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Szanowni Czytelnicy i Czytelniczki,
tym razem główny tekst otwierający numer nie dotyczy samorządu, a bankowości. Informacja o wprowadzeniu zarządu
komisarycznego w SK Banku wywołała
niepokój wśród jego klientów i skłoniła
wielu z nich do wycofania pieniędzy. Czy
jest się czego bać i o co właściwie chodzi
– tego można się dowiedzieć z artykułu
obok.
Opisujemy też niecodzienną inicjatywę
malowania muralu na ścianie hali sportowej w Mokrej Wsi przez artystów
z Gdańskiej Szkoły Muralu. Jak to się stało, że obraz inspirowany twórczością
Władysława Podkowińskiego zdobi teraz
jedną ze ścian placówki, dowiecie się
Państwo z tekstu na stronach 4 i 5.
W numerze piszemy też o Ochotniczej
Straży Pożarnej w Tłuszczu, która już
wkrótce, bo 20 września będzie obchodziła swój okrągły, setny, jubileusz powstania. Będzie to okazja do świętowania wspólnie z mieszkańcami!

Problemyw SKbanKu

Tylkobezpaniki?

A lek sAn drA i M A ciej P u łAw scy
Ps. Kolejny numer ukaże się 22 września.

Jakgromz jasnegonieba
na wielumieszkańcównaszej
gminyspadławiadomość
o wprowadzeniuw SKbanku
(Spółdzielczymbankurzemiosłai rolnictwaw wołominie)zarządukomisarycznego.

fot. Anonimowy Czytelnik
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Na nic zdały się oficjalne informacje i komunikaty, że chodzi o restrukturyzację i wprowadzenie działań naprawczych. 12 sierpnia pod budynkiem
tłuszczańskiego oddziału ustawiła się
duża kolejka klientów placówki.
Podobnie było w ekspozyturze
mieszczącej się w tłuszczańskim urzędzie oraz w Postoliskach. Mieszkańcy
doświadczeni niedawną sytuacją
w SKOK Wołomin nie czekali ani chwili i nazajutrz po opublikowaniu komunikatu o wprowadzeniu zarządu komisarycznego, udali się do banku celem
wypłaty pieniędzy z kont i lokat.

Wprowadzenie zarządu komisarycznego uzasadniono tym, że bank
nie wykonał ustawowego obowiązku
opracowania programu postępowania
naprawczego, który mógłby być zaakceptowany przez Komisję Nadzoru
Finansowego. „Bank nie zrealizował
odpowiednio zaleceń wynikających
z inspekcji przeprowadzonych w banku przez KNF, w szczególności w obszarze ryzyka kredytowego” – czytamy w oficjalnym komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z 11 sierpnia.
Zarząd komisaryczny został zobowiązany m.in. do przygotowania
i uzgodnienia z KNF oraz bankiem
zrzeszającym proces restrukturyzacji
banku, a także opracowania programu
postępowania naprawczego.

naraStaJĄC aPaniK a
Oficjalnie podano, że decyzja nie
wpływa na sposób obsługi klientów
SK Banku, zaś depozyty zgromadzone
w bankach spółdzielczych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Te zapewnienia nie uspokoiły sytuacji. Panikę spotęgował fakt, że w tłuszczańskim oddziale ograniczono możliwość wypłaty gotówki do 1000 zł
na osobę. W innych oddziałach na terenie powiatu też pojawiały się kłopoty
z wypłatami gotówkowymi, co wynikało
z braku wystarczającej ilości banknotów
w placówkach. Przelewy wychodziły bez
zakłóceń.
Dokończenie na ááá
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Nie ma co ukrywać, to jest duży wysiłek fizyczny – zdradza Jacek
Zdybel, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, który
z grupą studentów stworzył niezwykły mural na ścianie... hali
sportowej w Mokrej Wsi. S. 4

– chodnik służy do chodzenia, jezdnia do jeżdżenia, czyli o zasadach
panujących na chodnikach słów kilka… S. 8

Przełom XVIII i XIX wieku w historii Polski (a więc i Tłuszcza), to
– według tytułu powieści Władysława Gąsiorowskiego – istny huragan niosący gwałtowne zmiany. S. 14
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Polemika w sprawie listu
o podpaleniach i śmieciach w jasienicy
Nowy, kolorowy plac zabaw powstał w miejscowości Jaźwie. Jak czytamy na stronie tluszcz. pl – oprócz pomocy ze strony gminy, dzieci zawdzięczają powstanie placu dzięki ogromnemu zaangażowaniu sołtysa Tomasza
Siekaczyńskiego oraz mieszkańców Jaźwia, którzy wspólnie budowali miejsce
zabaw dla swoich pociech (fot. UM
Tłuszcz)
n

co n gdzie n kiedy

n 29

sierpnia godz. 12.00 – Stadion
Miejski w Tłuszczu. Start głównego
biegu na 10 km w ramach Biegu Bobra im. Staszka Stolarczyka.
Od godz. 10 ruszają biegi dzieci i młodzieży, o godz. 12.02 rusza marsz Nordic Walking. Zapisy na stronie
www.bobr-tluszcz.manifo.com.

n 29

sierpnia godz. 19.00 – Ogródek
Jordanowski. Pożegnanie wakacji.
W programie: spektakl teatralny Falkoshow „Iluzja Marionetki”, koncert
muzyki rozrywkowej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej, koncert zespołu MAK,
fireshow MAK & KOBRA, dyskoteka

n3

września godz. 17.00 – przy pomniku na Konarach obchody 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej

n 4 września godz. 16.00 –

Biblioteka
Publiczna w Tłuszczu. Narodowe Czytanie fragmentów „Lalki” Bolesława
Prusa

Coprawdabardzogorący
sierpieńnieułatwia
intensywnegomyślenia
o sprawachgminy,ale
ponieważekstremalne
temperaturybardzosprzyjają
powstawaniupożarówlasów,
postanowiłemtenproblem
poruszyćna łamachStacji
tłuszcz.muszę
z umiarkowanymuznaniem
wyrazićsięo osobie
podpisanejSympatyk„St”,
któryw poprzednimnumerze
gazetyująłsięza przyrodą,
liczącniewątpliwie
na poklaski zrozumieniejego
intencji.oczywistymjest,że
intencjetesąsłuszne,żeby
niepowiedziećszlachetne.
Sympatyk „ST” mimo, że ma rację,
ujął temat środowiska naturalnego z romantycznym rozrzewnieniem i ułańską
fantazją – zapędzając się tak daleko nie
spostrzegł, iż w niektórych miejscach
swojego e-maila popełnia nieścisłości.
Są one na tyle poważne, że nie można przejść obok nich obojętnie. Nikt
przecież logicznie myślący nie zaakceptuje twierdzenia Sympatyka, że lasy
podpalane są masowo z premedytacją,
czy też z zimnym wyrachowaniem.
Prawda jest taka i udowodnio-

na i utrwalona w umysłach ludzi, że
gros pożarów lasów powstaje z ludzkiej
nieostrożności w obchodzeniu się
z ogniem lub po prostu z pospolitej
głupoty. Owszem, nie wykluczam, że
pożary lasów wywoływane są z premedytacją, od tak dla atrakcji, zabawy,
wspaniałych efektów, widowiska, ale
podkreślam z czystym sumieniem, że są
to pożary wyjątkowe, zdarzające się bardzo rzadko. Trzeba w tym miejscu jeszcze dodać, że osoba podpalająca celowo las jest na pewno osobą podejrzaną
w kwestii jej stanu zdrowia psychicznego, dlatego na ten problem trzeba patrzeć z innej strony. Idąc dalej tropem
pożarów lasów ze zdumieniem dowiadujemy się od Sympatyka, że w lasach
Jasienicy można zobaczyć tylko popiół
i zgliszcza. Nie chcę posądzać Sympatyka, że doznał jakichś halucynacji będąc
w jasienickich lasach, ale pragnę sprostować Jego twierdzenie, że tego popiołu i zgliszcz jest naprawdę niewiele, jak
zresztą w każdym innym lesie na terenie
kraju. Prawdą jest tylko to, że trudno tu
spotkać chronione rośliny takie jak widłaki, zawilce czy sasanki, ale Sympatyk
zapominał, że rośliny te należą do rzadkich okazów.
Odrębny temat to wywożenie śmieci do lasów, rowów czy obok torów kolejowych. Rzeczywiście tak się dzieje,
ale Sympatyk znowu mocno przesadza
twierdząc, że ludzie płacą za wywóz
śmieci gminie, a nie gromadzą ich
w workach do odbioru. Osobiście nie
spotkałem się z takim przypadkiem, ale
na miłość boską, one przecież nie mogą odzwierciedlać problemu śmieci!
Absolutną natomiast dla mnie bzdurą

jest twierdzenie Sympatyka, że rzeka
Cienka i łąki są w tak opłakanym stanie, że „serce się kraje patrząc na ich
wygląd”.
Twierdzenie Sympatyka, że nigdzie
w kraju nie widział tak zdewastowanej
przyrody jest twierdzeniem po prostu
śmiesznym. Podejrzewam, że nigdy nie
był na przykład na Śląsku, bo gdyby
tam był, miałby właściwy punkt odniesienia do przyrody w Jasienicy. Ubolewać zatem tylko pozostaje nad tym, że
Sympatyk nie mając rzetelnych wiadomości i danych o stanie środowiska naturalnego w kraju, fałszywie oskarża
mieszkańców Jasienicy, że doprowadzili
przyrodę w swoim miejscu zamieszkania do totalnej degradacji. Szanowny
Sympatyku, życzę na przyszłość więcej
obiektywizmu i szerszego spojrzenia
na sprawy środowiska naturalnego.
Na koniec słów kilka odnośnie wypowiedzi radnego Adama Kisiela odnośnie e-maila Sympatyka. Odnosi się nieodparte wrażenie, że radny Adam Kisiel
nie miał nic do powiedzenia w tej sprawie i prawdę mówiąc nic nie powiedział. Dla mnie Jego komentarz jest
zdawkowy i ogólnikowy. Jako przewodniczący Komisji Rolnictwa powinien
w sposób konkretny skomentować wypowiedź Sympatyka i przedstawić tymczasowe propozycje skutecznego zapobiegania pożarom i wywożenia śmieci
do lasów. Nie kto inny jak radny Adam
Kisiel ma do tego kompetencje i w żadnym wypadku nie powinien traktować
problemu, o którym pisze Sympatyk
wymijająco. To w gestii radnego Adama
Kisiela jest problem pożarów lasów, łąk

flesz

i wywożenia śmieci. Zdziwienie i zdumienie zatem ogarnia, że Komisja Rolnictwa nic do tej pory w tej sprawie nie
zrobiła i dalej nic nie robi. Tak być nie
może! Gmina nie może żyć tylko problemem wodociągów. Pożary, śmieci to
problem, który nęka wszystkich mieszkańców gminy, bo wszyscy na tym tracimy. Dlatego władze gminy na czele
z burmistrzem Pawłem Bednarczykiem
powinny już teraz wziąć sobie do serca
ten problem i przy najbliższym terminie wspólnie opracować program walki
z pożarami i wywózką śmieci do lasów.
Oczywiście inicjatorem wszelkich poczynań w tej problematyce musi być
radny Adam Kisiel, z racji pełnionej
w Radzie Miejskiej funkcji przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Handlu
i Usług. Radny musi wykazać się szeroką inicjatywą połączoną z realnymi pomysłami, jak również lokalną dyplomacją prowadząca do zobligowania burmistrza Pawła Bednarczyka do udzielenia
szerokiej pomocy w pracowaniu programu walki z pożarami i wywózką
śmieci.
Wszelkie problemy sygnalizowane
przez czytelników prasy lokalnej, przez
społeczeństwo gminy, nie mogą być
lekceważone przez władze gminy. Jak
wynika z obser wacji do tej pory nie najlepiej z tym bywało, dlatego żywię głęboką nadzieję, że to się mocno zmieni
i to już w najbliższym czasie.
s TA ni słAw O ł dAk
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Pytanie konkursowe: straż Ogniowa
Ochotnicza w Tłuszczu powstała
w roku:

a) 1910
b) 1915
C) 1920?
nAgrOdA:
– bezpłatna wymiana butli w firmie
Puławski PPHU
Sponsorem nagrody jest firma Puławski PPHU

n 13

września po Mszy Św. o godz.
12.00 – Kościół pw. Przemienienia
Pańskiego w Tłuszczu. II Koncert Muzyki Organowej z okazji Święta Miodu

