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SzanowniCzytelnicyi Czytelniczki,

zamiast siedzieć i czekać, aż coś się
w naszym otoczeniu zmieni, warto wziąć
sprawy w swoje ręce i o tę zmianę zawalczyć. Tak zrobili mieszkańcy Jarzębiej Łąki, którzy od kilku lat małymi krokami dążą do tego, żeby ich miejscowość była bardziej przyjazna mieszkańcom. Nie wszystko przychodzi łatwo, nie wszyscy włączają
się w taką działalność. Mimo to nasi rozmówcy z Jarzębiej Łąki się nie zrażają.
Tym tekstem chcemy zachęcić do działania i pokazać, że jak się chce coś osiągnąć
to przy współpracy z innymi jest to możliwe.
Na str. 2 rozwiewamy wątpliwości
Mieszkańców Miąsego dotyczące przebiegu wodociągi i tego, kto będzie mógł się
do niego podłączyć w najbliższym czasie.
Są już propozycje nowych cen wody
i za odprowadzenie ścieków. O tym można przeczytać na str. 4.
Życzymy miłej lektury oraz spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt
Wielkanocnych!
A lekS And rA i M AC iej P uł AwS Cy
Ps. Kolejny numer ukaże się 28 kwietnia, chyba, że... nieco wcześniej niż planujemy powiększy się nam rodzina. Wówczas kolejnej „ST” możecie się Państwo
spodziewać w maju. Do przeczytania!

Trzebasięwzajemnie

nakręcać
Mówiło się na niego„belweder”.Miałbyćdomemkultury
i miejscem spotkań.To dawnydrewnianybudynekstarej
tłuszczańskiej poczty, który
pod koniec lat 80-tch przy
ogromnejpomocymieszkańców został przeniesiony
i ustawiony w nowym miejscu–sercujarzębiejłąki.
Później zmienił się ustrój i „belweder” ze względu na swoje „socjalistyczne korzenie” zaczął budzić mieszane
uczucia. Władze zostawiły go na pastwę
losu i popadł w ruinę. Gdy sołtysem Jarzębiej Łąki w 2011 r. został Włodzimierz Romański postanowił uporządkować ten teren. Przestrzegano go, że
jak się za to weźmi, to wzbudzi niechęć

części mieszkańców. Dziś w tym miejscu stoi plac zabaw.
– Obejmowałem funkcję sołtysa
w czwartej co do wielkości wsi w gminie,
a nie było tu nic dla mieszkańców. Rozpaprane boisko, żadnego placu zabaw,
biblioteka z drzwiami podpartymi kijem... – wspomina Włodzimierz Romański. Postanowił to zmienić.
Zaczęło się od Dnia Dziecka – wydarzenia, które miało zintegrować lokalną
społeczność. Sołtys wiedział, że sam dużo
nie zdziała, zaprosił więc do pomocy innych aktywnych mieszkańców. Wśród
nich znalazły się m.in. panie: Agnieszka
Szyszkowska, Małgorzata Bielecka i Eugenia Kowalewska – energiczne kobiety, które już od dawna angażowały się w różne
pro społeczne działania.

Stowarzyszenie „Potok Serc” i Fundacja
„Przytul Misia”. To pierwsze zostało reaktywowane po wielu latach uśpienia.

Obecnie realizuje projekty na rzecz najmłodszych mieszkańców Jarzębiej Łąki.
d okońCzenie nA STr .5

Facebookzamiastbaru

Energiczni mieszkańcy zaczęli przyciągać jak magnes kolejnych. W rezultacie
działania sołtysa i rady sołeckiej wspierają

AgnieszkaSzyszkowska,EugeniaKowalewska,MałgorzataBielecka
iWłodzimierzRomańskidziałająwspólnienarzeczswojegosołectwa
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ROBERTSZYDLIKZOSTANIERADNYMPOWIATOWYM?

KONKURSUBACZYŃSZCZAKÓW

SEZONROZPOCZĘT YPORAŻKĄ

Poraz11wZespoleSzkółwTłuszczuodbyłsiępowiatowykonkurspoświęconytwórczościpatronaszkoły–KrzysztofaKamilaBaczyńskiego.Wzięłownimudział77uczniówreprezentujących11szkół.S.14

Przegraną 2:3 zakończył się pierwszy mecz rozegrany przez
TKSBóbrTłuszczzMewąKrubin.Wbrewpozoromniebyliśmy
zespołem gorszym, jednak gonienie strat okazało się niełatwymzadaniem.S.15

WzwiązkuznagłąśmierciąradnegopowiatowegoStanisławaŻakaiwygaśnięciemjegomandatu,zgodniezobowiązującymprawemnatomiejscewradziewstępujekandydatztejsamejlisty,
któryuzyskałwwyborachkolejnonajwiększąliczbęgłosów.S.4
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wodA
dlAwyBrAnyCH?
Chciałam doprecyzować treść artykułu z poprzedniego
numeru „Stacji Tłuszcz”. Woda w Miąsem – owszem popłynie
– ale tylko główną ulicą. Akurat tam, gdzie wodę w studniach
ludzie mają. A tam, gdzie studnie są wyschnięte, wodociąg nie
dotrze. Nie mamy w czym prać, myjemy się po dwie osoby
w jednej wodzie. A przepraszam - ulica Malownicza w Miąsem
wodę też ma dostać. bo tam radny mieszka.
Każdegodniamożemyobserwowaćjak
zmienia się otoczenie peronów PKP na
terenienaszejgminy.PracenaliniiE-75
idąpełnąparą.Wprawdziecałyczasjest
tojedenwielkiterenbudowy,tojednak
widać już zarysy nowych peronów.
Jeszcze kilka lat cierpliwości i może w
Tłuszczu poczujemy się jak w Europie...
(fot.UMTłuszcz)
n

Co n gdziE n KiEdY

n 24

Gdyby radni podeszli realnie do potrzeb mieszkańców to
by nie rozebrali pieniędzy na drogi i chodniki. Dlaczego oni
podchodzą tak do sprawy, ja tego nie rozumiem! To jest bulwersujące. Jak już zrobić tę wodę, to do końca. Cierpimy przecież już tyle lat. To trzeba nagłośnić. Ludzie są niedoinformowani. Liczą, że będą mieli wodę, a ci co teraz jej w studniach
nie mają, mieć jej nie będą. Uważam, że radny mógł zrezygnować z budowy drogi i dać na wodociąg!
M ieSzk Ank A M iąS eg o
SAMorządowCyodPowiAdAją:

marca, godz. 17.30, Klub PIK

w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dotyczące oferty
kulturalnej w naszej gminie.
n 25 marca, godz. 9-13, Zespół Szkół
w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2, Akcja
krwiodawcza we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
w Warszawie. Organizatorzy zapraszają
wszystkich, którzy ukończyli 18 lat, by
wesprzeć ten szczytny cel. Wszelkie informacje udzielane będą w sekretariacie szkoły – tel. 29 777 42 00.
n 25marca,godz.17, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu,
Konferencja promująca projekt dotyczący remontu i wyposażenia pracowni ceramiczno-malarskiej.
n 26 marca, godz. 9-12, Zespół Szkół
w Tłuszczu, Dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych chcących zobaczyć szkołę.
n 31marca,godz.9-15, Urząd Miejski
w Tłuszczu, Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego, podczas którego można będzie uzyskać pomoc w złożeniu
zeznania PIT za 2014 r.
n 14kwietnia,godz.9-15, Urząd Miejski w Tłuszczu, Dyżur pracowników
Urzędu Skarbowego, podczas którego
można będzie uzyskać pomoc w złożeniu zeznania PIT za 2014 r.
n 19 kwietnia, godz. 10-18, Dwór
Franciszków, IV Targi Ślubne.

STACjATłuSzCz. Twojaprasalokalna.Pismo
bezpłatne.nakład5000egz.iSSn1898-2336
Gazetanależydo ogólnopolskiejsiecigazet
bezpłatnychexTrA.
AdreSredAkCji: ul.Przemysłowa7,
05-240Tłuszcz,tel.694 005 675,
email:redakcja@stacja-tluszcz.pl
reklAMA: tel.694 005 675,
email:reklama@stacja-tluszcz.pl
redAkTornACzelny: MaciejPuławski
wydAwCA: FundacjaStacjaDemokracja
DRUK: PolskaPresse,Warszawa
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wydawca
nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania nadesłanych tekstów.

