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Nie wypalaj! Nie zabijaj!
pożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu ga-

tunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków. palą 
się gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami 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, bor-
suki, kuny, nornice, badylarki i inne drobne gryzonie). 



� nr 4 (11) kwiecień �014r. MIĘDZY RZĄDZĄ I CIENKĄ

W numerze:

MIĘDZY RZĄDZĄ I CIENKĄ. MIEsIĘCZNIK społECZNo KultuRalNY MIEsZKańCÓW gMINY KlEMbÓW - bEZpłatNY

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść patnych reklam i anonsów.

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie, ul. Strażacka 8, 05-205 Klembów
Redaktor naczelna: Agata Bochenek. Redaguje: Zespół.
adres redakcji: GOK, ul. Strażacka 8, 05-205 Klembów, tel. 29 741 03 50, e-mail: gok@klembow.pl
skład i druk: AWI-GRAFIKA, ul. Kościelna 20, 05-200 Wołomin, www.reklama.wwl.pl

Wesołych Świąt Wielkanocnych,
Spokoju Ducha, wiary w Ludzi,

umiejętności dostrzegania piękna tego świata
I wiary w siebie i swoje możliwości!

Życzą Dyrekcja i pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie
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Tradycje Wielkanocne
Zbliżają się Święta Wielkanocne. Wszyscy powoli się do nich przygotowujemy. Widać porządki na posesjach i uli-

cach naszej gminy.
Tradycje wielkanocne związane są także z wykonywaniem różnych 

ozdób. Na zajęciach plastycznych w GOK-u w Klembowie oraz Świetlicy 
Wiejskiej w Pasku uczestnicy zdobili kolorowe pisanki wykorzystując 
bogate materiały i własną inwencję twórczą. W dalszej kolejności pla-
nujemy wykonywać palmy z materiałów roślinnych i ekologicznych.

Członkowie Klubu Seniora podczas swoich 
spotkań również podtrzymywali tę tradycję. 
W wyniku wspólnej pracy powstało wiele róż-

nokolorowych pisanek, które będą ozdobą 
wielkanocnych stołów. 

GOK

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
Zmartwychwstania Pańskiego

najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych,
miłości wytrwałej, pokoju i radości

oraz pięknych, rodzinnych spotkań przy świątecznym stole

składają

Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Marcinkowska

Wójt Gminy Klembów
Kazimierz Rakowski 
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przedstawiamy zadania inwestycyjne realizowane w gminie Klembów w ciągu 3 ostatnich lat. łącznie jest 26 za-
dań, a wśród nich takie jak budowa i modernizacja dróg i chodników, odwodnienie, a dużą część stanowią znaczące 
inwestycje oświatowe, przy każdej szkole na terenie gminy. 

W tym wykazie uwzględnione są pra-
wie wszystkie miejscowości gminy, bo 
wszędzie realizowane są inwestycje. 
Przez trzy lata na inwestycje w gmi-
nie przeznaczono kwotę ponad 26,5 

miliona złotych. Z tego ponad 11,5 mi-
lionów to środki pozyskane z zewnątrz  
(w tym 7 087889,32zł to środki unijne). 
Te kwoty mówią same za siebie, mówią 
najwyraźniej i najdokładniej o tym, co 

dzieje się w gminie Klembów. Liczby nie 
kłamią, one pokazują to, co już zosta-
ło zrobione i to, co zostanie wykonane  
w najbliższym czasie. 
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Szkoła podstawowa w Dobczynie w projekcie

Z początkiem kwietnia 2012 roku szkoła podstawowa w Dobczynie wygrała konkurs w ramach projektu eduka-
cyjnego “szkoła Równych szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja”, którego celem było wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów.  Wnioskowana kwota dofinansowania to 
ok. 200 tys. zł.

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach 
PO KL Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych

Projekt był realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie, która to Fundacja 
pełniła rolę Lidera.