TU WSTAWIĆ LOGO FIRMY PUŁAWSKI
PPHU
Nagroda czeka na osobę, która jako
pierwsza prześle prawidłową odpowiedź we wtorek 25.08.2015
o godz. 19.00 smsem pod numer 72068: TC. STK. prawidłowa odpowiedź+imię i nazwisko (sms bez
polskich znaków).
Zwycięzca poprzedniego konkursu:
– Agnieszka Kaszewska (zapraszamy
po odbiór butli do firmy Puławski
PPHU, ul. Przemysłowa 7)
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19 sierpnia, godz. 13.24 – Jasienica-Górki. Nasza malownicza rzeka Cienka po prostu
wyschła… Czy ktokolwiek z najstarszych mieszkańców pamięta takie suche lato? (fot. MP)

Koszt smsa 2,46 zł z VAT. Usługa SMS dostępna jest
w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange, Play. Usługi dostarcza i obsługuje Dotpay. Właściciel serwisu: Fundacja
Stacja Demokracja, redakcja@stacja-tluszcz.pl. Regulamin usługi i regulamin konkursu są dostępne na stronie
www.stacja-tluszcz.pl.

www.stacja-tluszcz.pl

natapecie

fot. z książki „Strażacy ziemi wołomińskiej”, Agencja Wydawnicza „Palindrom”

100 lAT OcHOTniczej sTrAŻy
POŻArnej w Tłuszczu

Jakz humorem
zauważają– niespotkasz
ichw piekle,bobyje
zarazugasili.na codzień
tozwykli,częstoskromni
ludzie.alegdyusłyszą
dźwięksyreny,odważnie
pomagająinnym
– tłuszczańscystrażacy
z ochotniczejStraży
Pożarnej(oSP)już
za miesiącbędą
obchodzićswojewielkie
święto.
20 września OSP w Tłuszczu świętować będzie stulecie istnienia. Z tej okazji przygotowywana jest m.in. uroczysta
msza święta, przemarsz ulicami na teren
strażnicy przy ul. Wiejskiej i wręczenie
odznaczeń.
troCHęHiStorii
Wszystko zaczęło się w 1915 roku,
kiedy to grupa mieszkańców powołała
Straż Ogniową Ochotniczą. Jej drewniana siedziba znajdowała się przy ul.
Polnej. „Do strażackiej służby przystąreklama

piło 35 aktywnych członków, dla których z pierwszych pozyskanych funduszy zakupiono mundury”*. Pierwszym
prezesem został Maciej Olszewski.
Warto pamiętać, że w ówczesnym okresie Tłuszcz zabudowany był głównie
drewnianymi domami. Pokryte gontem
lub strzechą domostwa nie stanowiły
dla ognia przeszkody. Jeżeli dodać do
tego nieostrożne obchodzenie się z
ogniem, strażacka pomoc była na wagę
złota. W tych trudnych czasach wojennej zawieruchy, oprócz gaszenia pożarów strażacy bronili także ludność cywilną przed grabieżą i rozbojami. Do
dyspozycji mieli „zaledwie jeden wóz
strażacki z ręczną sikawką, trzy beczki,
osiem bosaków i trzy topory”. Wyposażenie było jednak sukcesywnie rozbudowywane. W latach 30. wybudowano
przy ulicy Kraszewskiego nową remizę.
Zakupiono motopompę i inne akcesoria. Część z nich niestety zaginęła w
czasie okupacji. „Chociaż od 1939 do
1945 roku działalność OSP była przez
okupanta mocno ograniczona, nie
zmniejszyło to jednak aktywności części strażaków, którzy podjęli w tym
czasie działalność konspiracyjną.
Współpracowali z Polską Organizacją
Wojskową, prowadzili czynną walkę o
niepodległość Polski, rozbrajali Niemców.” Tłuszczańscy druhowie byli więc
nie tylko strażakami - ochotnikami, ale
także żołnierzami.
Po wojnie, skromne wyposażenie
nie dawało zbyt wielu możliwości dzia-

łaniom ratowniczym. Strażacy kontrolowali urządzenia przeciwpożarowe w
miejscach pracy, jak i domach prywatnych. Ale w roku 1951, gdy rozpoczął
się remont strażnicy, OSP dysponowała
już całkiem bogatym wyposażeniem: samochodem, dwoma motopompami,
dwoma sikawkami ręcznymi z wozami,
beczkami, drabiną oraz wężami ssawnymi i tłocznymi.
Gdy w 1965 roku nadeszły obchody 50-lecia organizacji, stały się one okazją do nadania jednostce sztandaru. Sfinansowano go z dotacji pozyskanej od
ówczesnych władz, Rady Osiedlowej i
datków członków i sympatyków OSP
Tłuszcz. Nowy sztandar został odznaczony złotym medalem „Za zasługi dla
Pożarnictwa”, a podczas jubileuszu wielu druhów uhonorowano medalami i
wyróżnieniami.
nowaremiz a
Powoli w strażnicy przy Kraszewskiego zaczynało się robić zbyt ciasno.
Brakowało miejsca do osuszania węży,
pomieszczenia na podręczny warsztat i
magazynu na sprzęt. Po blisko dwudziestu latach starań administracyjnych, a
później budowy - w 1988 roku do użytku została oddana nowa remiza. Warto
dodać, że gdy po wieloletnim oczekiwaniu na przekazaniu przez władze odpowiedniej działki, strażacy własnymi siłami rozpoczęli inwestycję. „Pracowali
społecznie, nie zapominając o swoich

obowiązkach wobec mieszkańców, nierzadko przerywając roboty, aby wziąć
udział w gaszeniu pożarów.”
Kolejne ważne wydarzenie, to włączenie tłuszczańskiej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które miało miejsce w 1995 roku,
dzięki staraniom ówczesnego zarządu.
W 2005 roku druhowie pozyskali nowy
sztandar. Sukcesywnie powiększała się
też baza samochodowa i sprzętowa.
Według rozpiski z 2013 roku, OSP
Tłuszcz dysponowała Jelczem-315, pozyskanym z PSP Wyszków w 1999 roku
i ponownie skarosowanym w 2011 roku, Mercedesem-Benz Atego, zakupionym w 2013 roku i Polonezem Caro
SOP, pozyskanym z Policji w 2010 r.
Ponadto w remizie są agregaty prądotwórcze, pompa szlamowa, pompy pływające, radiostacje, czujniki bezruchu,
torby medyczne... Cały ten sprzęt
umożliwia podejmowanie skutecznych
akcji ratowniczo - gaśniczych. A było
ich całkiem sporo. Tłuszczańscy strażacy w okresie 2002-2013 uczestniczyli w
ponad 1100 akcjach. Wśród najważniejszych z nich można wymienić: pożar lasu w Woli Cygowskiej (2006), pożar
przetwórni w Rasztowie (2006), powodzie w Kuligowie (2007, 2011, 2013),
pożar hipermarketu Carrefour w Wołominie (2008), pożar stolarni w Nadmie
(2009), pożar kamienicy w Wołominie
(2012).
iDooGnia,iDotańC a
Myli się ten, kto sądzi, że działalność tłuszczańskiej OSP to tylko gaszenie ognia. Od dnia założenia Straży,
druhowie starali się „być animatorami
życia społeczno-kulturalnego (...) orgareklama
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nizując chociażby zabawy taneczne, z
których dochód przeznaczany był na
potrzeby straży”. W 1922 r. powołano
orkiestrę, którą kierował kapelmistrz
Władysław Michalski. Zespół uświetniał
święta państwowe i kościelne, organizował też zabawy w Domu Ludowym, a latem - na świeżym powietrzu. Grając w
zespole druhowie łączyli przyjemne z
pożytecznym, bowiem „z organizacji
dochodowych imprez korzyści miała też
sama jednostka. Obowiązywała umowa,
że 70% uzyskanych środków przeznaczano na opłacenie kapelmistrza i zakup instrumentów muzycznych, pozostała zaś kwota zasilała fundusz strażacki”.
Od dnia założenia Straży druhowie
biorą także czynny udział we wszelkiego
rodzaju świętach obchodzonych w samej straży, a także w mieście oraz w uroczystościach państwowych i kościelnych, prezentując na sobie mundury.
Obecnie prezesem OSP Tłuszcz jest
pan Jacek Szymański, a liczba czynnych
członków wynosi 37 osób.
***

Sto lat istnienia, to cztery pokolenia... Cztery pokolenia odważnych,
pomocnych ludzi. Praca strażaków
niezmiennie budzi nasz szacunek.
Jest w tym i ryzyko, i patos, którego
pragniemy w życiu. Nie bez powodu
prawie każdy mały chłopiec, na pytanie, „kim chcesz zostać, gdy dorośniesz?”, odpowiada z dumą – „strażakiem!”.
M A ciej P u łAw ski
* cytaty pochodzą z książki „Strażacy ziemi
wołomińskiej”, wydanej w 2014 roku przez Agencję
Wydawniczą „Palindrom”
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wskrócie
inDywiDualnośćroKu 2015
W tym roku po raz pierwszy w naszej gminie
zorganizowano konkurs na Indywidualność
Roku. Jego celem było wyłonienie: sportowca roku, wolontariusza roku, talentu roku,
przedsiębiorcy roku odpowiedzialnego społecznie, odkrycia roku, inicjatywy społecznej
roku.
Zgłoszenia mogli przesyłać mieszkańcy,
przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.
Następnie komisja dokonywała ich oceny
i decydujący głos otrzymali internauci. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem
i oddano w nim łącznie ponad 2000 głosów.
Najwięcej w kategorii „Sportowiec roku”
– 1052. Łącznie do konkursu zgłoszono 17
osób.
Uroczyste rozstrzygnięcie plebiscytu odbyło
się 23 sierpnia 2015 r. podczas Dożynek
Gminnych w Chrzęsnem.
red.
wyniki plebiscytu:
Sportowiec roku – Kamil Gajewski
Wolontariusz roku – Radosław Siedlecki
Talent roku – Anna Jaworska
Przedsiębiorca roku odpowiedzialny społecznie – Kazimierz Banaszek „Auto Ban”
Odkrycie roku – Marlena Bujniak
Inicjatywa społeczna roku – Aleksandra Skonieczna

zamKnięCiaPrzeJazDówKoleJowyCH
jasienica
– w terminie od 31.08.2015 r. godz. 10: 00
do 09.09.2015 r. godz. 14: 00 zamknięty zostanie przejazd kolejowy zlokalizowany
w ciągu ul. Przytorowej/Wiśniowej w Jasienicy.
zalesie i Tłuszcz
– w terminie od 21 sierpnia 2015 r.
godz. 9: 00 do 31 sierpnia 2015 r. godz. 14: 00
zamknięte zostaną niżej wymienione przejazdy kolejowe:
– przejazd kolejowy zlokalizowany w ciągu
ul. Przemysłowej w Tłuszczu,
– przejazd kolejowy zlokalizowany w miejscowości Zalesie.
uwaga! Przejazd zlokalizowany w ciągu ul.
w. karskiej w chrzęsnem jest już otwarty.