Tomaszjusiński,Sekretarzgminy: – Pierwszym kryte-

rium wyboru było zapewnienie jak największego rozbioru wody z budowanej SUW w Łysobykach, a więc poprowadzenie
trasy wodociągu przez obszary o największym zagęszczeniu zabudowy w celu osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego
dla SUW w Łysobykach. Im więcej potencjalnych odbiorców
wody tym szybciej efekt ekologiczny może zostać osiągnięty.
Drugim kryterium było poprowadzenie wodociągu możliwie najkrótszą trasą w stronę Jadwinina, gdzie występowały
symptomy suszy, a woda była dowożona beczkowozami.
Należy podkreślić, że określony w przetargu, szczegółowy
przebieg trasy w poszczególnych miejscowościach to efekt konsultacji z radnymi i ich propozycji zgłoszonych przed ogłoszeniem przetargu.
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KomENtArzE

Zakres rzeczowy, tzn. długość budowanej sieci uzależniona
jest wprost od środków finansowych przeznaczonych w budżecie na ten cel przez Radę Miejską. W ramach obecnie realizowanego zadania nie przewiduje się budowy odcinka od ronda
do stacji benzynowej w Miąsem. Dalsze plany budowy wodociągu określi Rada Miejska w uchwale budżetowej.
radnyMirosławSobczakzMiąsego: – Jest rzeczą oczywi-

stą, że nie da się w krótkim czasie zaspokoić potrzeb dostarczenia
wody wszystkim mieszkańcom. Koncepcja budowy sieci wodociągowej ustalona do realizacji w poprzedniej kadencji z SUW w Łysobykach przedstawia się następująco: przebiegać będzie przez
wieś Łysobyki, Trakt Napoleoński, wieś Miąse, część ulicy Napoleońskiej, ul. Kard. Wyszyńskiego z odgałęzieniem w ul. Popiełuszki, ul. Malowniczą, która łączy się z ul. Kard. Wyszyńskiego i biegnie do Jadwinina. Zakres realizacji ogranicza kwota 1,5 mln na
ten cel, do wysokości której rozstrzygnięty został przetarg.
Odnośnie realizacji I etapu jakim jest ww. przebieg wodociągu zasadą w realizacji tego typu przedsięwzięć jest to, że
w pierwszej kolejności buduje się główną sieć o największym
przekroju, aby można było do tej sieci włączać kolejne ulice
z mniejszymi przekrojami. Realizacja sieci wodociągowej w ulicy Malowniczej jest związana z zaprojektowanym przyłączem
z tej ulicy do Zespołu Szkół z Przedszkolem w Miąsem, który
będzie największym odbiorcą wody, a zapewnienie minimalnego odbioru uzdatnionej wody wiąże się z prawidłową pracą
Stacji Uzdatniania przy realizacji I etapu. Docelowo sieć wodociągowa będzie spięta z wodociągiem na osiedlu Borki przy
drodze wojewódzkiej 634. Wcześniej przebiegnie z Jadwinina
ulicami Wołomińską, Cmentarną Szkolną, Centralną, Wąską,
Łąkową w Jasienicy. Ostateczny przebieg określi jednak zakres
zawarty w dokumentacji przetargowej i kwota jaka zostanie
przeznaczona na ten cel. Priorytetem moim i rady w realizacji
I etapu tego przedsięwzięcia jest dostarczenie wody mieszkańcom Jadwinina, którzy borykają się z jej brakiem od wielu lat.
Problem braku wody jest bardzo ważny, ale nie jest jedynym, którego rozwiązania oczekują mieszkańcy naszej gminy to tak w nawiązaniu do propozycji rezygnacji z budowy drogi.
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Chceszzmienić
cośwswoim
otoczeniu?
Przeczytaj!

Mazowsze
lokalnie
Do 30 marca 2015 r. za pośrednictwem strony www.mazowszelokalnie.pl
można zgłosić do dofinansowania pomysł swojej grupy nieformalnej lub organizacji pozarządowej dotyczący działań
na rzecz lokalnej społeczności. Można
ubiegać się o dofinansowanie w kwocie
1500-5000 zł. Szczegóły dotyczące warunków konkursu i regulamin znajdują
się na wymienionej wyżej stronie.

działaj
lokalnie
Dofinansowanie w podobnej wysokości można uzyskać również w konkursie Działaj Lokalnie. O wsparcie mogą
się ubiegać organizacje pozarządowe i
grupy nieformalne z terenu Lokalnej
Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej". Termin składania wniosków upływa 4 maja 2015 r. Konkurs zostanie
ogłoszony 1 kwietnia. Wszelkich szczegółów należy szukać na stornie
www.dzialajlokanie.waw.pl.
red.

KoNKUrs
rEdAKCYJNY

Pyt aniekonk ursow e:
ilusołtysówiilesołt ysek
jestłączniewnaszejgminie:
a)28
b)26
c)31?

NAGRODA:
– bezpłatna wymiana butli w firmie
PuławskiPPHU
SponsoremnagrodyjestfirmaPuławskiPPHU

Nagroda czeka na osobę, która jako
pierwsza prześle prawidłową odpowiedź we wtorek 24.03.2015
o godz. 19.00 smsem pod numer 72068:TC.STK.prawidłowaodpowiedź+imię i nazwisko (sms bez polskichznaków).
Zwycięzcypoprzedniegokonkursu:
– Mieczysława Kaska (zapraszamy po
odbiór butli do firmy Puławski PPHU,
ul.Przemysłowa7)

Tłuszcz,14marca2015r.-HalaSportowaprzySzkolePodstawowejwTłuszczu.Miłośnicy
adrenalinymoglipodziwiaćzmaganiazawodników,którzystarlisięwramachI
AmatorskiegoTurniejuSztukWalkiopucharBurmistrzaTłuszcza,zorganizowanegoprzez
StowarzyszenieSzkołySztukWalkiiSamoobrony„Kobra”(fot.UMTłuszcz)

Koszt smsa 2,46 zł z VAT. Usługa SMS dostępna jest
w sieciachT-mobile,PlusGSM,Orange,Play.Usługidostarczai obsługujeDotpay.Właścicielserwisu:Fundacja
Stacja Demokracja, redakcja@stacja-tluszcz.pl. Regulaminusługii regulaminkonkursusądostępnena stronie
www.stacja-tluszcz.pl.

www.stacja-tluszcz.pl
www.stacja-tluszcz.pl
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„różeBurmistrzaTłuszcza”rozdaneporazpiąty!

JACEK BALCERAK:

Czas na gminę

7 marca w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej
im.janaPawłaiiwTłuszczu
jużporazpiątyodbyłsięfinałplebiscytu„różaBurmistrzaTłuszcza”orazkoncert
zokazjidniakobiet.jestto
Dobiega końca czas kampanii
uro
czystość wszystkich kozwiązanej z wyborami samobiet,aogromnailośćzgłorządowymi. Jaka to była kamszeńwkaż
dejkategoriipopania...? Według mnie w pewkazuje,ilewspaniałychPań
nej części dobra. Po raz drugi
miesz
kananaszymterenie.
w historii wyborów samorząTegorocznągalęmieliprzydowych miesz kańcy gminy
jem
nośćpoprowadzićwioTłuszcz (dzięki m.in. organizoleta kur oraz konrad Suwanym de batom) mogli po choc
ki.

ka Urzędu do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Pani Bożena
Żelazowska, Pani Justyna Zamulska, która reprezentowała Poseł na sejm Rzeczpospolitej Polskiej Panią Jadwigę Zakrzewską, Radni Powiatowi, dyrektorzy
instytucji i placówek powiatowych,
przedstawiciele władz naszej gminy i samorządowcy z gmin sąsiednich, sołtysi
i przewodniczący rad osiedlowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Tłuszcz, a także licznie przybyli na galę mieszkańcy.
Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk w swoim przemówieniu podkreślił
wyjątkowość i niepowtarzalność każdej
z Pań, życząc im uśmiechu i siły do podejmowania kolejnych wyzwań, zaś Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz
znać w tak szerokim zakresie Piechociński podkreślił znaczenie kobiet
Dzięki debatom mieszkańcy mogli
ją obec
nobor
ścią czy
zaszczy
ło nas - wpoznać
działalno
ści społeczprogramy
nej oraz polityczproSwo
gram
wy
pociszcze
dokładnie
wielu znamienitych gości, a wśród nich: nej.
wyborcze.
Szkoda,
że
nie
gól
datów
noWi
cenych
premier,kan
Midy
nister
Gospona
darsta
ki Pan
W przekakandydatów…
zanym liście, Poseł na sejm
wszystkich
skoPieBur
Tłusz
cza.
Jawi
nusz
chomi
ciństrza
ski, Zastęp
ca Kie
rowni- Rzeczpospolitej Polskiej Pani Jadwiga

Zakrzewska pochwaliła inicjatywę oraz
pogratulowała ogromnej ilości zgłoszeń,
co świadczy o wielkim zaangażowaniu
kobiet w życie Gminy. Najlepsze życzenia z okazji złożyła również Bożena Żelazowska, życząc, aby Dzień Kobiet
trwał dla każdej z nich przez cały rok.

Po przedstawieniu zasad plebiscytu,
ogłoszono zwyciężczynie, które wybrała
kapituła w składzie: Burmistrz Tłuszcza
Paweł Bednarczyk, Przewodniczący Rady
Miejskiej Krzysztof Gajcy, Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek oraz Sekretarz Gminy Tomasz Jusiński.

przyjazną mieszkańcom

Okazało się, że można w sposób cywilizowany rozmawiać
o przyszłości naszej gminy. Wymieniać poglądy, czasem sprzeczać się, ale zawsze zachowując – wymagany kulturą – poziom
dyskusji. Odwagi starczyło p. Czarnogórskiemu, p. Klockowi
i mojej skromnej osobie. Czy debaty były stronnicze? Według
odbiorców, nie.
Szkoda, że nie wszyscy z kandydatów ubiegający się o fotel burmistrza skorzystali z możliwości zaprezentowania swoich planów na najbliższe lata mieszkańcom gminy Tłuszcz. Była to doskonała szansa, ale mam wrażenie, że została zaprzepaszczona przez obecnego Burmistrza na rzecz kosztownej
kampanii wizerunkowej.
Natłok bilbordów, wielka feta związana z przyspieszonym
otwarciem ulicy, która jest w ciągu kilkudziesięciu godzin ponownie zamykana poprzez ustawienie znaków o zakazie ruchu.
Zamykanie oczywiście nie wiąże się z informacją przekazaną mieszkańcom. Otwarcie ogłoszone z wielką pompą.
Ustawienie znaków o zakazie ruchu już nie.
Pytanie, czy osoby poruszające się pojazdami po takiej
drodze (bo mimo, że znaki stoją, ruch na drodze się odbywa)
w przypadku kolizji otrzymają odszkodowanie z polis ubezpieczeniowych? Moim zdaniem nie.
Każdy z kandydujących ponownie na stanowisko burmistrza po zakończeniu swojej kadencji chciałby rozliczenia jej
przez wyborców. Powstaje pytanie czy koniecznym jest wydawanie w okresie kampanii wyborczej kosztownego biuletynu?
Ten biuletyn nie jest oznakowany jako materiał wyborczy Komitetu Wyborczego. Nie znam nakładu ale kilka tysięcy złotych
zapewne wydanie takiej broszury kosztowało. Kto za to zapłacił? Myślę, że Czytelnicy się domyślają.
Dołożę wszelkich starań, aby w przypadku wyboru mojej
osoby na stanowisko Burmistrza podsumowanie mojej kadencji nie wiązało się z prowadzoną na siłę kampanią skierowaną
na poprawę wizerunku.
Wierzę, że spacer po Gminie będzie wystarczającym recenzentem tego, co zadziało się w tym czasie.