W projekcie trwającym od kwietnia 2012 r. do lutego 2014 r. zre-
alizowano następujące rodzaje zajęć dla uczniów:
1. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z historii i języka polskiego - 90 godz.
2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie matema-
tyki i informatyki - 80 godz.
3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie języka an-
gielskiego - 60 godz. 
4. Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne uczniów - 90 godz.
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne uczniów - 100 godz.
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów - 60 godz.
7. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami mowy - 90 godz.
8. Doradztwo i opieka psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów - 
zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe - 90 godz.
9. Doradztwo i opieka psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów - 
grupowe, terapeutyczne zajęcia taneczne - 90 godz.
10. Doradztwo i opieka psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów 
- zajęcia grupowe wspierające rozwój fizyczny uczniow - 90 godz.
11. Doradztwo i opieka psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów 
- zajęcia grupowe świetlicowe - 120 godz.
12. Cykl 6 wycieczek krajoznawczych.
13. Cykl 4 wycieczek (teatr, opera, filharmonia).
14. Dwa obozy letnie dla uczniów.
15. Zajęcia koła szachowego dla uczniów.

Celem ogólnym projektu było wsparcie pedagogiczno - psycho-
logiczne uczniów zmierzające do zmniejszenia oddziaływania czyn-
ników utrudniających uczestnictwo w procesie kształcenia a także 
uzupełnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez pod-
niesienie jakości procesu kształcenia ukierunkowane na rozwój klu-
czowych kompetencji.

Celami szczegółowymi projektu były:
1. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci - uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Dobczynie w stosunku do poziomu szkolnictwa w większych 
miastach poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
oraz rozszerzenie programu, poprawa dostępu do edukacji.
2. Rozwój kompetencji kluczowych.
3. Zdiagnozowanie potrzeb i problemów uczniów oraz pomoc psy-
chologiczna i logopedyczna.
4. Przeciwdziałanie przemocy w szkole.
5. Zmniejszenie negatywnych efektów oddziaływania czynników 
ekonomicznych, społecznych i kulturowych na edukację uczniów.
6. Zwiększenie motywacji uczniów do nauki.
7. Poprawa wyników ze sprawdzianu
8. Podniesienie sprawności psycho - ruchowej uczniów, zniwelowanie 
wad postawy.
9. Większa dostępność do wiedzy między innymi poprzez zakup po-
mocy dydaktycznych, zwiększenie atrakcyjności zajęć.
10. Zorganizowanie zajęć w sposób umożliwiający rodzicom godze-
nie życia zawodowego z prywatnym - odpowiadając na potrzeby pra-
cujących rodziców.
11. Wdrożenie nowych form nauczania cechujących się wyższą sku-
tecznością niż tradycyjne formy.

„Szkoła Równych Szans”

Projekt cieszył się ogromną popularnością  wśród uczniów. Wszyst-
kie zajęcia i wyjazdy były nieodpłatne. W projekcie wzięli udział nie-
mal wszyscy uczniowie szkoły. Ze środków unijnych zakupiono wiele 
pomocy naukowych, wyposażono szkołę w projektory multimedialne, 
laptopy, ekrany projekcyjne, tablicę interaktywną. Dla uczniów koła 
szachowego zakupiono kilkanaście kompletów szachów, tablice demo 
do nauki gry w szachy. 

W ramach projektu najstarsi uczniowie przeszli kurs pierwszej 
pomocy zakończony sprawdzianem praktycznym. Młodsi uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach czerpania papieru.

To tylko mały fragment aktywności w ramach projektu. Nie spo-
sób opisać wszystkich działań, które były realizowane na przestrze-
ni dwóch lat trwania przedsięwzięcia. Wszystkie zajęcia w ramach 
realizowanych zadań sprawiały uczniom wiele przyjemności jednak  
z największa radością uczniowie wspominają wycieczki krajoznawcze, 
wyjazdy do teatru, opery, filharmonii. Szczególnie miłe wspomnienia 
zachowają uczniowie, którzy spędzali czas wakacyjny na obozach let-
nich w górach w Małym Cichym i Gierałtowie.
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Uczniowie wypoczywali w bardzo nowoczesnych ośrodkach, zwie-
dzili szereg miejsc. Mając do dyspozycji podczas trwania obozu auto-
kar mogli oglądać najpiękniejsze zakątki polskich gór. Projekt przy-
czynił się do wzrostu kompetencji uczniów. Szczególną wartość miały 
zajęcia logopedyczne dla uczniów.