Skąd pomysł na tak oryginalną dekorację?
– Gdy zostałam dyrektorem Zespołu Szkół im.
Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi i weszłam do szkoły jako nowa osoba, to bardzo mi
w niej brakowało postaci patrona – wyznaje Marta
Donoch. – Zaczęło się od jednego weekendu, kiedy uczniowie pod kierownictwem Iwony Rożej
– nauczycielki plastyki – pomalowali jedną ścianę
w szkole.
Ten korytarz obecnie przyjęło się nazywać
Dziedzińcem Podkowińskiego. Pani dyrektor chwaliła się tą ścianą wielu osobom, podkreślając chęć
dobrowolnej pracy w wolnym czasie i zaangażowanie jej twórców. Pochwaliła się również historykowi Jarosławowi Stryjkowi, w którego głowie zrodził
się pomysł zrobienia na terenie szkoły muralu.
Skontaktował się na jesieni 2014 r. z Dariuszem
Szymanowskim, prezesem Stowarzyszenia „Wi-

zna 1939”, które od lat dba o upamiętnienie bohaterów jednej z najkrwawszych bitew wojny obronnej 1939 roku, m.in. poprzez realizację murali o tej
tematyce. Pan Szymanowski zadeklarował swoje
wsparcie dla pomysłu i skontaktował się z przedstawicielami Gdańskiej Szkoły Muralu, z którą współpracował przy muralach powstających w Wiźnie.
z GDańSKaDo moKreJwSi
Gdańska Szkoła Muralu działa przy Instytucie
Kultury Miejskiej w Gdańsku. Jest prowadzona przez Jacka Zdybla i Rafała Roskowińskiego
z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Co roku
w październiku szkoła muralu zaprasza wszystkich
chętnych, którzy chcieliby się zmierzyć z formatem
większym niż kartka papieru…
To unikalna na skalę kraju formuła, która po-

Problemyw SKbanKu

Tylkobezpaniki?
Dokończenie ze ááá

STR. 1

To skłoniło część klientów do przelania swoich pieniędzy na konto rodziny i znajomych w innym banku, który
ma w Tłuszczu swoją placówkę. W efekcie nazajutrz pod jego drzwiami w tłuszczańskim pawilonie handlowym, również ustawiła się spora kolejka.
Od 14 sierpnia pojawiły się problemy z przelewami. Wg informacji
na forach internetowych przelewy wychodziły z SK Banku, ale nie docierały w zwykłym czasie do banku docelowego. W niektórych przypadkach
trwało to nawet kilka dni. Jednak sytuacja wydaje się być już opanowana – przelewy forumowiczów dotarły,
a SK Bank 20 sierpnia wydał komunikat, w którym przeprasza za zaistniałą
sytuację. W oświadczeniu zarządu komisarycznego czytamy: „Infor mujemy, że po chwilowych utrudnieniach
sytuacja powróciła do normy i obecnie SK Bank realizuje wszystkie zlecenia. Zdajemy sobie sprawę, że całą tą
sytuacją mocno nadwyrężyliśmy Państwa zaufanie, dlatego dołożymy
wszelkich starań, aby je odzyskać. Był
reklama

to dla nas trudny czas, ale umocniliśmy się dzięki klientom, którzy zostali z nami i chcielibyśmy im podziękować za wsparcie w trudnych chwilach”.
banKowyfunDuSzGwarantuJe
Paniczne wypłacanie pieniędzy
przez klientów może zdestabilizować sytuację w każdym banku. Wg sprawozdania finansowego SK Banku za rok 2014
ok. 82% wszystkich środków depozytowych pochodziło od osób prywatnych.
Gdyby wszyscy klienci w przypływie paniki chcieli wypłacić swoje pieniądze, to
żaden bank tego nie wytrzyma. Wszak
ta instytucja funkcjonuje na zasadzie zaufania i balansu. Banki zarabiają
na tym, że większą część pieniędzy złożonych na lokatach udzielają innym
klientom w formie kredytów. Tak to
właśnie działa. Dlatego jest Bankowy
Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje, że depozyty do równowartości kwoty 100 tys. euro nie przepadną i klienci
nie muszą panicznie wycofywać swoich
środków i tracić odsetek od wpłaconych
do banku pieniędzy. Klienci SKOK Wołomin również swoich pieniędzy miesz-

zwala nauczyć się osobom, które wcześniej murali
nie malowały, jak to robić. Szkoła ma na swoim
koncie dużo ukończonych projektów m.in.
w Gdańsku – na Zaspie czy Wrzeszczu, w Wiźnie
oraz poza granicami kraju – w stolicy Mołdawii
i Rumunii.
O Rafale Roskowińskim mówi się, że to prekursor muralu w Polsce. Ma na swoim koncie wiele realizacji i działa aktywnie w przestrzeni publicznej od przełomu lat 80 i 90. Tym razem, właśnie
na ścianie hali sportowej, z Jackiem Zdyblem i artystami z Gdańskiej Szkoły Muralu, realizują projekt inspirowany obrazem Władysława Podkowińskiego pt. „Mokra Wieś”.
– Lubię malować w małej przestrzeni urbanistycznej, jaką jest wieś. Dodatkowo tutaj
wartością jest możliwość przypomnienia
postaci Władysława Podkowińskiego, wiel-

SKbankobsługujetakże
finanseGminytłuszcz.
byliśmyciekawi,jakiedecyzje
w związkuz zaistniałą
sytuacjąpodjęłylokalne
władze.
czących się w limicie nie stracili i otrzymują wypłaty z Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego.
SK Bank od dłuższego czasu wygrywał w ogólnopolskich rankingach lokat
oferując oprocentowanie atrakcyjniejsze
od konkurencji. W mediach o sprawie
zrobiło się głośno w związku z niedawną aferą wokół SKOK Wołomin, jednak
obie te instytucje funkcjonowały na różnych zasadach.
Warto wiedzieć, że SK Bank nie jest
pierwszym bankiem spółdzielczym,
w którym wprowadzono zarząd komisaryczny, pod koniec kwietnia br. podobny los spotkał Bank Spółdzielczy
w Lesznowoli. W konsekwencji został
on przejęty przez SGB-Bank S. A.,
a klienci nie stracili swoich pieniędzy.
Jak potoczą się losy naszego wołomińskiego SK Banku? To w dużej mierze zależy teraz od tego, co zrobią jego
klienci...
M A ciej P u łAw ski
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– Pracajesto tyleuciążliwa,żetrzeba
dużobiegać.Kładąckolejny,nowykolortrzebazejśćna dółz rusztowania
i sprawdzićczyniejestza jasnylub
za ciemny,czygodobrzewidać.nie
macoukrywać,tojestdużywysiłek
fizyczny– zdradzaJacekzdybel,profesorakademiiSztukPięknych
w Gdańsku,któryz rafałemroskowińskim,grupąstudentówi absolwentówstworzyłniezwykłymural
na ścianie...halisportowejw mokrej
wsi.

Burmistrz Tłuszcza
Paweł Bednarczyk:

– SK Bank to instytucja, która
od 89 lat współpracuje z mieszkańcami i władzami gminy. Wielu naszych mieszkańców jest jego udziałowcami. Sytuacja jaka miała miejsce
poprzez powołanie Zarządu Komisarycznego przez Komisję Nadzoru Finansowego wywołała nasze ogromne
zaniepokojenie. Jako władze gminy
mocno kibicujemy SK Bankowi
i chcielibyśmy aby dalej istniał i się
rozwijał, jednak mamy świadomość
powagi sytuacji. SK Bank zatrudnia
kilkaset osób. Ogłoszenie jego upadłości spowoduje utratę pracy przez
wielu naszych mieszkańców, a co
za tym idzie pogorszenie sytuacji
materialnej ich rodzin. Burmistrz
i Skarbnik odpowiadają swoim prywatnym majątkiem za powierzone
mienie, w tym również za pieniądze
gminy ulokowane w bankach. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza ulokowane środki do wysokości 100 000 euro. W związku z powyższym podjęliśmy kroki mające
na celu zabezpieczenie publicznych
pieniędzy przenosząc je do innego
banku. Rada Gminy w uchwale budżetowej wyraziła zgodę na możliwość lokowania wolnych środków
na lokatach w innych bankach.

www.stacja-tluszcz.pl

kultura
ka Kasia, dodaje: – Uważam, że takie
warsztaty to bardzo dobry pomysł,
można rozwijać swoje pasje.
Malowanie muralu zaplanowano
na 17-23 sierpnia, z zapasem czasowym
na niesprzyjające warunki atmosferyczne i inne opóźnienia. Okazuje się jednak, że nie było niespodzianek, można było malować po sześć godzin dziennie i już w czwartek wieczorem mural
był gotowy.
DruGiPoDKowińSKi
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kiego malarza związanego
z tym terenem – podkreśla Rafał Roskowiński.
– Przygotowaliśmy projekt, który
jest interpretacją artystyczną obrazu
Władysława Podkowińskiego. Najważniejsze dla nas było zrobienie czegoś, co
spodobałoby się dzieciom, więc powielenie pejzażu, który mają na co dzień,
byłoby niewystarczające. W ten sposób
pokazujemy co się może zdarzyć
w świecie wyobraźni, w toni stawów
– mówi Jacek Zdybel, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Mural przedstawia odwróconą sytuację z obrazu Podkowińskiego – chłopiec stoi przodem do patrzącego, który
może podziwiać staw zamieszkały przez
ryby i różne stwory – smoki, koniki
morskie, paczkoty...
ŻebyniezarDzewieć
Pracy artystów codziennie przygląda się Iwona Rożej, nauczycielka plastyki, która wspólnie z grupą uczniów
w zeszłym roku naniosła ten sam obraz
Podkowińskiego na ścianę szkolnego

korytarza.
– W prawej górnej części muralu
znajduje się dokładnie przeniesiony obraz Władysława Podkowińskiego, ze stawem w Mokrej Wsi, powiększony o pomysł Aleksandry Lech – dodaje nauczycielka plastyki.
Aleksandra Lech – autorka projektu
– jest absolwentką ASP w Gdańsku,
obecnie pracuje na własny rachunek
przygotowując ilustracje.– Mural maluję
po to, żeby nie zardzewieć przy komputerze, który jest moim narzędziem pracy. Brakuje mi wyjścia w teren – przyznaje. – Zrobić samemu mural jest bardzo trudno – trzeba mieć wyrobione
nazwisko i być zapraszanym na festiwale. Tutaj profesorowie załatwiają papierologię i pozwolenia, a ja w zasadzie dostarczam tylko sztukę, czyli to co lubię
– podkreśla autorka projektu. Dlaczego
maluje murale? Bo zawsze cierpiała
na lęk wysokości i taki miała pomysł
na to, aby go zwalczyć. – Im dłużej się
pracuje na wysokości, tym bardziej ten
lęk się zmniejsza. Po prostu trzeba się
przyzwyczaić – zdradza. Mimo, że to
ona jest autorką muralu, to podkreśla,
że każdy z Gdańskiej Szkoły Muralu coś
do niego również wniósł, a cała koncepcja jest efektem wspólnej pracy.
uCzniowieteŻtworzĄ
Mural powstał wspólnymi siłami
– razem z Rafałem Roskowińskim i Jackiem Zdyblem pracowali Aleksandra
Lech, Karol Madyjewicz, Karolina Pielak, Michał Ujczak i Katarzyna Jurga