reklama

Ja chcę to zmienić. Chcę żeby sposób sprawowania władzy był transparentny, jasny i uczciwy. Nie dopuszczę do sytuacji, w której to mieszkaniec aby uzyskać informację o sposobie wydawania publicznych pieniędzy musi uciekać się do kierowania sprawy na drogę sądową. Wybór mojej osoby zagwarantuje Państwu, że inwestycje i prace związane z poprawą
warunków bytowych mieszkańców nie będą nasilone tylko
w okresie przedwyborczym.
Zespół ludzi, którymi będę kierował, opracuje długofalowy
rozwój naszego obszaru. I co najważniejsze, chcę do opracowania strategii rozwoju Gminy zaprosić mieszkańców. Jak często
podkreślam, samorząd to dla mnie współdecydowanie. Wprowadzę budżet obywatelski, gdzie Państwo jako mieszkańcy
gminy będziecie decydować w jaki sposób i na jaki cel ta kwota
zostanie spożytkowana. Mam nadzieję, że taki sposób wydatkowania publicznych pieniędzy przyczyni się do zwiększenia poczucia współodpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkamy. Chcę stawiać na rozwój edukacji, kultury i sportu.
Zbliża się nowa perspektywa unijna 2014-2020. W obliczu
bardzo dużego zadłużenia gminy pozyskiwanie środków może być utrudnione. Czas znaleźć jakże brakujący ekspercki zespół, który zajmie się pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
Te środki, muszą być skutecznie pozyskiwane i co najważniejsze, racjonalnie wydawane.
Drodzy Państwo, po pierwsze zapraszam do udziału wyborach. Państwa głos jest bardzo ważny.
Po drugie, jeśli Państwo chcielibyście mieszkać w gminie
przyjaznej mieszkańcowi, zarządzanej przez osobę planującą
jej długofalowy rozwój, myślącą nowocześnie – proszę o oddanie na mnie głosu.
J A CEK B ALCE RAK

MATERIAŁ WYBORCZY KWW RAZEM DLA GMINY TŁUSZCZ
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Jako pozytywny aspekt kampanii
wyborczej uważam skierowanie jej
na bezpośredni kontakt z wyborcami.
Mam wrażenie, że zapoczątkowałem
taki styl kampanii. Pójść do potencjalnego wyborcy z otwar tą przyłbicą
sztuka nie łatwa, ale pozwala na zapoznanie się z problemami mieszkańców.
Wielu z nich odwiedziłem w domach.
Wielu spotkałem na targowisku, na peronie stacji kolejowej. Starałem się odwiedzić wszystkie miejscowości z terenu gminy Tłuszcz i jak największej liczbie osób przedstawić swój program.
Jeśli nie w bezpośredniej rozmowie, to
poprzez zostawienie informacji
w skrzynce pocztowej.
Tegorocznelaureatki„RóżyBurmistrzaTłuszcza”(fot.UMTłuszcz)
16 listopada wybory. Oprócz tego, że chciałbym prosić
Państwa o wybór mojej osoby na stanowisko Burmistrza Tłuszcza, to również chciałbym zachęcić Państwa do udziału w wyborach. Pamiętajmy, że to my jako wyborcy kształtujemy to,
jak ma wyglądać sposób zarządzania gminą. W najważniejszych wyborach dotyczących lokalnej społeczności głos oddaje tylko ok. 50% mieszkańców. Często powodem niechęci
do udziału w wyborach jest brak zaufania do„władzy”.

Każda z nominowanych Pań podczas
swojego święta otrzymała pamiątkę w postaci broszki, dyplomu oraz róży, zaś laureatki
zostały dodatkowo obdarowane statuetką,
bukietem kwiatów, a także nagrodami od
sponsorów i zaproszonych gości: upominki
od wicepremiera Janusza Piechocińskiego,
prezent od poseł Jadwigi Zakrzewskiej, podwójne zaproszenie na kolację do restauracji „Nasza Wenecja” w Hotelu Batorym,
bony na usługi kosmetyczne ufundowane
przez panią Marzenę Ołówkę, słodkie upominki od pani Barbary Owczarskiej oraz
kosmetyki firmy Oriflame podarowane
przez panią Agnieszkę Redę.
Dla wszystkich zebranych gości wystąpił mieszkaniec naszej gminy - Arnold
Kłymkiw. Niezwykle utalentowany mężczyzna, który za swój występ został nagrodzony gromkimi brawami. Jednak to
nie był jeszcze koniec wrażeń. Na scenie
pojawił się finalista pierwszej edycji programu „X Factor” - Wojciech Ezzat. Podczas swojego koncertu stworzył niezwykły klimat, a swoją elegancją, klasą i wyjątkowością oczarował słuchaczy.
d okońCzenie nA STr .4
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remontynadrogachgruntowych

11 marca Gmina Tłuszcz rozstrzygnęła przetarg na bieżącą konserwację
dróg gruntowych. Usługi te do 23 grudnia 2015 r. będzie świadczyła firma Balcerak Mariusz Usługi Transportowe Samochodowe Budowa Dróg z Postolisk.
Zamówienie obejmuje głównie profilowanie z zagęszczaniem, ścinanie poboczy, uzupełnienie nawierzchni piaskiem,
żwirem, kruszywem betonowym, kruszywem ceglanym, korą asfaltową, destruktem asfaltowym, żużlem hutniczym
i kruszywem kamiennym.
red.

ZOSTATNIEJCHWILI

robertSzydlik
zostanieradnym
powiatowym?
wzwiązkuznagłąśmierciąradnegopowiatowegoStanisławaŻaka
(PiS)iwygaśnięciemjegomandatu,zgodniezobowiązującymprawemnatomiejscewradziewstępuje kandydat z tej samej listy,
któryuzyskałwwyborachkolejno
największąliczbęgłosów.
Tak się składa, że tą osobą na liście
Prawa i Sprawiedliwości jest Robert Szydlik, radny Rady Miejskiej w Tłuszczu
w kadencji 2010-2014. Przypomnijmy,
że Szydlik otrzymał 939 głosów do Rady
Powiatu Wołomińskiego, co nie zagwarantowało mu mandatu. ŚP. Stanisław
Żak zyskał zaufanie 1191 wyborców.
Rada Powiatu, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmie na
następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą
liczbę głosów. Osoba ta może zrzec się
pierwszeństwa przy obsadzeniu mandatu
na rzecz kandydata z tej samej listy, który
uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
Robert Szydlik pytany o to, czy
przyjmie mandat, odpowiedział, że nie
podjął jeszcze decyzji.
MP

SToPdlArozjeŻdŻeniAuliCy

Kiedy po ulicy Piastowskiej przestaną jeździć samochody z budowy stacji w
Tłuszczu? Miał być tam znak ograniczenia wjazdu do 8 ton i gdzie on jest?
M ieSzk Ank A

Radny Włodzimierz Malinowski,
z osiedla Kolejowa w Tłuszczu, odpowiada: – Tym tematem zajmuję się już od co
najmniej pół roku. W gminie przygotowywano nowy projekt organizacji ruchu,
kilka miesięcy temu zapoznawałem się
z tym dokumentem i dokładnie sprawdzałem czy znaki ograniczenia tonażowego zostaną ustawione na ulicach osiedla
Kolejowa. 19 marca dzwoniłem do Urzędu Miejskiego i otrzymałem informację,
że znaki będą ustawione w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Taki czas oczekiwania
wynika z tego, że będzie stawiane łącznie
ok. 200 znaków w całym mieście.

więcejzapłacimy
zawodęiścieki
Pod koniec kwietnia przestają obowiąz ywać obecn e tar yf y za wod ę
i ścieki. komisje rady już zapoznały
się z przyg ot owan ą przez zak ład
gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej prop oz yc ją now ych opłat.
Cena za 1 m sześć. wody ma wzrosnąć do 3,48 zł (obecnie 2,95 zł), za
ściek i zap łac imy 8,24 zł (obecn ie
6,98 zł). Stawka opłaty abonamentowejnieulegniezmianie.