Efekty terapii logopedycznej uczniów uczęszczających na zajęcia, 
to przede wszystkim poprawa sprawności aparatu artykulacyjnego 
oraz słuchu fonematycznego, które osiągnięto poprzez intensywne 
ćwiczenia. Usprawniono też kinestezję artykulacyjną. Oprócz tego 
wywołano głoski i utrwalono ich poprawną wymowę. Ponadto, dzięki 
udziałowi w zajęciach terapii logopedycznej, dzieci usprawniły techni-
kę czytania i pisania, wzbogaciły słownictwo, obcowały z literaturą dla 
dzieci, doskonaliły umiejętności pracy z komputerem. 

Uczniowie z żalem zakończyli udział  
w projekcie. Były to dla nich niezapomniane 
chwile. Różnorodność oferty zajęć (koło pla-
styczne, teatralne, sportowe, historyczne, 
matematyczne, przyrodnicze, taneczne, sza-
chowe) sprawiła, że każdy mógł wybrać dla 
siebie aktywność, która przynosiła mu wiele 
satysfakcji.

Realizacja projektu przyczyniła się do 
zwiększenia szans szkoły na realizacje in-
nych ciekawych rozwiązań edukacyjnych.
Wyposażenie szkoły w tablice interaktywna, 
projektory multimedialne sprawiło, że szkoła 
postanowiła uczestniczyć w innowacji peda-
gogicznej. W 2012 roku uzyskaliśmy zgodę 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty na wpro-
wadzenie innowacji i eksperymentu peda-
gogicznego pod nazwą “Matematyka innego 
wymiaru – organizacja Matematycznych Mi-
strzostw Polski Dzieci i Młodzieży”.

Szkoła Podstawowa w Dobczynie realizowała IV edycje projektu 
„Szkoła Równych Szans”. Uczestniczyliśmy również w pozostałych 
trzech edycjach. Od 2007 roku, dzięki współpracy z Fundacja De-
mokracji Lokalnej Centrum Mazowsze udało się pozyskać na zajęcia 
dla uczniów kwotę ok. pół miliona złotych. W kolejnych edycjach 
projektu beneficjentem była Gmina Klembów, realizatorem (Partne-
rem Fundacji) Szkoła Podstawowa w Dobczynie. Sprawna realizacja 
projektu w partnerstwie była możliwa dzięki udzieleniu przez Wójta 
Gminy Klembów wszelkich pełnomocnictw do reprezentowania Gmi-
ny - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dobczynie. 

Iwona Sobka
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Szkolny Teleexpress
11 marca w Zespole szkół w Klembowie gościliśmy uczniów Zespołu szkół specjalnych w ostrówku pod opieką 

nauczycielek: K. Romanowskiej i D. Dołowej.
Po przywitaniu zebranych przez dyrekto-

ra szkoły Andrzeja Olszewskiego, nadszedł 
czas na przedstawienie. Spektakl „Szkolny 
Teleexpress” był skierowany do uczniów kl. 
IV Szkoły Podstawowej w Klembowie i miał 
charakter integracyjny. Głównym prowadzą-
cym w roli Mariusza Warzywko był Mateusz 

Laskowski, uczeń kl. III oraz Franciszek Wój-
cicki w roli Piotra Kraśko. Misją programu 
edukacyjnego marki Winiary „Żyj smacznie 
i zdrowo” było przekazanie uczniom wiedzy 
z zakresu prawidłowego odżywiania się oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia. Program 
pokazuje również, jak ważna w życiu człowie-

ka jest aktywność fizyczna. Na zakończenie 
wszyscy uczniowie zaśpiewali wspólnie pio-
senkę „Witaminki”. Uatrakcyjnieniem całego 
przedstawienia był taniec zumby, prowadzo-
ny przez Aleksandrę Harasim. 

Z.S. 