O Rafale Roskowińskim mówi się,
że to prekursor muralu w Polsce.
Ma na swoim koncie wiele
realizacji i działa aktywnie w
przestrzeni publicznej od
przełomu lat 80 i 90.

– studenci i absolwenci Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku.
Dlaczego malują murale?
Karol Madyjewicz lubi eksperymentować z formatami. Michał Ujczak
dzięki większej przestrzeni docenia swobodę w geście i ruch wynikający z dużego formatu oraz to, że zupełnie inaczej
niż w studiu operuje tu światło. Katarzyna Jurga zwraca uwagę na pracę w zespole indywidualnych artystów o różnych poglądach i odczuciach. Podkreśla
też, że malowanie murali to wystawianie
się na ostrzejszą krytykę – nieudanego
dzieła nie można po prostu schować
lub wyrzucić.
Działaniom artystów z Gdańskiej
Szkoły Muralu towarzyszyły warsztaty
plastyczne dla 20 uczniów Zespołu
Szkół, prowadzone przez Iwonę Rożej.
Dzieci malowały, lepiły z gliny i codziennie poznawały nowe techniki plastyczne – malowanie sztalugowe, ceramikę, warsztat odlewniczy, wycinankę
ludową. Mali twórcy mieli również wydzielony na muralu swój własny obszar.
Na zakończenie warsztatów odbył się
wernisaż. W warsztatach wzięli udział
uczniowie od klasy „0” do trzeciej gimnazjum. Zajęcia odbywały się w ramach
projektu „Razem dla kultury” dofinansowywanego ze środków Narodowego
Centrum Kultury. Dzieci bardzo chętnie w nich uczestniczyły i przygotowały
naprawdę udane prace. – Malowanie to
moje hobby. Bardzo lubię się rozwijać
artystycznie – wyjawia swoje motywy
uczestnictwa w zajęciach Eliza, która
od 1 września będzie uczennicą trzeciej
klasy tutejszego gimnazjum. Jej koleżan-

Jak udało się zrealizować tak wielkie
i kosztowne przedsięwzięcie w małej
szkole w Mokrej Wsi? Artyści pracują
nieodpłatnie, farby oraz odzież ochronną zapewniła firma Unicell Poland
z Wasilkowa, szkoła i mieszkańcy zadbali o pobyt osób malujących, rusztowanie udostępnił i rozstawił Dariusz Szymanowski, a koszty transportu artystów
pokrył Instytut Kultury Miejskiej
w Gdańsku.
– Dla mnie ten pomysł jeszcze w zeszłym roku wydawał się niemożliwy
do zrealizowania. Jednak dzięki pomocy
ludzi dobrej woli udało się go wdrożyć
w życie – podkreśla z wdzięcznością
Marta Donoch, dyrektor Zespołu Szkół
w Mokrej Wsi. Po zliczeniu wszystkich
kosztów, wartość muralu to kilkadziesiąt
tysięcy złotych!
– Jak ktoś przeznacza pieniądze publiczne na kulturę to zaraz podnoszą się
krzyki, że „idzie to na bohomazy,
a przecież jest tak wiele ważniejszych
potrzeb – chodników, latarni, parkingów” – przyznaje Rafał Roskowiński.
– A tworząc sztukę kreujemy otoczenie,
wrażliwość. Jak zaczynaliśmy w latach 90., malarstwo ścienne było trakto-
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wane przez urzędników i władze jako
wandalizm. Dziś już jest inaczej. Często
mamy pretensje, że społeczeństwo jest
takie, a nie inne, ale to naszą rolą jest je
zmieniać. Nas oceni historia – wszystkie
te ścienne malowidła będą ocenione
z perspektywy 50-100 lat.
Szkoła jest dobrym miejscem
do wprowadzania zmian. Są w niej dzieci, które dopiero kształtują swoją wrażliwość i postrzeganie świata.
Rafał Roskowiński dodaje: – 1 września dzieci przyjdą do szkoły i zobaczą
mural nawiązujący do obrazu Podkowińskiego, być może się zainspirują. Zobaczą malarstwo profesjonalne – być
może ktoś z nich zostanie drugim Podkowińskim?
M A ciej P u łAw ski

Autorką projektu muralu jest absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w
Gdańsku Aleksandra Lech

Działaniom artystów z Gdańskiej Szkoły Muralu towarzyszyły warsztaty
plastyczne dla 20 uczniów Zespołu Szkół, prowadzone przez Iwonę Rożej.
Dzieci malowały, lepiły z gliny i codziennie poznawały nowe techniki
plastyczne. Jeden z obrazów, które powstały na warsztatach powyżej.
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Tobyłyniezwykłewakacje!
Przezdwalipcowetygodnie
– pod opiekązagranicznych
wolontariuszy,
w gospodarstwie
agroturystycznym
w marianowie,wakacje
spędzałoaktywnieaż 35
dzieci.Dziecimalowały,
rysowały,lepiły,poznając
różneciekawetechniki,
a takżebawiłysięi grały
na świeżympowietrzu.
A wszystko to w ramach projektu
„Wakacje międzynarodowe – Workcamp”, podczas którego zorganizowane
zostały bezpłatne warsztaty manualne,
warsztaty nauki gry w szachy i inne gry
planszowe oraz zajęcia spor towe.
W trakcie zajęć dzieci poznawały również ciekawostki dotyczące krajów po-
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chodzenia wolontariuszy. Jedną z atrakcji były zajęcia wspinaczkowe na skrzynkach, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Poza zajęciami stacjonarnymi, dla wszystkich uczestników
została zorganizowana wycieczka autokarowa do Twierdzy Modlin. Organizatorzy zapewnili uczestnikom obozu
oprócz wielu interesujących zajęć także
smaczne posiłki.
Codziennie też – zarówno młodzi,
jak i starsi uczestnicy mieli okazję prowadzenia konwersacji po angielsku,
gdyż dziećmi opiekowało się miedzy innymi pięciu zagranicznych wolontariuszy – ze Szwajcarii, Ukrainy, Stanów
Zjednoczonych Ameryki oraz Hiszpanii
i Katalonii. Wolontariuszom towarzyszyło również dwóch polskich koordynatorów.
Na zakończenie – ostatniego dnia
workcampu wolontariusze przygotowali
i wystawili uczestnikom spektakl
na podstawie bajki o Czerwonym Kapturku. Ostatni dzień był dniem pełnym

podziękowań i często łez na pożegnanie. Wszyscy uczestnicy obozu otrzymali specjalne certyfikaty pamiątkowe
i drobne upominki przekazane przez
Stowarzyszenie „AXA”, Gminę Tłuszcz
oraz Powiat Wołomiński.

Projekty „Wakacje międzynarodowe
– Workcamp” został przygotowany
przez „Stowarzyszenie AXA” z Rysia,
Gospodarstwo Agroturystyczne w Marianowie oraz Stowarzyszenie „Jeden
Świat” z Poznania.

Realizacja powyższych zadań była
możliwa dzięki wsparciu finansowemu
Gminy Tłuszcz i Stowarzyszenia „AXA”.
Dziękujemy również Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuszczu za przeprowadzenie tematycznych zajęć.
O r gA ni zATO rzy

reklama

reklama
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polatętniąceżyciem
wieleosóbwie,żecoczwartybocian
jestPolakiem.aleileosóbwie,że
podobniejestw przypadkuskowronka,
czypliszkiżółtej?tymczasemw wielu
miejscachzachodniejczęścieuropy
skowronekjestgatunkiemsilnie
zagrożonymwyginięciem!
Co sprawia, że w Polsce te gatunki znajdują bardzo dobre warunki do życia? W głównej mierze jest to
zasługa polskiego, ekstensywnego rolnictwa. Dzięki
niemu krajobraz naszej wsi jest bardzo urozmaicony,
co powoduje, że wiele gatunków zwierząt i roślin znajduje w nim doskonałe warunki do bytowania.
Aby uświadomić mieszkańcom wsi jak wielką wartość ma przyroda krajobrazu rolniczego, zwłaszcza
na tle innych krajów europejskich, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” realizuje projekt edukacyjny pn.
„Pola tętniące życiem – kampania edukacyjna na rzecz
ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”. Dzięki tym działaniom pragniemy pokazać

piękno i różnorodność krajobrazu, zaciekawić odbiorcę biologią gatunków związanych z terenami rolniczymi oraz pokazać nieszkodliwe dla przyrody sposoby
gospodarowania. Grupą docelową projektu są mieszkańcy terenów rolniczych wschodniej Polski – głównie
młodzież szkolna i rolnicy z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.
Działania prowadzone są w 30 powiatach przez
lokalnych koordynatorów. Ich zadaniem jest organizowanie pokazów specjalnie nakręconego filmu
o przyrodzie krajobrazu rolniczego, szkolenia dla nauczycieli, pokazowe lekcje w szkołach (z wykorzystaniem przygotowanych dla celów projektu materiałów
edukacyjnych) czy udział w lokalnych festynach.
Po Polsce kursuje wystawa profesjonalnych zdjęć przyrodniczych, a zimą organizowane będą akcje ogławiania wierzb.
Zakładamy, że poprzez przeprowadzenie tak różnorodnych działań edukacyjnych uda nam się dotrzeć
z przekazem do szerokiego grona odbiorców, zainteresować ich przyrodą polskiej wsi, uświadomić im, że to
od ich działań zależy dalszy los ginących już na zachodzie Europy gatunków związanych z ekstensywną gospodarką rolną. Mamy nadzieję, że
wzrost świadomości będzie miał swoje odbicie w zmianie postaw i w podejmowanych działaniach: przyczyni
się do większej dbałości rolników
o cenne przyrodniczo elementy krajobrazu i na ich przystępowanie
do programów rolnośrodowiskowych.
M A rek kO wAl ski ,
TO wA rzysTwO P rzy rOd ni cze „B O ciAn ”

Projekt „Pola tętniące życiem – kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym” dofinansowany jest przez Islandię,
Liechtenstein oraz Norwegię w ramach funduszy EOG

Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach
prowadzonych w ramach projektu
reklama

Grupazabawowa
– cośdladzieci
i dorosłych!
rodzice, którym zależy na rozwoju
swoich dzieci poprzez twórczą zabawę, edukację i radosne spotkania
z rówieśnikami, mają do tego doskonałą okazję. właśnie rusza nabór
do kolejnej edycji grup zabawowych,
tworzonych specjalnie z myślą o najmłodszych.