Sprawa ta wywołała dyskusję na marcowym posiedzeniu
Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska. – Mówienie
o tym, że podnosimy ceny jest nie do końca prawdą. Mówmy
o tym, że zmniejszamy dotację do wody i ścieków – uważa radny Bogdan Jusiński. - W innych gminach w ogóle nigdy nie dotowano wody i ścieków.
– Mieszkańca interesuje ile zapłaci! – kontrował radny Tadeusz Groszek. – Szczególnie mieszkańcy os. Słoneczna będą
bardzo niezadowoleni. Zapłacili dużo za przyłącza, teraz okazało się, że muszą odprowadzić podatek od otrzymanej dotacji rzędu 300-500 zł, a za moment zwiększone zostaną opłaty
za wodę i ścieki... To jest trochę niefortunne z naszej strony –
podsumował radny Groszek.
MP

„różeBurmistrzaTłuszcza”rozdaneporazpiąty!
d okońCzenie ze STr .3

Zgromadzona publiczność w drodze na poczęstunek przygotowany przez panie ze Szkoły Podstawowej w Tłuszczu, mogła podziwiać wystawę twórczości i osiągnięć mieszkanek naszej gminy: piękne
hafty wykonane przez Agnieszkę Adamczyk i Stanisławę Sztompkę, robótki szydełkowe autorstwa Jadwigi Brwinowskiej, trofea z maratonów Elżbiety

Rosy, piękne zdjęcia zrobione przez Annę Jaworską, szkice wykonane przez Agatę Jędrysiak oraz
twórczość ludową autorstwa kobiet z Gospodarstwa Agroturystycznego „Po Kądzieli” w Rudnikach. Zgromadzeni goście podziwiali również
obrazy przedstawiające kobiety namalowane
przez Dariusza Wilczyńskiego – mieszkańca Jasienicy.
n A PodS TAw ie MAT er iAł u uMT łuSzCz

różeBurmistrzaTłuszcza2015
WkategoriiSAMorząd nominowanezostały:KatarzynaRostek,EmiliaOleksiak,MartaJabłecka,JaninaSokołowskaorazWandaOlszewska,którazostaławyróżnionaRóżąBurmistrzaTłuszcza.
WkategoriiPrzedSiĘBiorCzoŚĆ nominowano:AnetęKlukowską,HelenęKrukorazJaninęSokołowską,którazostałalaureatkąwtejkategorii.
WkategoriidziAłAlnoŚĆSPołeCznAnominowanezostały:JaninaBiałek,ElżbietaEwaPodgórska,
MałgorzataBielecka,JadwigaBoguszewska,WiesławaJędrysiak,IwonaKomorek,JadwigaMorka,HelenaMilczarek-Biel,BarbaraWysocka,LidiaMatejak,HalinaZaręba,AleksandraSkonieczna,JadwigaStryjek, Anna Jaworska, Elżbieta Rosa,Teresa Zaręba, Agnieszka Szyszkowska, FeliksaTrzeszkowska. Różę
BurmistrzaTłuszczaprzyznanoHelenieMilczarek-Biel.
WkategoriiedukACjAikulTurA nominowano:AnnęJaworską,IrenęKostrzewę,StanisławęSztompkę,JadwigęBrwinowską,MałgorzatęBieleckąorazAnnęRychtęitowłaśnieonazostaławyróżnionaw
tejkategorii.
WkategoriiSuPerkoBieTA nominowano:JadwigęBoguszewską,KatarzynęRostek,EmilięKalinowską,
JadwigęMorkę,EmilięOleksiak,EwęGrażynęBiałek,ApolonięSasinorazIwonęKomorek.KapitułaprzyznałanagrodęJadwidzeMorce.
PodczasVedycjiplebiscytutytułRóżyRóżpowędrowałdoJadwigiBoguszewskiej.

fot.UMTłuszcz
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Nasceniepojawiłsiętakżefinalistapierwszejedycji
programu„XFactor”-WojciechEzzat.Podczasswojegokoncertustworzyłniezwykłyklimat,aswojąelegancją,klasąiwyjątkowościąoczarowałsłuchaczy
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Sołtysiiprzewodniczącyosiedliwybrani
W styczniu i lutym odbyły się zebrania, na których mieszkańcy wybrali sołtysów i przewodniczących zarządów
osiedli. Poniżej przedstawiamy listę
osób, które będą pełniły te funkcje w kadencji 2015-2019.
Białki - Monika Wojciechowska
Brzezinów - Katarzyna Sadurska
Chrzęsne - Eugeniusz Dąbrowski
Dzięcioły - Stanisław Szymański
Franciszków - Leszek Banaszek
Grabów - Adam Wojtyra
Jadwinin - Zdzisław Nowak
Jarzębia Łąka - Włodzimierz Romański
Jasienica - Sebastian Białek
Jaźwie - Tomasz Siekaczyński
Kozły - Michał Walaśkiewicz
Kury - Ewelina Reda
Łysobyki - Elżbieta Rudnik
Miąse - Bogdan Roguski
Mokra Wieś - Aleksandra Świeżak

Pawłów - Jan Kurek
Postoliska - Tadeusz Skonieczny
Pólko - Urszula Pankowska
Rudniki - Marek Ołdak
Rysie - Sławomir Walaśkiewicz
Stasinów - Jerzy Więch
Stryjki - Marek Marszał
Szczepanek - Adrian Pasik
Szymanówek - Karol Tyczyński
Wagan - Halina Zaręba
Waganka - Kazimierz Blusiewicz
Wólka Kozłowska - Krzysztof Mościcki
Zalesie - Mariusz Sadowski
Osiedle Centrum - Andrzej Kruk
Osiedle Długa i Bolesława IV - Stefan
Dobczyński
Osiedle Klonowa i Norwida - Sylwester
Ciepielewski
Osiedle Kolejowa - Piotr Napiórkowski
Osiedle Słoneczna - Tadeusz Lipiński
Osiedle Borki - Marek Jachimowicz
n A PodS TAw ie inF orM AC ji uMT łuSzCz
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Trzebasięwzajemnienakręcać
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W miejscowości ważną funkcję pełni
biblioteka. Odbywają się tam zajęcia dla
dzieci i zebrania, na co przeznaczyć fundusz sołecki. Mieszkańcy żałują tylko, że
biblioteka nie jest czynna codziennie czy
też późnymi popołudniami. Miejsce jest
ważne i doceniane, ale za małe. Osobom
aktywnie działającym w Jarzębiej Łące
marzy się budynek, który byłby trochę
świetlicą, trochę domem kultury, po części muzeum. Jest na to nadzieja – kolej
zdecydowała się przekazać na rzecz gminy stary, drewniany budynek stacji kolejowej. To tam mogłoby mieścić się kulturalne centrum wsi. Renowacja budynku będzie kosztowna i pracochłonna, ale
aktywni mieszkańcy czują, że wspólnie
dadzą radę.
Duże wsparcie działań zapewnia
mieszkanka Jarzębiej Łąki pani Iwona
Grabska – pisze projekty, zdobywa dofinansowanie. To dzięki niej m.in. na placu zabaw pojawił się sprzęt zewnętrznej
siłowni.
To co odróżnia Jarzębią od innych
wsi, jest profil sołectwa na Facebooku.
Ten popularny internetowy portal jest tu
bardzo przydatny.
– We wtorek mamy spotkanie,
idziemy sobie na nordic walking. Pisze
się na Facebooku i kto chce, ten przychodzi – mówi pani Eugenia Kowalewska. – Gdyby był jakiś bar, to pewnie
tam byśmy się spotykali, a tak mamy
Facebooka – śmieje się pani Małgorzata Bielecka.
reklama

zachciałosięgazetynawsi...

Ważnym impulsem dla dalszych
wspólnych działań była… sołecka piosenka. W ubiegłym roku w Jarzębiej Łące
organizowano dożynki. Nie działa tu
jednak ani Koło Gospodyń Wiejskich,
ani Ochotnicza Straż Pożarna. Przedstawiciele Rady Sołeckiej zdecydowali, że
dobrze by było mieć chociaż „swoją”
piosenkę.
– Gienia Kowalewska przed wyjazdem
na wycieczkę z dzieciakami, powiedziała:
nie masz nic do roboty, siedzisz w domu,
to napisz piosenkę. Napisałam dziesięć
zwrotek. Już mi nawet jeden pan w sklepie
wykrzyczał, że zamiast do polskiej melodii
napisałam do ruskiej – mówi z przekąsem
Małgorzata Bielecka. – Później na dożynkach przedstawiliśmy program artystyczny
– w tym skecz o Jarzębiej Łące. Ludziom
się spodobało, chcieli robić więcej.
Zaczęto prowadzić kronikę wsi. –
Trzy tygodnie przed dożynkami pisałam
ją po nocach. Odkrywając historię dokopałam się do 1565 roku – wspomina Małgorzata Bielecka. Kronika stała się impulsem do uruchomienia gazety sołectwa.
Obecnie trwają prace nad siódmym numerem „Jarzębinowych Wieści” – bezpłatnego miesięcznika, który ze względu na
wysoki popyt dostępny jest „spod lady”
w lokalnym sklepie. Są wywiady z najstarszymi mieszkańcami wsi, opisy wydarzeń,
wiersze, rysunki. Gazeta jest otwarta na
współpracę ze wszystkimi mieszkańcami.
Druk jest realizowany dzięki pomocy ludzi dobrej woli. Nie wszyscy jednak są
skorzy do wsparcia inicjatywy.

Wubiegłymrokudziękiśrodkomzfunduszusołeckiego40dzieci
zJarzębiejŁąkiwyjechałona3dninaPojezierzeBrodnickie
Warsztatyteatralnedlamłodzieży
sąprowadzonewdomuuMałgorzatyBieleckiej.Zakażdymrazem
poupływie2godzinuczestnicysą
zaskoczeni,żetojużkoniec...