„Pomocna Dłoń” zaprasza do współpracy
stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „pomocna Dłoń”  22 marca urządziło na placu na 

terenie Rezerwatu Dębina ognisko dla swoich członków i ich najbliższych.
Było palenie marzanny, pieczenie kiełbasek i miłe rozmowy. Dzie-

ci przez pięć godzin (bo tyle trwało spotkanie) korzystały z wiosennej 
aury i bawiły się na placu zabaw. Wszyscy uczestnicy zgodnie uznali 
wspólnie spędzony dzień za bardzo udany i już planują jego powtó-
rzenie.

Stowarzyszenie zamierza organizować przynajmniej raz w miesią-
cu tego typu spotkania integracyjne dla niepełnosprawnych dzieci  
i ich rodzin.

Z kolei we wtorek 25 marca w sali widowiskowej w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Klembowie odbyły się zajęcia plastyczno-spor-
towo-muzyczne dla najmłodszych podopiecznych Stowarzyszenia. 
Dzieci chętnie brały udział w zabawach ruchowych, uczyły się no-
wych piosenek. Czas spędzony wspólnie sprzyja nawiązywaniu bliż-
szych relacji zarówno wśród rodziców czy opiekunów, jak i w gronie 
najmłodszych. Każde dziecko wyszło z zajęć z własnoręcznie wykona-
ną kurką - symbolem Świąt Wielkiej Nocy.

serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie życzliwe 
nam osoby i instytucje.

Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt!
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ogłosZENIE o NaboRZE Na WolNE staNoWIsKo 
uRZĘDNICZE 

po wizycie kilku młodzieńców w miejscu przeznaczonym do wypoczynku zostały tylko popioły, zgliszcza i puste butelki.

Spalili i zniszczyli
Dwa lata temu na terenie leśnictwa  

w Ostrówku powstało ogólnodostępne miej-
sce do wypoczynku, zadaszone, z ławkami, 
z wydzielonym miejscem na ognisko. W ra-
mach unijnego projektu została zrealizowana 
solidna turystyczna inwestycja, z której mo-
gli korzystać zarówno miejscowi mieszkań-
cy, jak i przyjezdni. Przez dwa lata to pięk-
ne miejsce wśród zieleni służyło wszystkim 
odwiedzającym, dorosłym i dzieciom. Służyło 
do 29 marca tego roku. Bowiem tego właśnie 
dnia, w sobotę, do Ostrówka zjechała grupka 
młodych mężczyzn. Cel wizyty był daleki od 
turystycznego, był zwyczajnie prymitywny. 
Otóż wspomniana młodzież najpierw urządzi-
ła w lesie alkoholową libację, a na koniec spa-
liła wiatę i zdewastowała wszystko dokoła. 
Działo się to w biały dzień, między godziną 14 
a 15. Zabawa szybko się skończyła, podpala-
cze zostali zatrzymani zanim jeszcze zdążyli 
wytrzeźwieć. Funkcjonariusze z KP w Tłuszczu 
zatrzymali trzech młodych osobników: z Klem-
bowa, Michałowa i Jasienicy, z których dwóch 
przyznało się do spalenia wiaty i dewastacji 
terenu, trzeci zaś udawał niewinnego tury-
stę, przypadkowo zabłąkanego między stosy 
butelek i spaloną wiatę. Tyle właśnie zostało 
po wizycie młodzieńców – niezliczona ilość 
pustych butelek po tanich trunkach, zgliszcza  
i popioły, popioły, popioły…

- Cóż można powiedzieć – zastanawia się 
chwilę leśniczy Marcin Młudziński. – Przez 
dwa lata był tutaj spokój, odwiedziło to miej-
sce kilka tysięcy ludzi, zachwyconych pięk-
nem okolicy. Nasza praca została zniszczona 
w ciągu kilku minut. Straty wyniosły około 10 
tysięcy złotych, ale odbudowanie potrwa na-
wet dwa miesiące. Teren do wypoczynku po-
wstał za pieniądze unijne, odtworzenie miej-

sca wiąże się z konkretnymi procedurami. 
Przez dwa lata to przepiękne miejsce było 

ogólnodostępne. Po ostatnich wydarzeniach 
może należałoby jednak ograniczyć dostęp 
stawiając znaki zakazu wstępu dzikusom, 
którzy nie potrafią zachowywać się w miej-
scach publicznych. 