Grupa zabawowa zaprasza na zajęcia
ogólnorozwojowe dzieci w wieku od 6
miesięcy do 2 lat oraz od 2 do 4 lat. Są
to spotkania pozwalające zaspokoić naturalną ciekawość dziecka, rozwinąć wszystkie zmysły poznawcze poprzez wspólną
zabawę z rodzicami (lub innym opiekunem) i rówieśnikami. Zajęcia oparte są
o metodę grup zabawowych przeniesioną
na nasz grunt z krajów anglosaskich i wychodzącą z założenia, że dziecko uczy się
od wieku niemowlęcego. Na zajęciach
dzieci uczą się piosenek, tańców, tworzą
różne dzieła plastyczne, a przede wszystkim – bawią wspólnie, przyswajając zasady życia społecznego.

Zajęcia, z podziałem na dzieci
młodsze i starsze, trwają ok. 60 minut.
Konieczny jest udział osoby dorosłej
(rodzica/opiekuna). Z uwagi na charakter spotkań liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy i informacje pod nr
tel. 608 179 795 lub e-mailowo: przedszkole@kastor.org.pl. Koszt to 40 zł
za cykl 10 spotkań. Organizatorem grupy zabawowej jest Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” i Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Językowo-Artystyczne GALILEO, w którym odbywa się część zajęć.

GruPazabawowa– zaPiSy
– telefonicznie: 608 179 795
– e-mailowo:
przedszkole@kastor.org.pl
Startzajęćprzewidujemy
na przełomiewrześnia
i października.Koszt
całkowity: 40 złza cykl 10
spotkań.liczbamiejsc
ograniczona,zapraszamy!

s p r aw y 
mieszkańców

rowerzysto– chodnik
do chodzenia,jezdniado jeżdżenia
Szanowna Redakcjo,
Ostatnio wracając z targu zostałem najechany rowerem przez obładowaną zakupami
panią. Nie, nie szedłem ulicą! Szedłem sobie
chodnikiem, nie przeczuwając niebezpieczeństwa! I mimo, że to ja zostałem boleśnie
staranowany, nie usłyszałem nawet słowa
„przepraszam”. Byłem wściekły, tym bardziej, że o ile się nie mylę, obecne przepisy
zabraniają jazdy rowerem po chodniku. Dlaczego więc w naszym mieście jest to praktykowane? Dlaczego policja się tym nie zajmie? Ja jestem „duży chłop”, ale strach pomyśleć, gdyby na drodze tej szalonej zakupowiczki stanęło dziecko…
Apeluję więc do rowerzystów (którym
też często jestem) – pamiętajcie, że chodnik
służy do chodzenia, a jezdnia do jeżdżenia!
Jak już musicie skorzystać z chodnika, to pamiętajcie, że jesteście na nim gośćmi i to piesi mają pierwszeństwo.
Jerzy N.
Od redakcji: Dziękujemy za poruszenie
tematu. Rzeczywiście, ruch rowerowy w naszej gminie jest bardzo duży (i świetnie, bo
rower to zdrowie), ale jak Pan zauważył – należy przestrzegać przepisów. Więcej na ten
temat opowie rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
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werzysta może jechać po drodze dla rowerów. Pieszy, samochód ani motorower
czy motocykl nie mogą się tam poruszać. Jeżeli nie ma drogi dla rowerów
– rowerzysta jedzie pasem ruchu dla rowerów albo jezdnią. Chodnikiem tylko w wyjątkowych przypadkach (zobacz w tabelce
obok).
Rowerzysta korzystający z chodnika, jest
obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Osoba,
która ukończyła 10 lat (do ukończenia 18
lat), może poruszać się po drodze publicznej
jedynie pod warunkiem posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1
lub T.
Pamiętajmy też, że przejście dla pieszych
to nie przejazd dla rowerzystów!
Chcąc przedostać się na drugą stronę
drogi po przejściu dla pieszych należy zejść
z roweru i przeprowadzić go po pasach.
chodnikiem rowerzysta może jechać
tylko w wyjątkowych przypadkach.
Oto one:

– Rowerzysta opiekuje się dzieckiem
w wieku do 10 lat kierującym rowerem;
– Szerokość chodnika wzdłuż drogi,
po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu
dla rowerów;
– Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg,
silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Asp. szt. Tomasz sitek – rzecznik kPP wołomin:

„Chodnik
do chodzenia, jezdnia do jeżdżenia”
– takie proste stwierdzenie, ale dla niektórych
trudne
do zapamiętania.
Przypomnę najważniejsze informacje dotyczące poruszania się rowerzystów, z którymi
jednak powinien zapoznać się KAŻDY
z uczestników ruchu drogowego. Tylko ro-

Za nieuzasadnioną jazdę rowerem
po chodniku grozi nawet mandat!
Fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0
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nieruCHomośCiSPrzeDam
sprzedam działki budowlane w Tłuszczu, os.
długa - wzdłuż ul. stawowej o pow. 645 m kw.,
835 m kw. lub 1250 m kw., tel. 511 088 167
l sprzedam działki na osiedlu norwida. cena do
negocjacji. Tel. 730 651 151
l Tłuszcz ul. Piastowska do sprzedania działki
808 i 824 m. kw., ostatnie działki w otoczeniu
przestrzennej jednorodzinnej zabudowy. info ul.
Piastowska 21.
l Sprzedam bezpośrednio piękną działkę rolną,
2800, zgoda na zabudowę zagrodową, z możliwością przekształcenia, nad rzeką Liwiec. 5 km od Urli.
Przy działce energia i ujęcie do wodociągu. Kontakt
603 970 356
l Sprzedam działki budowlane w centrum Chrzęsnego, 943 m kw. - 58 tys. zł, wymiary 19x47 m;
1728 m kw. – 125 tys. zł, wymiary 23x76 m, 5-7 min.
do stacji PKP, tel. 501 507 217
l Sprzedam siedlisko 5 ha. w jednym kawałku Jarzębia Łąka gm. Tłuszcz. Budynki w siedlisku: dom,
obora, stodoła. Dojazd bezpośrednio z ulicy asfaltowej, tel. 501 507 217
l Sprzedam działkę budowlaną 2 500 m kw., Balcery gm. Tłuszcz, wymiary 45x55,5 m, cena 25 zł/m
kw., tel. 501 507 217
l Sprzedam siedlisko11 500 m kw., Mokra Wieś.
Dom, bud. gospodarczy, stodoła, dojazd bezpośrednio drogą asfaltową, cena 390 tys. zł. Tel. 501
507 217
l Sprzedam mieszkanie M3, 52 m kw. w Centrum
Tłuszcza do zamieszkania. Cena 185 tys. zł, tel. 501
507 217
l Sprzedam ok. 0,5 ha w Tłuszczu przy ul. Mazowieckiej, tel. 503 618 365; 600 382 605
l

wynaJmę
l Posiadam do wynajęcie lokal przy ul. warszawskiej w Tłuszczu, możliwość dostosowania rozkładu pomieszczeń do potrzeb najemcy, tel.
602 676 426
l Do wynajęcia dwa pokoje, kuchnia, z wygodami.
Blisko stacji PKP, Jasienica, tel. 505 002 935
l Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Tłuszczu,
tel. 600 445 157
l Do wynajęcia dwa pokoje, kuchnia, z wygodami.
Blisko stacji PKP, Jasienica, tel. 505 002 935

SPrzeDam
l Sprzedam szklarnię przydomową o wym.
9,00x4,50 m. Nowe szkło gratis! Cena 800 zł. Tel.
29 777 42 05
l Sprzedam tregle wys. 14 cm długość 12 m lub zana
przyczepę
„jugosławiankę”,
mienię
tel. 600 763 738
l Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną, od 1
tys. m kw. wzwyż, cena od 10 do 50 zł za 1 m kw.,
tel. 600 763 738
l Sprzedam drewno kominkowe i opałowe – brzoza, olcha, sosna, tel. 600 763 738

uSŁuGi
l
ustawianie anten satelitarnych, tel.
696 524 418
l Dotacje unijne PROW 2014-2020. Pozyskiwanie
dofinansowania. Najbliższe nabory: młody rolnik,
modernizacja gospodarstw rolnych. Tel. 506 569
599
l A masz FirMĘ! Pożyczymy nawet do 20.000 zł.
Tel. 602 245 498
l Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! sprawdź.
Tel. 602 245 498
l Ale szybka i elastyczna pożyczka do 25000 zł.
Tel. 602 245 498
l Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł na dowolny
cel. Tel. 602 245 498
l Atrakcyjna pożyczka minimum formalności.
Tel. 602 245 498
l do 25.000zł na dowolny cel. Tel. 602 245 498
l eksPres gotówkowy! Pożyczymy do 25.000 zł!
Tel. 602 245 498
l gotówka nawet do 25.000 zł! Tel. 602 245 498
l kAsA Potrzebujesz pieniędzy? zAdzwOŃ 602
245 498
l lek kA PO Życz kA do 25 tys. za dzwoń
Tel. 602 245 498

KuPię
kupię kAŻde AuTO. wszystkie marki, każdy
rocznik i stan. gotówka i umowa od ręki. Telefon:
533 730 695
l kupię wojenne przedmioty: szable, bagnety,
hełmy, czapki, mundury, odznaki itd. oraz stare
motocykle - części: silniki, ramy, baki, koła, kosze
i inne. tel. 505 529 328
l AuTO -skuP. kupujemy Auta za gOTÓwkĘ!
szybki i darmowy przyjazd. www.skupaut-best.pl
Telefon 507 857 200
l Kupię stare motocykle - części: silniki, ramy, baki,
koła, kosze itd. oraz wojenne przedmioty: szable, bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki, kordziki
itd., tel. 505 529 328
l

PraC a
l Z Radzymina i okolic, zatrudnię od zaraz do prac
porządkowych, koszenie, grabienie w Warszawie,
tel. 508 234 894
l Zbrojarzy zatrudnię, praca na terenie W-wy, tel.
510 722 616
l Praca - zatrudnię pracowników przy budowie
domów z drewna tel. 602 489 484

informaTor
TeleFOny AlArMOwe
Pogotowie Ratunkowe
Policja
l Straż Pożarna
l Pogotowie gazowe
l Pogotowie Energetyczne
l
l