– Szukając sponsorów, usłyszałyśmy:
zachciało się gazety na wsi... Do końca
te baby już pogłupiały w tej Jarzębiej! –
Śmieje się Eugenia Kowalewska. – Ale
my się nie zrażamy.
Konsekwencją gazety był projekt dla
młodzieży, która uczy się podstaw dziennikarstwa i wkrótce będzie również publikować na łamach „Jarzębinowych
Wieści”. Dla młodzieży są tu również
prowadzone warsztaty teatralne. Na
Dzień Dziecka przygotowywana jest
sztuka „Witajcie w naszej bajce”. Projekt
realizuje Stowarzyszenie „Potok Serc”,
którego obecna prezeska – Barbara Wysocka jest mieszkanką Jarzębiej Łąki.
W ciągu najbliższych lat społecznicy
chcieliby także zrealizować inny plan –
utworzenie jarzębinowej wioski tema-

tycznej, która przyciągnęłaby turystów i
dała miejsca pracy mieszkańcom.
dwiewściekłekrowy

Jarzębia Łąka to chyba jedyna wieś
w okolicy, która ma nie tylko swoją gazetę, ale i… teledysk. – To był nasz pierwszy
pomysł. Może nie wyszło najlepiej, może
powinno wyglądać to inaczej… Ale odsłon
filmu jest już ponad 1700! – cieszy się
Małgorzata Bielecka. Choć przyznaje, że
z początku się nieco wstydziła, że w szkole wnuka wszyscy w klasie się pytali, czy to
faktycznie ona w nim występuje.
– Niektórzy mówili, że Kowalewskiej
i Bieleckiej zupełnie odbiło. Ktoś nas nawet określił, że jesteśmy dwie wściekłe
krowy, którym się tylko chce chodzić
i mieszać – dodaje z uśmiechem pani
Małgorzata.
Oprócz złośliwych komentarzy, aktywiści z Jarzębiej Łąki spotykają się
z różnymi przeciwnościami. Nie wszyscy
mieszkańcy ich działania popierają, niektórzy uważają, że są niepotrzebne. Jeszcze inni niszczą to, co zostało już zro-

bione – jak chociażby posadzone wspólnymi siłami jarzębinowe drzewa w Jarzębinowej Wiosce...
Mimo przeciwności nikt nie myśli
tutaj jednak o zaprzestaniu działalności.
Raczej społecznicy są przekonani, że
swoją konsekwencją i działaniem na
rzecz wsi w końcu przekonają nawet największych sceptyków.
Jaka jest więc recepta na (re)animację lokalnej społeczności?
– Trzeba się wzajemnie nakręcać
i zjednywać sobie ludzi. Bo w pojedynkę
się nic nie osiągnie – podsumowuje Eugenia Kowalewska.
M AC iej P uł AwS ki

Chcesz działać w Ja rzębiej Łą ce
i do łą czyć do ak tyw nej gru py
miesz kań ców? Zgłoś się do filii Biblioteki Publicz nej w Ja rzę biej Łące lub do sołtysa Wło dzimierza
Romań skiego.
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artykuł promocyjny

grupazabawowa–radośćdladzieckairodziców
wiele osób słysząc hasło „grupa
zabawowa” dopytuje, co to dokładnie oznacza? To specjalne
spotkania dla małych dzieci, na
którychspędzająaktywnieitwórczo czas, a rodzice mają okazję
spotkaćsięiporozmawiaćzinnymi rodzicami. w naszym mieście
takie grupy organizowane są
przez Stowarzyszenie „kastor”
i prowadzone przez nie PrzedszkoleiŻłobek„gAlileo”.
Dzieci chłoną świat już od pierwszych chwil po
narodzinach. Nie można czekać z rozwijaniem ich
aktywności i zainteresowań do rozpoczęcia edukacji
przedszkolnej. Na grupach zabawowych swoich rówieśników mogą spotkać nawet maluchy, które jeszcze same nie siadają!
– Gdy zostałam mamą, poczułam ogromną potrzebę zorganizowania czegoś dla rodziców z dziećmi – mówi Aleksandra Puławska, prezeska Stowarzyszenia „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” i koordynatorka Przedszkola i Żłobka GALILEO, które prowadzi grupy zabawowe. Tegoroczna inicjatywa jest
kontynuacją grup zabawowych, które odbywały się
w ubiegłym roku i cieszyły dużą popularnością.
W zeszłorocznym cyklu zajęć wzięło udział 58
par rodzic + dziecko. Grupy zabawowe cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem. Cały czas dołąreklama

Na prowadzenie grup zabawowych w okresie od
marca do czerwca 2015 r. organizatorom udało się
pozyskać dofinansowanie w otwartym konkursie
ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonym
przez Gminę Tłuszcz. Dzięki temu uczestnictwo w zajęciach wiąże się z symboliczną opłatą (4 zł), a nie
kwotami sięgającymi kilkadziesiąt złotych, jak ma to
miejsce w podobnych klubach w Warszawie. Grupy
zabawowe odbywają się w salach udostępnionych bezpłatnie. Grupa młodsza (dzieci w wieku 6-24 miesięcy) spotyka się w Klubie PIK w Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji, grupa starsza (dzieci w wieku 2-4
lata) spotykają się w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu Językowo-Artystycznym „Galileo”.
Organizatorzy serdecznie zapraszają zainteresowanych rodziców – jest jeszcze kilka wolnych
miejsc.

grupyzabawowe-terminy
StowarzyszenieKastorprowadziobecniewTłuszczugrupyzabawowedladzieciwwiekuod6
miesiącado4lat,któreciesząsiędużymzainteresowaniemrodzicówznaszejgminy

czają nowe osoby, które poszukują sposobu na ciekawe spędzenie czasu ze swoim dzieckiem.
– Afrykańskie przysłowie mówi, że potrzebna
jest cała wioska, aby wychować jedno dziecko. Niestety współczesny świat nam tego nie ułatwia. Często rodzice są samotni ze swoimi codziennymi obowiązkami - dziadkowie mieszkają daleko, albo pracują. Stwarzamy przestrzeń, gdzie można nie tylko
ciekawie spędzić czas, ale przede wszystkim poznać
nowych ludzi w podobnej sytuacji i wymieniać się
problemami oraz pomysłami na ich rozwiązanie –
mówi Aleksandra Puławska.

dołączdonas!
jeślijesteśzainteresowana/yudziałem
wgrupachzabawowychwyślije-mail
podadres:biuro@kastor.org.pllubzadzwoń
podnr

608 179 795.

-zajęciadlamaluszków(od6m-cy
do2lat):środy,godz.10.30-11.30–
klubPik,Centrumkultury,Sportu
irekreacji,Tłuszcz,ul.Szkolna1
-zajęciadladziecistarszych(od2
do4lat):soboty,godz.11.00-12.00–
PrzedszkoleiŻłobekgAlileo,
Tłuszcz,ul.Powstańców9

Zadanie pn. „Wsparcie dla Rodziny” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Tłuszcz
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ogłoszENiA

drobNE

TeleFonyAlArMowe
Pogotowie Ratunkowe
Policja
l Straż Pożarna
l Pogotowie gazowe
l Pogotowie Energetyczne
l

nieruCHoMoŚCiSPrzedAM
l

l

SprzedamdziałkibudowlanewTłuszczu,os.

długa-wzdłużul.Stawowejopow.600mkw.i
800mkw.tel.511 088167
l

Sprzedamdziałkębudowlaną962mkw.w

999
997, 29 757-30-07
998
22 787-66-66
991

Tłuszczunaulzgody.BliskostacjiPkP,sklepów,
szkoły.dostępdowszystkichmediów.Cena160

urzĘdyi inSTyTuCje

zł.więcejinfotel.503 392 111
SprzedamdziałkębudowlanąwChrzęsnemo

l

pow.1728mkw.,cena125tys.zł.5-7minutdo

l

l

Urząd Miejski w Tłuszczu
Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej
l Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bios” s. c.
l Centrum Medyczne „Rajmedica”
l Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”
w Postoliskach
l Urząd Pocztowy
l Zakład Energetyczny Posterunek w Tłuszczu
l Filia Powiatowego Urzędu Pracy
l Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
l Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
l Ośrodek Pomocy Społecznej
l Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
l Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina”
l Gimnazjum w Tłuszczu
l Zespół Szkół w Stryjkach
l Zespół Szkół w Postoliskach
l Zespół Szkół w Miąsem
l Zespół Szkół w Mokrej Wsi
l Zespół Szkół w Jasienicy
l Szkoła Podstawowa w Tłuszczu
l Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach
l Miejska Biblioteka Publiczna
l Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
l Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

stacjiPkP.wpobliżuszkołapodst.,kościół,tel.
501 507217
l

Sprzedamudziałwgospodarstwierolnym-

Chrzęsneul.Przystankowa5minutdostacjiPKP.
1/8zbudynków,ziemiilas2.64ha,tel.536 717 510
l

Sprzedamok.0,5hawTłuszczuprzyul.Mazo-

wieckiej,tel.503 618 365,600 382 605
l

TaniosprzedamdziałkibudowlanewTłuszczu.

Cenadonegocjacji.Tel.784 027 901
l

SprzedamdziałkibudowlanewTłuszczuprzyul.

NorwidaiKościuszki,powierzchnia1 177mkw.,
1 189mkw.i640mkw.,tel.504744 396
l

SprzedamdziałkębudowlanąwChrzęsnemo

pow.970mkw.,cena65tys.zł.5minutdostacji
PKP.Wpobliżuszkołapodst.,kościół,sklepy,tel.
501 507 217
l

SprzedamdziałkębudowlanąwTłuszczupow.

