo: 
 Cukier puder do posypania 

 Blacha o wymiarach 18×18 cm lub większa 

Wykonanie: 

Wszystkie składniki do ciasta powinny być w temp. pokojowej. Odmierzamy je od umytego 

kubka po jogurcie. Mąkę z proszkiem do pieczenia przesiać. Następnie dodać pozostałe 

wymienione składniki do miseczki z mąką i proszkiem do pieczenia i wymieszać łyżką. 

Bardzo ważne: ciasta nie miksujemy tylko mieszamy łyżką (i tylko do połączenia 

składników) i przelewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto piec 

w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra-dół; bez termoobiegu) przez ok. 45 min.  

(do tzw. suchego patyczka). Gdy ciasto wystygnie posypać je cukrem pudrem. 
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