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

urzĘdy i insTyTucje
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
l
l

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

Obywatelskie Biuro Porad
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

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

www.stacja-tluszcz.pl
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O rolnictwie w naszym muzeum
dwa dni przed tegorocznymi dożynkami
w Muzeum ziemi Tłuszczańskiej otwarto
wystawę pt. „Tłuszczańscy rolnicy z doradztwem rolniczym”. nie był to jednak jedyny powód, dla którego przybyło tak
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Horoskop
Baran (21.03-19.04)
Twój czas zajmują rożne drobiazgi, które wydaja Ci się nieistotne, powinny jednak być załatwione. Poświęć więcej uwagi komuś z najbliższej rodziny, gdy będzie potrzebował
wsparcia duchowego.
Byk (20.04-20.05)
Najbliższe dni tak zorganizujesz, że znajdziesz czas na wszystko, co sobie zaplanowałeś.
Działaj spokojnie, gdyż tylko to gwarantuje powodzenie.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Chciałbyś, aby ktoś zaofiarował Ci swoja pomoc. Niestety, teraz na nikogo nie możesz raczej liczyć. Twoi współpracownicy zajęci są swoimi sprawami.
Rak (22.06-22.07)
Nie będzie Ci brakowało szczecią, nieco gorzej jest ze środkami, jakimi aktualnie dysponujesz. Musisz zadowolić się tym, co masz. Musisz działać szybko i ani przez moment nie
stracić z oczu założonego celu.
Lew (23.07-22.08)
Bądź ostrożny w kontaktach z przełożonymi. Teraz konflikt może przybrać ostra formę,
a jeśli tak się stanie, Ty stracisz najwięcej. Połóż uszy po sobie.
Panna (23.08-22.09)
To będzie dugi i pracowity tydzień. Jeżeli chcesz osiągnąć cel, musisz działać energicznie.
Dla własnego dobra staraj się nie popełniać bledów.
Waga (23.09-22.10)
Tydzień Świetnie rokuje poczynionym ostatnio inwestycjom. Jeżeli nie zdarzy się nic nieprzewidzianego, nie tylko osiągniesz spory zysk, lecz uczynisz to w niezwykle dobrym stylu.
Skorpion (23.10-21.11)
Możesz się znaleźć na pozycji lidera, co wiąże się z przywilejami ale i z obowiązkami. Będziesz pod nieustanna presja swoich podwładnych. Może lepiej złożyć odpowiedzialność
na cudze barki.
Strzelec (22.11-21.12)
Spotkasz kogoś, kto bezinteresownie zechce udzielić Ci pomocy. Zanim jednak z niej skorzystasz, dowiedz się, co się za tym kryje. Pamiętaj, że za swoje błędy drogo się płaci.
Koziorożec (22.12-19.01)
Tydzień upłynie Ci spokojnie, choć nie obejdzie się bez nieporozumień. Odezwie się ktoś,
kto ma do Ciebie wielki żal. Jeśli nie jest jeszcze za późno spróbuj naprawić swój błąd.
Masz jeszcze szansę.
Wodnik (20.01-18.02)
Jeżeli miałeś nadzieję, że tydzień upłynie spokojnie, to się rozczarujesz. Będą Cię spotykać same niepowodzenia i będziesz musiał robić dobra minę do złej gry.
Ryby (19.02-20.03)
W tym tygodniu czeka Cię twardy orzech do zgryzienia. Mogą pojawić się nieporozumienia przy podziale zysków. Pomoc przyjaciół bywa niezawodna, ale tym razem będzie trudno dojść do zgody.
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Przełom xViii i xix wieku
w historiiPolski(a więc
i tłuszcza),to– wedługtytułu
powieściwładysława
Gąsiorowskiego– istnyhuragan
niosącygwałtownezmiany.
1794 rok – Powstanie Kościuszkowskie,
bierze w nim udział młodziutki Benedykt
Łączyński (17 lat), brat Hieronima. Zdobywa pierwszy stopień oficerski podporucznika. Również bierze udział w tym powstaniu
następny, późniejszy właściciel Tłuszcza, Stefan Szuszkowski. Następuje utrata niepodległości Rzeczpospolitej w 1795, ziemie,
do których przylgnie potem nazwa – kongresówka stają się własnością Prus i Austrii.
Dobra królewskie, zwane również koronnymi, dostają się w ręce zaborców, a ci dzielą
nimi swoich zasłużonych. Być może stąd
bierze się dzierżawca dóbr Tłuszcza Krzysztof Greffe, nazwisko spotykane w Prusach,
ale i we Francji, w XIX wieku występujące
również we wpisach ksiąg metrykalnych parafii warszawskich. Wojny napoleońskie doprowadzają do powstania Księstwa Warszawskiego w 1807 roku, które trwa zaledwie kilka lat. Zostaje wprowadzony Kodeks
Napoleona, jako obowiązujące prawo. Dopuszcza on m.in. rozwody.
Skorzysta z tego, rozwodząc się z mężem, stolnikiem Walewskim, Maria Walewska z domu Łączyńska (1786-1817), rodzona młodsza siostra Benedykta i Hieronima
Łączyńskich, słynna Marysieńka Napoleona,
bohaterka wielu książek i filmów. Z cesarzem Francuzów Napoleonem I Bonaparte
Maria miała syna Aleksandra Floriana Józefa
(1810-1868) hrabiego Colonna-Walewskiego.
Maria pochowana jest w Kiernozi (obecnie
powiat łowicki) w kościele parafialnym.
W 1815 roku powstaje Królestwo Kongresowe i nowe prawa i porządki własnościowe, odbieranie donacji (darowizn dóbr
koronnych) przyznanych przez Napoleona.
Wiele zmian, zamętu politycznego, wojen
w przeciągu zaledwie 20 lat.
zaSŁuŻeniŁĄCzyńSCy
Hieronim Łączyński (1781? – zm. 1829,
właściciel Tłuszcza) mąż Józefy z domu Gydelskiej był synem Macieja Łączyńskiego herbu Kościesza (ur. ok. 1740 zm. 5.04.1795 pochowany w Kiernozi), starosty gostyńskiego
w latach 1779-1794) posła na Sejm Wielki,
Kawalera Orderu świętego Stanisława (1785),
łowczego [rawskie] Gostynina (1778), żupnika [rawskie] Sochaczewa (1768) i Ewy z domu Zaborowskiej ur. 1750. Dwaj bracia Hieronima, Benedykt i Teodor, byli oficerami armii napoleońskiej. Najbardziej zasłużony
z rodu Łączyńskich, Benedykt, był oficerem
legionów Dąbrowskiego i wojska Napoleona
– 5 czerwca 1807 r. odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Legii Honorowej. Od września 1807 r. był dowódcą 3. pułku ułanów.
Za zasługi w bitwie pod Raszynem z Austriakami w 1809 r. odznaczony Orderem Virtuti Militari. W lutym 1812 r. z powodu złego
stanu zdrowia wystąpił o dymisję. Zdymisjonowany z awansem na generała brygady. Ze
względu na zaistniałą sytuację – klęskę Napoleona w wojnie z Rosją – wraca do służby
czynnej w grudniu 1812 r. Organizuje nowe
oddziały wojska w Księstwie Warszawskim.
Bierze udział w walkach, jest ranny, dostaje
się do niewoli pruskiej 25 marca 1814 r..
Dzięki wstawiennictwu cara Aleksandra I zwolniony z niewoli, bierze dymisję ze
służby francuskiej. Powrót Napoleona z Elby
i jego ostatnie „sto dni” 1815 roku spędza
w Paryżu.
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sTO lAT z ŻyciA TłuszczA cz. ii
W czasie organizacji powrotu żołnierzy
polskich do kraju, którymi obarczył go gen.
Antoni Sułkowski, ciężko się rozchorował
i uzyskał z tego powodu dymisję z wykonywanej funkcji. Umarł w uzdrowisku
w Szczawnie Zdroju w 1820 roku. Pochowany został przy kościele parafialnym św. Anny w Wałbrzychu, grób istnieje dotąd.
ŁĄCzyńSCy i KarSCy
Aleksander Karski z Kars herbu Boleścic, dziadek Zygmunta Karskiego
(ur. 3.08.1861 zm. 15.01.1934 mąż Wincentyny Koskowskiej) – późniejszego dziedzica
Chrzęsnego, miał wśród potomstwa córkę
Bronisławę (1826-1888). Ta wyszła za mąż
za Konstantego Łączyńskiego herbu Kościesza (1830-1879) w kościele św. Krzyża
w Warszawie w 1850 roku. Konstanty był
synem Teodora (1785-1842), brata Hieronima Łączyńskiego – właściciela dóbr Tłuszcza i Zofii z domu Mikorskiej herbu Ostoja. Również córka Teodora Łączyńskiego
– Łucja (1832-1873) wychodzi za mąż
za Augusta Karskiego z Kars herbu Boleścic
(1832-1888).
taJemniCaKiwerSKieGo
W pierwszej części nie wspomniałem
o jednym z właścicieli Tłuszcza, Andrzeju
Kiwerskim (panowie historycy Jarosław
Stryjek i Marcin Ołdak piszą, że był on właścicielem dóbr Tłuszcza). Dlaczego ja się
zawahałem? Stało się to z powodu krótkiej
notatki w Gazecie Warszawskiej nr 143
z dnia 24.06.1864 następującej treści (pisownia ówczesna) – „Panu Andrzejowi Kiwerskiemu, b. Podpółkownikowi pułku
Grenadyerów b. wojska Polskiego, ostatecznie Wójtowi Gminy Tłuszcz (Tłuściec?
– moja uwaga, Członkowi Dozoru Kościelnego Parafii Gończyce i Członkowi Rady
Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych
Powiatu Łukowskiego, za 22 letnią służbę
w b. wojsku Polskiem przed rokiem 1831
odbytą, (przyznano nagrodę) rs. 610
kop. 27”.
Nasz Tłuszcz w tym czasie gminą
nie był, stało się to dopiero w czasie I wojny światowej, pod okupacją niemiecką. Był taką gminą natomiast Tłuściec w latach 1809-1954 położony 5 km
od Międzyrzecza Podlaskiego w ówczesnym powiecie łukowskim. Ten, który
powyższą notkę w Gazecie Warszawskiej
redagował, popełnił błąd, z Tłuśca zrobił
Tłuszcz, ale to jest notatka z 1864 roku,
więc nie musi przeczyć, że wcześniej Andrzej Kiwerski był właścicielem dóbr
Tłuszcza.
Andrzej Kiwerski, mając 19 lat, zaciągnął się do 6. pułku jazdy wojsk Księstwa Warszawskiego, wojnę 1812 roku zakończył w stopniu kapitana. Po utworzeniu Królestwa Kongresowego w 1815 r.
pozostał w służbie wojskowej. Rozkazem
dziennym z 30 stycznia 1830 roku podpisanym przez Wielkiego Księcia Konstantego, mianowany został ze stopnia
kapitana na stopień podpułkownika pułku grenadierów. Brał udział w Powstaniu
Listopadowym, ranny w bitwie pod Olszynką Grochowską. Odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari
Dziennik Powszechny z 13 września 1831 roku pisze:
„W odezwach wydawanych w Łowi-