400mkw.,cena50tys.złdouzgodnienia.Okolice
ul.Długiej.Możliwośćkupienia1/2częścidomu.
Cenadouzgodnienia.Tel.501507 217
l

SprzedammieszkaniewblokuwcentrumTłusz-

cza,52mkw.,2pokoje,cena190tys.złdouzgodnienia,tel.501 507 217
l

Sprzedamdziałkę5 400mkw.,wymiary38m

szer.x150mdł.Działkapołożona1,5kmod centrumTłuszcza,tel.501507 217
l

Sprzedamhalę1050mkw.wKobyłce,tel.501

507217

wynAjMĘ
l

l
l

kładupomieszczeńdopotrzebnajemcy,tel.
602 676 426
Dowynajęciadwapokoje,kuchnia,zwygodami.

BliskostacjiPKP,Jasienica,tel.505002 935
l

Mamdowynajęcialokal–kuchniaidwapokoje,

wszelkiemedia,tel.29 7774077
l

Wynajmęhalę160mkw.wKobyłce/k.Warszawy,

tel.501507 217

SPrzedAM
l

Sprzedamopony13,14,15,16,Tłuszcz,tel.

787 179 998
l

Sprzedamobornikbydlęcytel.692833 796

uSługi
l

ustawianieantensatelitarnych,tel.

696 524 418
l

usługitransportowedużybus,przeprowadzki,

tanio,tel.602 515 474
l

Wynajmęnamiotwojskowy(4m/5m,naok.40

osób).tel.516 244377lub509 124588

kuPiĘ
l

kupiękAŻdeAuTo.wszystkiemarki,każdy

rocznikistan.gotówkaiumowaodręki.Telefon:533730 695
l

kupiękażdysamochódFiatSeicento,uno,

Pandawcałościlubnaczęści,tel.500 214 431
kupięwojenneprzedmioty:szable,bagnety,hełmy,czapki,mundury,odznakiitd.orazstaremotocykleiczęści:silniki,ramy,baki,koła,koszei
inne,tel.505529328

29 757-32-18
29 75-73-121
29 75-73-027
29 75-73-108
29 757-31-34
29 757-30-22
29 757-32-40
29 757-22-14
29 757-32-37
29 777-41-66
29 757-30-30
29 757-30-25
29 757-30-50
29 757-39-67
29 757-31-13
29 757-30-02
29 777-16-67
29 757-38-50
29 757-38-97
29 640-40-06

inne

Posiadamdowynajęcialokalprzyul.warszaw-

skiejwTłuszczu,możliwośćdostosowaniaroz-

l

29 75-73-016
29 757-38-94
29 757-30-04
29 742-01-17

ODDAJKREW–POMÓŻINNYM!
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego
w Tłuszczu oraz Regionalne Centrum
Krwiodawstwa w Warszawie zapraszają
do wzięcia udziału w akcji oddawania
krwi. Akcja obędzie się w dniu 25 marca
2015 r. w godz. 9.00 – 13.00 na placu rekreacyjnym szkoły przy ul. Radzymińskiej 2. Zapraszamy zainteresowanych
mieszkańców Tłuszcza i okolic oraz naszych uczniów, którzy ukończyli 18 lat,
by wesprzeć ten szczytny cel. Wszelkie
informacje udzielane będą w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 29 777
42 00. Podziel się krwią! Zapraszamy!

Obywatelskie Biuro Porad
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

29 646-23-51
29 649-18-31

www.stacja-tluszcz.pl

rozmaitości

nie!dlawypalaniatraw

PorAdy BeATy

Kącikporad,prowadzonyprzezBeatę,którachętnie
odpowienaróżneproblemy,doradzilubwesprze.

wczesnąwiosnątrawysąwysuszoneipaląsiębardzoszybko.
wrozprzestrzenianiuogniapomagajątakżepowiewywiatru,
PaniBeato,
któreczęstoprzenosząogieńnapobliskielasyorazzabudowania. Jakcorokuwnaszejrodzinie,odwielu
21.02.2015TŁUSZCZ
PolicjanciKPTłuszczdokonalizatrzymaniana
gorącymuczynkukradzieżyenergiielektrycznej mężczyzny, który podłączył się do sieci
energetycznejzpominięciemlicznikaenergii.

28.02.2015TŁUSZCZ
Sprawca pokonał zabezpieczenie drzwi do
pomieszczeniagospodarczego,zktóregodokonałkradzieży:butli11kgzgazempropan-butan,dwóchrowerów,wiertarki,kompletu
wierteł,przedłużacza25mb.Łącznawartość
stratnaszkodęzgłaszającej1075zł.

09.03.2015JARZĘBIAŁĄK A
Na szlaku kolejowym pomiędzy miejscowościamiJarzębiaŁąka-Grzegorzewopociągrelacji Tłuszcz-Ostrołęka śmiertelnie potrącił
nieznanegomężczyznęsiedzącegonatorze.
Obsługa pociągu sprawdzona na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu - wynik
0,00mg/l.DecyzjąProkuratorabędącegona
miejscuzdarzeniaciałodenataprzewieziono
doZMScelemprzeprowadzeniasekcjizwłok.
PostępowanieprowadziKPTłuszcz.

10.03.2015TŁUSZCZ

W takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. W wyniku wypalania traw
dochodzi do wielu szkodliwych procesów, a w szczególności, ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza, do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących trucizną zarówno dla ludzi jak i zwierząt, zniszczone są miejsca lęgowe oraz ginie wiele gatunków zwierząt gnieżdżących się na ziemi i w krzewach.
wypalanietoprzestępstwo

Ustawa o ochronie przyrody i Ustawa o lasach zabraniają wypalania traw na łąkach
oraz pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do 10 lat więzienia.
wypalanietrawwyjaławiaziemię

Ziemia na pogorzeliskach wbrew temu, co sądzą zwolennicy wypalania traw, staje się jałowa. Ogień hamuje przyswajanie azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu giną mrówki. Owady te, zjadając resztki roślinne i zwierzęce, ułatwiają rozkład masy organicznej i wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Jedna kolonia mrówek
może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. W pożarach traw giną
biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca dżdżownice, które mają pozytywny
wpływ na strukturę gleby i jej właściwości. Płomienie i dym zabijają pszczoły i trzmiele, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat na regenerację.

Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżących się
na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się gniazda już zasiedlone, a zatem z jajami lub
pisklętami (np. tak lubianych przez wszystkich skowronków). Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m. in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików. W pożarach traw ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny,
nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Niejednokrotnie od palącego się
o PrACowAn ie : poszycia gleby zajmują się torfowiska. Pożary torfu są wyjątkowo trudne do ugaszer zeCzn ik kPPw oł oM in nia, mogą trwać nawet kilka miesięcy. Torfowiska na regenerację potrzebują kilku tyUwaga! Materiały przygotowuje sięcy lat. Często pożar traw przenosi się na sąsiadujące lasy, niszcząc bezpowrotnie
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie. cenne drzewostany. Spalony las regeneruje się kilkadziesiąt lat.

ZgłoszonokradzieżsamochodumarkiVolkswagen Touran koloru srebrny metalik, rok
produkcji 2005 o wartości 20 000 zł. Znaki
szczególne wgniecenie lewego przedniego
błotnikaprzyreflektorze.

Redakcja nie odpowiada za treść informacji.

ToM ASz S iT ek –r zeCzn ik kPPw oł oM in

raźniejszość,wszystkosięzmieniaistosunekdopewnychtradycjirównież,czy

jużpokoleńistniejetradycja,żeśniada-

namsiętopodobaczynie.

niewielkanocnecałarodzinajeumnie.

MusiPanispróbowaćumówićsięznimi

Wcześniej tak też było. Gdy moja mam

na inną godzinę lub na drugi dzień

żyłaibyłasprawnateżtakwszyscyspę-

świąt.Myślę,żedorosłedziecipracujące

dzaliśmy Wielką Niedzielę. Teraz moje

nieraz od świtu do nocy, chciałyby tro-

dzieci mają już swoje żony i mężów.

szeczkęodetchnąćwswoichpieleszach

Trudniej ich wszystkich zgromadzić w

domowych-pozwólmyImnato.Bezto-

tenWielkiDzieńprzymoimstole.Czyta-

lerancji nie rozwiążemy żadnego pro-

ka jest kolej rzeczy, że tak się wszyscy

blemu.AlbertEinsteinnapisał:„Najtrud-

rozchodzą?Zależyminapodtrzymaniu

niej jest być tolerancyjnym wobec naj-

rodzinnejtradycjiispotkaniuzewszyst-

bliższych...”.Rzeczywiścietakjest,alepa-

kimiwświęta,aleczasemczuję,żedzie-

miętamlataswojejmłodościkiedyma-

ciomiichrodzinomjużchybanie.

rzyłam,abywświętapobyćsama(choć

Świąteczniepozdrawiam

przezpółdnia)zmężemimałymidzieć-

Grażyna

mi.Niechodwiedzinydorosłychdzieciu
nasniebędąkoniecznymobowiązkiem,

witamPanigrażyno!
RozumiemPanipragnienie,abydośnia-

Pożaryniszcząprzyrodę
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dania wWielką Niedzielę usiąść wraz z
dziećmiiichwspółmałżonkami.Niestetystarajakświatprawda,żedziecichowamyniedlasiebie,leczdlaświataokazuje się prawdą ponadczasową. Młodzi
ludziemająniecoinnespojrzenienate-

tylko miłym spotkaniem rodzinnym!
Wszystkiegodobrego!Beata
z okAz ji nAdC Hod ząC yCH
w ielk An oCn yCH SkłAd AM
wSzySTk iM C zyT eln ik oM ŻyC zen iA
zdrow iA , SzCzĘŚ CiA , Mił oŚ Ci
i Pełn ej SAk iewk i !
B eATA
ŚwiąT