A.B.   

Wójt gminy Klembów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  
w urzędzie gminy Klembów, ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

staNoWIsKo pRaCY: podinspektor/Inspektor ds. opłat za odpady komunalne
Nabór na stanowisko trwa do 30 kwietnia 2014 r.

powyższe ogłoszenie jest zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.klembow.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy.

Dodatkowych informacji w zakresie procedury naboru i spraw formalnych udziela  
sekretarz gminy Klembów p. Helena Krajewska pod nr tel. 29 777 92 62

Wójt
Kazimierz Rakowski 
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Łukasz Doruch wicemistrzem Polski
Na Mistrzostwach polski w Wyciskaniu leżąc w tarnobrzegu, mieszkaniec Krzywicy łukasz Doruch startujący 

w kategorii 120 kg zdobył srebrny medal wynikiem 160 kg. 

Uczniowie 
na biwaku

W nocy z 14 na 15 marca uczniowie IV klasy szkoły 
podstawowej w Klembowie wzięli udział w biwaku.

– To była noc pełna wrażeń i emocji – podsumował wychowawca. 
Po ognisku zorganizowano rozgrywki sportowe przy jupiterach, me-
cze dostarczyły wszystkim dużo emocji. Zmęczeni uczniowie poszli 
spać o północy. Ranek rozpoczął się pobudką o 6.30. Po śniadaniu 
wszyscy poszli na salę, gdzie udana zabawa trwała do godz. 9. Dla 
większości uczestników biwaku był to pierwszy, samodzielny nocleg 
w szkole. Taka forma aktywności i wypełniania czasu wolnego po-
zwala doskonale integrować klasę.            Z.S. 

Reprezentacja Zespołu szkół z Klembowa wzięła udział 
w gminnych zawodach tenisa stołowego w ostrówku, 
które zostały rozegrane 12 lutego.

Uczestnicy zawodów rywalizowali w każdej kategorii wiekowej od 
2003 r. z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. Uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Klembowie: Julia Gronek i Przemysław Gronek, 
zdobywając czołowe miejsca mieli możliwość reprezentować szkołę 
18 marca na zawodach w Duczkach, organizowanych przez Gminę 
Wołomin. Do reprezentacji dołączyli również Lena Andrzejewska 
i Łukasz Kaza. Dziewczyny miały więcej szczęścia - zdobywając 
III miejsce awansowały do zawodów powiatowych.          Z.S. 

Reprezentacja Zespołu Szkół z Klembowa 
w XIV Turnieju Piłki Nożnej

19 marca uczennice szkoły podstawowej w Klembowie w składzie: Julia gronek, lena andrzejewska, Konstancja 
sobczak, Maria persona, aleksandra pietrzyk, Zuzanna Kowalska wzięły udział w turnieju „Z podwórka na stadion 
o puchar tymbarku”.

Mecze zostały rozegrane ma boisku Orlik 
przy Zespole Szkół w Ząbkach. Uczennice 
z Klembowa dały z siebie wszystko zajmując 
III miejsce (pokonały pięć zespołów). Nieste-
ty, do kolejnego etapu przechodziły tylko 
dwie drużyny. Zabrakło tak niewiele, o czym 

decydował ostatni mecz o awans z „Ząbko-
wią Ząbki”. Mecz prowadziły uczennice 
z Klembowa, jednak minutę przed koń-
cem „Ząbkowia” zremisowała. Wynik 1:1 
przesądził o rzutach karnych, które przewa-
żyły wynikiem 2:1 dla „Ząbkowii”. – Mimo 

przegranej, nasze zawodniczki zaprezento-
wały się na turnieju bardzo dobrze i mam 
nadzieję, że przed dziewczynami jest jeszcze 
dużo sukcesów – podsumowała nauczycielka 
Danuta Dołowa. 

Z.S.    