czu w końcu z. m. (zeszłego miesiąca)
znayduie się następuiąca wiadomość.
Podpułkownik Kiwerski i Kapitan Bortkiewicz z pułku grenad. gwardyi Polskiey
zostali wzięci w niewolę w czasie bitwy
pod Grochowem 25 lutego. Odwiezieni
zostali do twierdzy Bobruyska, gdzie
z indagacvi pokazało się, iż należeli
do liczby głównych sprawców rewolucyi 29 listopada r. z.; na czele 2ch kompanii swego pułku zabierali broń z Arsenału Warszawskiego i pomnażali zaburzenia teyże nocy. Oddani przeto zostali
w Bobruysku pod sąd woienny i następnie: zawiezieni do Petersburga, gdzie
przyznali wyżey wymienione czyny. Decyzya wyroku zależała od Nayiaśnieyszego PANA. W dniu 13 lipca iako w doroczną uroczystość narodzin Nayiaśnieyszey PANI, ciż Officerowie byli iey
przedstawieni i N. PAN pragnąc łaskawością ten dzień uświetnić, Podpułkownikowi Kiwerskiemu i Kapitanowi Bortkiewiczowi raczył przebaczyć, dozwolił dać im
dymissye i wrócic do domów, i nadto
pierwszemu z nich na podróż przeznaczył 150 a drugiemu 100 dukatów”.
Andrzej Kiwerski zmarł w Warszawie 11 listopada 1879 roku. Jeśli był właścicielem Tłuszcza to najprawdopodobniej kilka lat w latach trzydziestych dziewiętnastego wieku.
Kurier Warszawski numery z 9 maja
i 24 czerwca 1832 i 22 maja 1838 roku podają, że obywatel Andrzej Kiwerski przyjechał z Tłuszcza do Warszawy. Następne
notatki z 1839 roku i 1840 mówią już
o przyjeździe dziedzica Andrzeja Kiwerskiego z Gończyc (położone 15 kilometrów od Garwolina, przy lubelskiej szosie).
Znalazłem też w internecie notkę, że Andrzej Kiwerski był właścicielem Gończyc
w latach 1837-1854.
StefanSzuSzKowS Ki
„ROZKAZ
DZIENNY
DO
WOYS A POLSKIEGO w Kwaterze
Główney dnia 22 Października 1816
w WARSZAWIE – Za Naywyższym Roz
azem. Otrzymuią żądane Dymissye:
Z Piechoty – Dla odniesionych ran:
Z Pułku 4 liniowego, Kapitan Stefan
Szuszkowski.
(podpisano) Naczelny Wódz KONSTANTY W. X. R.”
Stefan Szuszkowski otrzymując na własne życzenie dymisję z wojska Królestwa
Kongresowego, miał już 43 lata życia.
Po otrzymaniu dymisji udaje się do Łaz leżących kilka kilometrów od Łukowa.
W 1821 roku mając 48 lat, poślubia
w Kościele w Łukowie Joannę Cichowską, świadkami są wpisani w metrykę ślubu ksiądz Jan Nepomucen Szuszkowski
(kanonik katedry w Janowie), brat Stefana oraz dziedzic majątku Łazy (około
trzy razy większego od majątku Chrzęsne) – Józef Kalasanty Szaniawski, bardzo znana i wpływowa postać Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego.
Państwo młodzi zamieszkują w cząstkowej części majątku Gołąbki – własności
żony. Tam rodzą się ich dzieci – 1822
Teofila, w 1823 bliźniaki Leopold i Stanisław, a w 1826 Andrzej. Spod Łukowa

Stefan Szuszkowski trafia do naszego
Tłuszcza i już jako dziedzic Tłuszcza, tu
umiera w 1862 roku.
Liczę, że sporo wyjaśni w sprawach
zmieniających się właścicieli majątku
Tłuszcz, planowana publikacja Dziennika Urzędowego Wojewodztwa (a potem
Gubernii Mazowieckiej istniejącej w latach 1837-1844) Mazowieckiego 18161844 na stronach internetowej biblioteki
e-bUW.
niSzC zyC ielS KiorK an
Nie omijały Tłuszcza w pierwszej
połowie XIX wieku klęski żywiołowe
i pożary. W Gazecie Porannej z 1 lipca 1837 roku czytamy o pożarze
w Tłuszczu z 12 kwietnia 1836 i przyznanej kwocie zapomogi z Funduszu Towarzystwa Ogniowego Wsiów (pisownia
oryginalna) w Królestwie Polskim.
Podaję też w całości notatkę (w pisowni z tego okresu) z Gazety Warszawskiej nr 170 z 1856 roku:
„Kilka dni temu odebraliśmy parę listów z Powiatu Stanisławowskiego, donoszących o straszliwej burzy, huraganie
z gradem i ulewą, który dnia 19 czerwca
r. b. o godzinie południowej zniszczył
kilkanaście wsi i folwarków. Dziś sprawdziwszy te wiadomości w urzędowem
źródle, przekonaliśmy się o niezmiernych szkodach, jakie ta burza gradowa
z wichrem okropnym zrządziła.
Wszystkie niemal włości leżące
na pasie od miasteczka Stanisławowa
pod Kamieńczyk miasteczko, w powiecie
Stanisławowskim, na przestrzeni blisko
pięciu mil geograficznych, w kierunku
południowo-zachodnim, od traktu Brzesko-Litewskiego ku Bugowi, zupełnie
zniszczone zostały, to jest, że wszystkie
w nich zasiewy ozime poszły w niwecz,
przybite gradem i z ziemią zmieszane,
tak, iż nawet słomy zebrać się nie da.
Głównie klęsce téj uległy wsie następujące: Międzyleś, Szczepanek, Jaźwie, Kobiel, Miąsse, Łysobyki, Cygów, Wólka Dąbrowiecka, Wola Cygowska, Chojny, Probostwo Poświętne, Tłuszcz i osada Wywłoka. W tych wszystkich nomenklaturach
grad i straszliwa ulewa stłukły zboże zupełnie; prócz tego kartofle, kapusty, buraki,
słowem wszelkie ogrodowizny z kretesem
powybijane zostały, a nawet łąki zniszczone. W niektórych miejscach wicher tak się
rozszalał, że poobalał budynki, np. w Mię-

dzylesiu zburzył holendernię, cztery domy
włościańskie i trzy stodoły; w Szczepanku
sześć domów i stodół sześć włościańskich
oraz dwie holendernie.
Orkan najsrożej dokazywał we wsi
Miąsem, gdzie obalił 6 domów mieszkalnych i 21 stodół, obór i innych budowli
gospodarskich 12, bydła dworskiego zabił sztuk 4 a 5 pokaleczył śmiertelnie.
Również mocno ucierpiały wsie: Wola
Cygowska, Cygów, Chrzęsne i inne. Złowrogi ten huragan szalonym pędem przebiegł to szerokie pole zniszczenia, bo zaledwie dziesięć minut minęło, a wszystkie te piękne niwy, bujnym okryte plonem, znikły stratowane pochodem tego
niszczyciela, zbite z błotem i piaskiem
zmieszane, czernią się teraz daleko brunatnym szlakiem – ogrody jakby je
umyślnie powyrywano, łąki powalcowane; drzewa i lasy, co pędowi rozhukanego burzyciela stawiały czoła, jak lekkie
źdźbła trawki legły pod olbrzymim jego
naciskiem.
Okropna to klęska dla tej okolicy
Stanisławowskiego Powiatu, tym bardziej
dotkliwą jest i będzie dla jego wiejskich
mieszkańców, że zeszłoroczny nieurodzaj, za nadto ciężka i długa zima, w wielkim już niedostatku postawiły ich
a na przednówku i głód zaczął do ich
wrót kołatać. Spieszna i skuteczna pomoc ze strony dobrotliwego i troskliwego
Rządu, tak w produktach do życia – w zaliczeniach na zasiewy i pożyczkach a nawet darowiźnie, jak niemniej wydawanie
na kredyt mąki i kaszy z magazynów wojskowych, samym właścicielom ziemskim
i włościanom – zapobiegły rozszerzeniu
się klęski głodowej na większe rozmiary.
Czują to mieszkańcy od zatraty i najokropniejszej śmierci wybawieni,
i z wdzięcznością błogosławią wszystkim,
co im udzielili tę pomoc dobroczynną
a tak konieczną. W takim stanie rzeczy,
teraźniejsze żniwa były jedyną i ostatnią
nadzieją właścicieli ziemskich i włościan;
że zaś spodziewane te plony po większej
części całkiem są zniszczone, a właściciele dóbr, sami klęską zrujnowani, nie będą
mogli, mimo najszczerszych chęci,
przyjść w pomoc do nędzy przywiedzionym włościanom swoim, potrzeba więc
znowu będzie nadzwyczajnych środków
dla wydźwignięcia ich z ostatecznej niedoli, których dobrotliwy Rząd, jak poprzednio już, tak i teraz nakazać nie zaniedba.”
c dn .
i re ne usz w iĘcH
Od Autora: cytowane przeze mnie
gazety znajdują się na stronach
internetowej biblioteki e-buw, czyli
Biblioteki uniwersytetu warszawskiego
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra

DawnotemuwtŁuSzCzu…
Tłuszcz wg spisu z 1827 roku liczył 21 domów i 126 mieszkańców.
Nazwiska mieszkańców Tłuszcza według wpisów w księgach parafialnych z lat
1812-1827 parafii Klembów i Postoliska, żyjących w okresie spisu miast wsi i osad
Królestwa Polskiego w 1827 roku to: Babańczyk, Bujanowski, Ciuk, Czachowski,
Czachowicz, Dzięcioł, Giziński, Grądzki, Godlewski, Godzieliński, Grosz, Jederowicz, Jucha, Juszyński, Kobylański, Kacperski, Kostrzewa, Kołodziejczyk, Kruk,
Kucharski, Lawendowski, Maciołek, Matuszewski, Michalik, Miąskewicz, Nowicki, Nowiński, Pietraszek, Płatkowski, Piekut, Perczyński, Przybyszewski, Rozbicki,
Rutkowski, Szymborski, Szczygielski, Tokarzewski, Węcławek, Wachomowicz, Wołosz, Wierzbicki, Ziółkowski.
Najstarsze rody Tłuszcza sięgające połowy XVII wieku (według wpisów w dostępnych księgach metrykalnych), to: Ciuki, Michaliki i Kruki – mieszkają w naszej miejscowości nieprzerwanie prawie od 400 lat!

www.stacja-tluszcz.pl
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wieś ciz boi ska
wynikiostatnichspotkań
Wilga II Garwolin 0: 2 Bóbr Tłuszcz
1. kolejka Ligi Okręgowej (2015/16)
15.08.2015, 17: 00 – Garwolin
Bóbr Tłuszcz 1: 1 ŁKS Łochów
2. kolejka Ligi Okręgowej (2015/16)
22.08.2015, 17: 00 – Tłuszcz

losowaniePucharuPolski

wala. Gospodarzem meczów na tym
etapie rozgrywkowym jest zawsze drużyna występująca w niżej lidze.

nieprzegapisz
żadnegomeczu!
Strona internetowa www.bobrtluszcz.pl uruchamia nową funkcję przypomnienia sms o zbliżających się
meczach. Na 24 godziny przed każdym
meczem ligowym rozgrywanym w
Tłuszczu, osoby które wyrażą chęć i zapiszą się do tej usługi otrzymają darmowego smsa z przypomnieniem oraz zaproszeniem na mecz.