Czekamna Państwalisty!Mójadresdo korespondencji:
„StacjaTłuszcz”,ul.Przemysłowa7z dopiskiem„PoradyBeaty”
lube-mail:PoradyBeaty@stacja-tluszcz.pl

edukacja
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11.SPOTKANIEZPOEZJĄK.K.BACZYŃSKIEGO

„wspaniałyczłowiekdaciprzykładswoimżyciem”
AubaczyńszczakówwzespoleSzkółwTłuszczujuż
11. spotkania z patronem
szkoły i jego poezją. Było
jak zawsze klimatycznie
ipodniośle.
6 marca 2015 r. odbył się Powiatowy
Konkurs Recytatorski Poezji K. K. Baczyńskiego, nad którym honorowy patronat objęli: Starosta Powiatu Wołomińskiego (ufundował nagrody dla szkół ponadgimnazjalnych), Burmistrz Tłuszcza
(ufundował nagrody dla gimnazjalistów),
Mazowiecki Kurator Oświaty, Społeczny
Komitet Opieki nad Grobami Poległych
Żołnierzy Batalionu „Zośka” (ufundował
nagrody książkowe), zaś patronat medial-

ny sprawowali: „Stacja Tłuszcz”, Radio
„FaMa”. Książki przekazał również
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodatkowe nagrody ufundowali: Radni z Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia w Tłuszczu, Radni Powiatu
Wołomińskiego oraz współpracująca
z nami uczelnia wyższa Collegium Bobolanum. Współorganizatorem konkursu było Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej.
Jak powiedziała na początku prowadząca konkurs Ewa Żmudzka, ubiegłoroczny jubileusz skłonił nas do zmian.
Dotychczas zapraszaliśmy do rywalizacji
tylko młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego. Od bieżącej edycji zaprosiliśmy także gimnazja
powiatu wołomińskiego. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania były sło-

wynikikonkursu
giMnAzjA
wkategorii„recytacja”
I miejsce – Iga Wilczyńska (ZS im. W. Podkowińskiego
wMokrejWsi)
II miejsce – Natalia Niegowska (Gimnazjum im. mjra
S.WalterawRadzyminie)
III miejsce – Natalia Skonieczna (Gimnazjum im. mjra
S.Walteraw Radzyminie)
Wyróżnienie–WeronikaDąbrowska(ZSim.CichociemnychwPostoliskach)
wkategorii„Poezjaśpiewana”
Imiejsce–NataliaPodlaska(Gimnazjumim.mjraS.WalterawRadzyminie)
wkategorii„wizjaplastyczna”
I miejsce – Grzegorz Sochacki (Gimnazjum im. mjra
S.WalterawRadzyminie)
IImiejsce–DamianKur(ZSim.CichociemnychwPostoliskach)
III miejsce – Olga Oniszk (ZS im. W. Podkowińskiego
wMokrejWsi)
Wyróżnienie–WeronikaDąbrowska(ZSim.CichociemnychwPostoliskach)
Wyróżnienie–UrszulaJędrasik(ZSim.ks.JanaTwardowskiegowStryjkach)
SzkołyPonAdgiMnAzjAlne
wkategorii„recytacja”
I miejsce – Milena Kycia (ZS im. K. K. Baczyńskiego
wTłuszczu)
IImiejsce–EwelinaSkibniewska(IIILOim.JanaPawłaII
w Wołominie)
IIImiejsce–AleksandraRogowska(ZSEim.S.Staszica
wWołominie)
IIImiejsce–PaulinaKruk(ZSim.K.K.Baczyńskiego
wTłuszczu)
Reklama

wa: „Mądry człowiek może ci podpowiedzieć jak żyć, wspaniały człowiek da Ci
przykład swoim życiem”. Nie dość, że
Baczyński w swej poezji mówił o wartościach, które powinny stać się ważne dla
każdego: miłości do ojczyzny, braterstwie, odpowiedzialności, to prawdziwość swych słów potwierdził postawą życiową. Choć koledzy, znawcy literatury,
przełożeni w konspiracji chcieli go odwieść od walki, on tłumaczył, że jeśli porzuci obraną drogę, jego poezja stanie
się zwykłym kłamstwem. Może dlatego
te wiersze do dziś trafiają do serc zwłaszcza ludzi młodych.
W skład jury konkursowego weszły
następujące osoby: przewodniczący - Pan
Jakub Nowakowski – żołnierz batalionu
„Zośka”, członkowie – reżyser filmowy

Wyróżnienie–KarolinaGórczak(LOim.BitwyWarszawskiej1920r.w Urlach)
wkategorii„Poezjaśpiewana”
Imiejsce–MagdaKlimaszewska(ZSwWołominie)
IImiejsce–KatarzynaOleksiak(ILOPULwWołominie)
wkategorii„wizjaplastyczna”
Imiejsce–DamianBorowskiiMateuszBrewczyński(ZSE
im. S.Staszicaw Wołominie)
IImiejsce–AgnieszkaRudnik(LOim.BitwyWarszawskiej
1920r.w Urlach)
IIImiejsce–PawełOstrowski(ZSim.K.K.Baczyńskiego
wTłuszczu)
Wyróżnienie–AnnaMuszelik(ZSim.K.K.Baczyńskiego
wTłuszczu)
wkategorii„Życieitwórczośćk.k.Baczyńskiego”
I miejsce –  Martyna Reda (LO im. Bitwy Warszawskiej
1920r.wUrlach)
IImiejsce–DominikaAndrzejewska(LOim.BitwyWarszawskiej1920r.w Urlach)
IIImiejsce– MalwinaPólkowska(LOim.BitwyWarszawskiej1920r.w Urlach)
Wyróżnienie– Karolina Górczak (LO im. BitwyWarszawskiej1920r.w Urlach)
Wyróżnienie–KonradOljasz(LOim.BitwyWarszawskiej
1920r.w Urlach)
Wyróżnienie – Angelika Sternicka (ZS im. K. K. BaczyńskiegowTłuszczu)
Nagrodę Radnych Powiatu Wołomińskiego otrzymała
AleksandraRogowska(ZSEim.S.StaszicawWołominie)
NagrodęuczelniCollegiumBobolanumotrzymałaMagdalenaSzybowska(ZS im. K.K.BaczyńskiegowTłuszczu)
NagrodęRadnychzKomisjiOświaty,SportuiZdrowia
wTłuszczuotrzymały:WeronikaDąbrowska(ZSim.Cichociemnych w Postoliskach), Ewelina Pękul (Gimnazjum
im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu), Julia Salwin (ZS im.
W.PodkowińskiegowMokrejWsi).

i Zawiszak - Pan Włodzimierz Dusiewicz,
Burmistrz Tłuszcza - Pan P. Bednarczyk,
Członek Rady Powiatu Wołomińskiego Pan M. Dembiński, Radny Powiatu Wołomińskiego - Pan J. T. Czarnogórski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu Pan K. Gajcy, członkowie Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia w Tłuszczu - Pan W.
Fydryszek i Pani K. Sadurska, Dyrektor
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu - Pani E. Buczyńska-Kołodziejek, przedstawiciel Papieskiego Wydziału
Teologicznego Collegium Bobolanum Pan dr K. Bakalarski.
Zaszczycili nas ponadto swoją obecnością również tacy goście jak: Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej z małżonką Państwo A. i T. Sasinowie, członek Komisji Oświaty, Sportu
i Zdrowia w Tłuszczu Pan W. Sitek,
przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie Pan W. Krysik,
mieszkańcy Tłuszcza.
Do konkursu zgłosiło się osiem
szkół ponadgimnazjalnych i pięć gimnazjów. W zmaganiach konkursowych odbywających się w czterech kategoriach:
„Recytacja”, „Wizja plastyczna”, „Poezja
śpiewana” i „Życie i twórczość K. K. Baczyńskiego” wzięło udział łącznie 77
uczniów.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie a szkoły listy gratulacyjne. Goście oraz młodzież
zostali podjęci słodkim poczęstunkiem
ufundowanym przez Radę Rodziców
Zespołu Szkół w Tłuszczu. Nad całością
imprezy czuwały jej organizatorki: Ewa
Żmudzka i Jolanta Szulim. Prowadząca
imprezę Ewa Żmudzka zaprosiła na XII
edycję, wyrażając nadzieję, że konkurs
będzie nadal organizowany i przyciągnie nowych, młodych wielbicieli poezji
K. K. Baczyńskiego.
e wA Ż Mudzk A
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GrupareprezentantówTłuszcza
zpanemJakubemNowakowskim–
żołnierzembatalionu„Zośka”iZawiszakiempanemWłodzimierzem
DusiewiczemzjuryorazopiekunempaniąEwąŻmudzką

HArCerSkiewieŚCi

ratownicywtłuszczańskimhufcu
Szary lub
z i e l o n y
mund ur,
kolorowa
c h u s t a ,
krzyż na
p i e r s i ,
uśmiech
na twarzy. jesteś ciekawy co słychaćwtłuszczańskimhufcu?
Zacznijmy od najstarszych. Próbna
Drużyna Wędrownicza, która jest pierwszą
tego typu drużyną w naszym hufcu, coraz
szybciej się rozwija. Tworzymy własną obrzędowość, planujemy i działamy. Na przełomie lutego i marca kilkoro wędrowników
wzięło udział w Wędrowniczym Kursie
Pierwszej Pomocy organizowanym przez
Harcerski Klub Ratowniczy z Legionowa.
Po dwóch bardzo intensywnych zjazdach,
wędrownicy wrócili z nowymi pomysłami,
znajomościami, ale przede wszystkim, nowymi umiejętnościami, które pozwolą im
na jak najlepsze udzielanie pierwszej pomocy w przeróżnych sytuacjach. Pomyślnie
zdany kurs i odbycie szeregu symulacji
sprawdzających wiedzę w praktyce dały naszym wędrownikom tytuł Ratownika ZHP.