Pod koniec lipca odbyło się losowanie
Pucharu Polski. Nasz zespół przygodę
z tymi wojewódzkimi rozgrywkami rozpocznie od II rundy, w której zmierzy się
ze zwycięzcą meczu Sokół II Serock (B
Klasa) – Huragan II Wołomin (A Klasa).
Dokładnego
rywala
poznamy
po wspólnym meczu obydwu zespołów, który odbędzie się 26 sierpnia,
o godzinie 17: 00 w Serocku.

Zarówno zapisanie się, jak i otrzymywanie smsów z systemu jest bezpłatne. Zapisać się możemy poprzez wypełnienie
prostego formularza znajdującego się
na stronie.

Mecz II rundy nasz zespół rozegra 9
września o godzinie 16: 30 na boisku ry-

Więcej szczegółów oraz formularz znajdziemy na stronie: www.powiadomie-

nia.bobrtluszcz.pl
Gramy u siebie w sobotnie popołudnia!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
większości kibiców, wszystkie mecze ligowe Bobra Tłuszcz rozgrywane latem i
jesienią na naszym stadionie, zostały
zaplanowane na sobotnie popołudnia.
Serdecznie zapraszamy do przychodzenia na mecze i dopingowania naszej
drużyny!
Runda jesienna. Mecze Ligi Okręgowej
w Tłuszczu:
4. kolejka | 29.08.2015 (sobota) | 17:00 |
Bóbr Tłuszcz -:- PKS Radość
6. kolejka | 05.09.2015 (sobota) | 16:00 |
Bóbr Tłuszcz -:- Vulkan Wólka Mlądzka
8. kolejka | 19.09.2015 (sobota) | 15:00 |
Bóbr Tłuszcz -:- Legionovia II Legionowo
10. kolejka | 03.10.2015 (sobota) | 15:00
| Bóbr Tłuszcz -:- Grom Lipowo
12. kolejka | 17.10.2015 (sobota) | 15:00
| Bóbr Tłuszcz -:- Dąb Wieliszew

Półmaraton cudu nad wisłą
uznałam że to pechowy bieg. w Tamtym roku to był mój pierwszy półmaraton, nie dopasowałam butów do dystansu i pogody i zdarłam do krwi nogi, lecząc je potem kilka tygodni.

W tym roku postanowiłam przełamać zła passę. Szykował się solidny
upał, tylko trzy punkty nawadniania.
Biegnę z butelką. Czapka na upał, buty
lekkie, wygodne startówki na asfalt. Jestem przygotowana.
Siłę w nogach miałam, około 5 km
niestety zaczęła piec mnie stopa, robił
się ogromny bąbel, potem już nie wiedziałam czy już mam zdarte nogi czy

jeszcze nie. Moje startówki z cienką podeszwą można założyć góra na 5 km,
pieką i palą w upał. Gorący asfalt zrobił
swoje. Nie przewidziałam tego. Dodatkowo upał faktycznie bardzo doskwierał, praktycznie zero cienia. Po drodze
już myślałam, że ten bieg jest jednak pechowy, że już tak zawsze będzie. Byłam
wściekła na buty i na swoją głupotę. Ile
czasu będę leczyć nogi. Ale atmosfera
na trasie wśród biegaczy przyjazna,
na zawrotce pozdrawiałam znajomych
i moich Bobrów. Natomiast doping
na tej trasie poza dwoma, trzema miejscami wyglądał źle.

Ale wspaniałym akcentem tego biegu był Grzegorz Laskowski! Ogromne
dzięki. Kiedy zamajaczyła mi żółta podkoszulka na skręcie do Czarnej, potem
dojrzałam herb Bobra a potem rozpoznałam Grzesia, który głośno dopingował i dodawał otuchy, byłam szczesliwa.
Potem pojawił się na 17 kilometrze! Wie
że 17 kilometr jest ciężki, niby już blisko a jeszcze tyle. Jak ważny wtedy jest
doping i ciepłe słowo. Pożaliłam mu się
ze mam załatwioną nogę, że mnie boli,
a on powiedział – Dobiegniesz, jak tyle
wytrzymałaś to i wytrzymasz do końca.
No i muszę powiedzieć że słowa te
sobie powtarzałam do samej mety i to
był mój najlepszy odcinek trasy. Miałam
jeszcze siłę na szybki finisz. Oczywiście
na mecie też spotkałam Grzesia. Uściskałam go, podziękowałam.
Po biegu poszłam szukać pana Ryszarda Sawy, żeby z nim porozmawiać.
Fascynuje mnie jego historia. Siedział
sobie na ławeczce po biegu sam, więc
się przysiadłam i z nim porozmawiałam.
Namówiłam na połówkę Kusocińskiego. Ciekawe czy pobiegnie – musi mieć
przewodnika.
k ATA rzy nA M
www. BOBr -Tluszcz . MA ni FO. cOM
wyniki
ryszard Mazurek 01.44.16 – 22/ M40
i open 86
janusz łuczyk 01.44.17 – 32 /M30
i open 87
katarzyna Marcinkiewicz 01.56.52
– 6/m40 i 19 open k
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14. kolejka | 07.11.2015 (sobota) | 13:00
| Bóbr Tłuszcz -:- Legion Warszawa

zkimzagramy
wnowymsezonie?
Beniaminkami w Lidze Okręgowej będą: Agape Białołęka (które kontynuuje
passę awansów do wyżej klasy rozrywkowej w każdym sezonie - z B Klasy do
Ligi Okręgowej w ciągu 2 lat), Marcovia
Marki (silna drużyna powracająca do Ligi Okręgowej po rocznej przygodzie w
A Klasie związanej z problemami finansowymi), Wilga II Garwolin (rezerwy 4-ligowego zespołu), a także Promnik Łaskarzew (podgarwoliński klub założony
w 1926 roku). Natomiast pozostałe 11
zespołów to drużyny z którymi graliśmy
reklama

w poprzednim sezonie.
Skład Ligi Okręgowej 2015/16 (Grupa I):
● Agape Białołęka (48 km)
● Dąb Wieliszew (44 km)
● Bóbr Tłuszcz
● Bór Regut (67 km)
● Grom Lipowo (60 km)
● Józefovia Józefów (51 km)
● Legion Warszawa (46 km)
● Legionovia II Legionowo (50 km)
● ŁKS Łochów (23 km)
● Marcovia Marki (34 km)
● PKS Radość (52 km)
● Promnik Łaskarzew (98 km)
● Sokół Serock (55 km)
● Świt II Nowy Dwór Mazowiecki (62
km)
● Vulcan Wólka Mlądzka (34 km)
● Wilga II Garwolin (81 km)
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wianki przyniosły szczęście

w mokrejwsijużpo razdziesiątyorganizowana byłanoc
świętojańska.Pogodapłatałafigle,aleostateczniedała
za wygraną.razemzesłońcemz przepięknymiwiankami
pojawilisięuczestnicywspólnejzabawy.

Gospodarz imprezy pani sołtys
Aleksandra Świeżak po przywitaniu
przybyłych gości wręczyła podziękowania dla osób angażujących się w życie
lokalnej społeczności. Następnie uczennice z Zespołu Szkół w Mokrej Wsi
przebrane w przepiękne stroje z wiankami na głowach przybliżyły wszystkim
obrzędy Nocy Świętojańskiej.
Tradycyjnie najważniejszym punktem programu były konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański. Konkurencja była duża. Jury miało duży problem,
gdyż wszystkie wianki były przepiękne.
Po długich debatach wybrano zwycięzców: Zuzię Kaput (I miejsce), Wiollę
i Gabrysię Rosińskie (II miejsce) oraz
Klaudię Radzką (III miejsce). Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe.
Po rozdaniu nagród utworzono korowód i ruszono dopełnić tradycję tej
nocy – puścić wianki na wodę. Wianki
były różne, ale cel jeden – miały przynieść szczęście.
Po oficjalnej części był już czas
na zabawę i poczęstunek. Była loteria,
trampolina, gry, zabawy oraz konkursy,
w których uczestniczyły dzieci jak i dorośli. Można było skosztować domowego smalcu z ogórkiem jak również kiełbaski z grilla. Jedną z atrakcji tego dnia
był tort czeczeński, który przygotowała
jedna z mieszkanek wsi z okazji dziesiątej rocznicy obchodów Nocy Świętojańskiej. Wszystkie zbędne kalorie można było zrzucić na dyskotece, która
trwała do późnych godzin wieczornych.
Rok w rok impreza plenerowa w Noc
Świętojańską cieszy się dużym zainteresowaniem. Pozwala na moment oderwać się
od rzeczywistości oraz daje okazję
do wspólnego kultywowania tradycji, ale
również do integracji naszej małej społeczności – mówią uczestnicy zabawy i już nie
mogą doczekać się następnej.
Org .

reklama

reklama

kolejny udany turniej
siatkarski za nami
w ciepły, słoneczny weekend 22-23 sierpnia już po raz kolejny na boiskach
przy ul. Przyzakładowej rozegrano Amatorski Turniej siatkówki Plażowej.

Organizatorami wydarzenia, które odbyło się już po raz VIII w historii naszej
gminy byli Waldemar Sitek i Artur Dzięcioł. W turnieju wzięło udział 15 drużyn
męskich i trzy drużyny kobiece. Pierwszy dzień rozgrywek to rywalizacja w fazie grupowej. Wielką niespodzianką było odpadnięcie już na tym etapie jednego z faworytów, wielokrotnego półfinalisty tego turnieju, drużyny Śmegens Owegens z Radzymina. W niedzielę drużyny rywalizowały ze sobą w systemie brazylijskim. W meczu
o trzecie miejsce TheNaturat pokonał po zaciętym pojedynku niespodziankę tegorocznego turnieju drużynę Metin 2 z Tłuszcza. Zwycięzcą tegorocznego turnieju
okazała się Zadyszka Wołomin, która w finale po bardzo emocjonującym i wyrównanym pojedynku pokonała mistrza VII edycji drużynę z Tłuszcza Sunrise Beaver
Skład.

W tegorocznych rozgrywkach w kategorii kobiet wystąpiły tylko trzy drużyny.
Zwyciężyły oczywiście niepokonane od sześciu edycji Gospodynie, drugie miejsce
zajęły Pinky Pie, a trzecie przypadło drużynie Aktimelek.
– Dziękujemy wszystkim drużynom za przybycie i super atmosferę, dziękujemy
także tym, którzy pomagali nam w organizacji turnieju, sędziom-ochotnikom, młodzieży z gimnazjum z Tłuszcza, a także przyjaciołom naszych zawodów, którzy
od samego początku nas wspierają, w szczególności Pani Marii Duchnowskiej i całej jej rodzinie. Do zobaczenia za rok! – zaprasza Waldemar Sitek, współorganizator
zawodów.
red.