Harcerzy, jak zwykle pełnych energii
i zapału, co pewien czas można zobaczyć w Szkole Podstawowej w Tłuszczu.
Dziewczyny spędzają czas z najmłodszymi uczniami, czytając, prowadząc zabawy i opowiadając o harcerskim życiu
i przygodach. W przeddzień Pierwszego
Dnia Wiosny, 25. Środowiskowa Drużyna Harcerska „Czer wone Berety” zorganizowała dla wszystkich jednostek działających w hufcu kolejny Złaz Marzanna. Harcerze, zuchy, a także uczniowie
z pobliskich szkół wspólnie witali wiosnę. Teraz chyba już wszyscy z niecierpliwością wyczekują lata, które dla nas
oznacza obóz!
„Czekoludki”, zuchy z najmłodszej
w hufcu gromady, coraz bardziej się integrują i zapoznają z tajnikami życia w mundurze ZHP, a już niedługo będzie można
podziwiać je w błękitnych barwach, które
będą wyróżniać gromadę i stworzą z niej
silną grupę uśmiechniętych zuchów!
Hufiec ZHP Tłuszcz może się więc
pochwalić aktywnymi i pełnymi pozytywnej energii harcerzami, zuchami i panującą nad tym wszystkim kadrą, a wszystko
to sprawia, że naprawdę z uśmiechem czekamy na kolejne przygody, wyzwania
i nieśmiertelne wspomnienia, które daje
nam właśnie harcerskie życie.
C zuwAj !
d H .j ul iA S TĘP ińS kA
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sport

wiE śCi z bo isKA

noiruszyli!
Po czteromiesięcznej przerwie od
meczów o punkty piłkarze Bobra
powrócili do ligowych zmagań. na
wstępiewartowspomniećotym,że
zimaniebyłaokresemodpoczynku,
bowiem zawodnicy naszego klubu
ciężkotrenowali,atakżeodbylikilkameczówkontrolnych.
Nie obyło się również bez zmian personalnych
w składzie. Z gry w Bobrze Tłuszcz zrezygnowało
dwóch bramkarzy - Piotr Sasin i Krzysztof Witek,
a także dwóch młodych zawodników z pola - Daniel
Czechowski oraz Adam Matejak. Ale jak to się mówi „przyroda nie znosi próżni”. Na pozycję bramkarza do Bobra został pozyskany młody talent – Karol
Zalewski, który przyszedł z Dolcanu Ząbki, gdzie
trenował z drugą drużyną.
Ważnym wzmocnieniem dla „żółto-zielonych” powinien być również 28-letni Maciej Biernacki - zawodnik przyszedł z III-ligowej Polonii Warszawa, której był
wychowankiem, zdobył medal mistrzostw Polski juniorów, rozegrał 5 meczów w Ekstraklasie, a także przez pewien czas był kapitanem drużyny.
Skład Bobra wzmocniło także dwóch młodych zawodników, którzy przyszli do drużyny rezygnując z amatorskich rozgrywek Ligi Bobra. Witamy w drużynie!

Czystelasy

15.03.201515:00–16.KOLEJKALIGIOKRĘGOWEJ–MEWAKRUBIN3:2BÓBRTŁUSZCZ

Falstartwkrubinie
na pierwszy mecz rundy wiosennej
przyszłonamwybraćsiędokrubina,
podlegionowskiej wsi liczącej około
400 mieszkańców. Tam czekała na
naszespółMewy,teoretyczniełatwegoprzeciwnika–ostatniegozespołu
ligizjednymzwycięstwemnakoncie.
Z powodu niedocenienia rywala źle rozpoczęliśmy
spotkanie pozwalając strzelić sobie trzy bramki. Wbrew
pozorom nie byliśmy zespołem gorszym, jednak gonienie strat nie jest łatwym zadaniem, dlatego sztuka zdo-

HS

zapraszamynastadionprzyPolnej!
28.03.2015(sobota)|16:00|BóbrTłuszcz-:-VictoriaiiSulejówek
11.04.2015(sobota)|16:30|BóbrTłuszcz-:-Bórregut
25.04.2015(sobota)|17:00|BóbrTłuszcz-:-legionwarszawa
09.05.2015(sobota)|17:00|BóbrTłuszcz-:-PkSradość
23.05.2015(sobota)|17:00|BóbrTłuszcz-:-ŚwitiinowydwórMazowiecki
06.06.2015(sobota)|17:00|BóbrTłuszcz-:-józefoviajózefów
17.06.2015(środa)|17:00|BóbrTłuszcz-:-SokółSerock

Pomyślsobiejaktobrzydko.
Lasyszumią,tlennamdają,
Ptaszkiwgąszczuteżśpiewają,
Nawycieczkęzapraszają.
Czytozimą,czyteżlatem,
Wlesiepachnieciąglekwiatem.
Terazprzecieżjestprzedwiośnie,
Ajużpaproćwlesierośnie.
JaWampiszęproszęWas,
Najagodyinagrzybyprzyjdzieczas.
Naszleśniczysercema
Ikażdemuopałsprzeda.
Czytodużo,czymalutko,
Wdomuzimąmaszcieplutko.
Więckochajciewszystkielasy,
Przyjeżdżajcietunawczasy.
Zamiastchodzićdolekarza,
Przyjeżdżajcietudolasu.Ipiekarza.
TAdeuSz k AliSz z T łuSzCzA

reklama

MarszobiegPamięciŻołnierzywyklętychwTłuszczu
W sobotni wieczór rodzice z dziećmi, młodzież i niezawodni harcerze ruszyli w biegu oddając hołd Pamięci Żołnierzom Niezłomnym.
Dystans biegu – 1963 m – miał charakter symboliczny i odnosił się do
roku śmierci ostatniego z żołnierzy Józefa Franczaka ps. Lalek. Migające latarki i elementy odblaskowe rozjaśniły jedną z ulic na Wilczeńcu.
Wszyscy w dobrej formie ukończyli bieg, a na mecie otrzymali mały
pamiątkowy medal. Dodatkową niespodzianką był harcerski tort, którym zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy. Serdecznie dziękuję
wszystkim za wspólne bieganie.
z Bieg ow yM Poz drow ien ieM ,
r yC Ho
w iĘC ej o Bieg An iu z nAM i nA : www. BoBr-TluSzCz . MAn iF o. CoM

gań z każdym podbiegiem i wesołych bobrowych spotkań,
ubogaconych wzajemną życzliwością i motywacją. Pomimo
pochmurnego, dżdżystego dnia finału, pogoda nie zmąciła naszego zapału. Miało być „lajtowo”, a trójka z nas pobiegła
wzorcowo-rekordowo (Kasia, Jacek, Darek), a nasz Prezes
i tym razem nie odpuścił biegu na orientację.
M ArC in d.

wyniki:
3,3km
27m.00:18:01leszekStępień
6,6km
9m.00:32:16katarzyna Marcinkiewicz

www.bobr-tluszcz.manifo.com

Mógłby pozostać smutek, że kolejna ekscytująca przeprawa po falenickich pagórkach, odpłynęła już w siną dal. Lecz
w pamięci pozostają - jak żywe - wspomnienia ciężkich zma-

Wszystkielasyzaśmiecają,
Przecieżlastonieśmietnisko,

bycia dwóch trafień do siatki bramki udała się dopiero
pod koniec meczu. Strzelcami byli: Piotr Bujalski oraz
Robert Wygryz. Jednak to za mało do zdobycia chociażby jednego punktu w tym meczu, a czas jego zakończenia nieubłaganie zbliżał się ku końcowi i niestety pierwszą wiosenną potyczkę przegrywamy 3:2.
Następne spotkanie nasz zespół rozegrał również
na wyjeździe, w pobliskim Łochowie z tamtejszym
ŁKS-em. Mecz odbył się jednak już po zamknięciu tego numeru (22 marca), a więc o wyniku poinformujemy w następnym numerze gazety. Informacje na bieżąco można jednak czytać na profilu: facebook.com/tksbobrtluszcz

HS

ipoFalenicy...

Ludziesercatuniemają,

9,9km
73m.00:44:31Marcindymiński
99m.00:46:01jacekPaź
102m.00:46:10darekgotowiec
166m.00:49:44leszekrosa
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wtorek, 24 marca 2015

101lat
Pana
Feliksa

W minionym roku mieszkaniec naszej gminy Pan Feliks Piekut obchodził
setne urodziny. W niedzielę, 22 lutego
Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek, Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Gajcy, Radna Rady Miejskiej
Urszula Pankowska i Sołtys sołectwa
Dzięcioły Stanisław Szymański złożyli
dostojnemu Jubilatowi życzenia z okazji
kolejnych – 101 urodzin! Pan Feliks ma
się dobrze i z wielkim wzruszeniem gościł przedstawicieli gminy na przyjęciu
urodzinowym. Jubilatowi życzymy dużo
zdrowia i jeszcze wielu takich wspaniałych jubileuszy!
uMT łuSzCz