Należy żałować, że cięża-
rówo wadze 190 i 200 kg nie 
zaliczyli mu sędziowie. Gdyby 
zaliczył przynajmniej 190 kg 
poprawiłby swój rekord życio-
wy o 10 kg. 

W najbliższym czasie Łu-
kasz Doruch weźmie udział 
w kolejnych zawodach i bę-
dzie walczył o kolejne medale 
oraz poprawienie rekordu ży-
ciowego tak w wyciskaniu, jak 
i trójboju.       

 Stanisław Bielewicz 

Gminne zawody 
tenisa stołowego



11nr 4 (11) kwiecień �014r. MIĘDZY RZĄDZĄ I CIENKĄspoRt

Ruszyła piłkarska wiosna – otwarcie 
rundy wiosennej sezonu 2013/2014

Na przełomie marca i kwietnia zainicjowały swoje ligowe zmagania zespoły wywodzące się z gminy Klembów. Na 
starcie zameldowały się drużyny: Krzywica, u barbórki lipka, orły Klembów, bad boys ostrówek, Rządza Kraszew 
oraz Victoria ostrówek.

Wśród wyżej wymienionych drużyn jako 
pierwsze wystartowały teamy z Krzywicy 
i Lipki, które swój debiut w rundzie wiosen-
nej odnotowały w dniu 23 marca b.r. i mają 
już za sobą dwie ciężkie kolejki. Krzywica 
rozgrywająca swoje mecze w grupie B, po 
jednej porażce i jednym zwycięstwie na kon-
cie, zajmuje 5. miejsce (3 pkt.). Natomiast 
z najlepszymi drużynami tworzącymi grupę 
A mierzy się ekipa z Lipki, która po dwóch 
kolejkach zgarnęła komplet punktów, i tylko 
gorszy bilans bramek względem pozostałych 
drużyn uplasowało Barbórkę na 4. miejscu 
w tabeli. Jako novum w rozgrywkach toczo-
nych na wołomińskich boiskach należy podać 
fakt, że Powiatowa Liga Piłkarska (PLP) nie 
ruszyła wraz z nadejściem wiosny z powodu 
niewystarczającej liczby zgłoszeń, dlatego 
drużyny dotychczas uczestniczące w tych 
rozgrywkach, zasiliły swoją obecnością Woło-
mińską Ligę Szóstek Piłkarskich (WLSP). 

Natomiast problemów ze startem nie 
miała Zielonkowska Amatorska Liga Piłkar-
ska (ZALP), gdzie Gminę Klembów dzielnie 
reprezentują Orły Klembów. Już w pierwszym 
rozgrywanym po długiej, zimowej przerwie 
meczu, trafili na silnego przeciwnika – An-
dromedę (3. miejsce), któremu ulegli 3-4 po 
wyrównanym spotkaniu. Pomimo nie naj-
lepszego startu, Orły zajmują siódmą lokatę 
z zaledwie czterema punktami straty do li-
dera. Swoją pozycję w tabeli, obrońcy tytułu 
mistrza – Orły Klembów, będą mieli okazję 

podreperować już 6 kwietnia b.r., podczas 
meczu z Gromem Marki (12. miejsce).

W słoneczny, niedzielny poranek, 30 
marca (w tym samym dniu, co inauguracja 
ZALP), na arenę zmagań ligowych w Tłusz-
czu wybiegły drużyny z I i II Ligi Bobra. Punk-
tualnie o godz. 10 na boisku przy ul. Łąkowej 
stawiła się ekipa „złych chłopców” z Ostrów-
ka. Ich pierwszym przeciwnikiem, tak jak 
w poprzednim sezonie, był zespół TWWD Uni-
ted. Pomimo wiekowej przepaści, jaka dzieli-
ła obie drużyny, należało się spodziewać wy-
równanej walki i trudno było przed meczem 
wskazać faworyta spotkania. Jednakże futbol 
rządzi się własnymi prawami, a wszystko 
weryfikuje gra i zaangażowanie drużyn w da-
nym dniu rozgrywania spotkania oraz odrobi-
na szczęścia. Jak się później okazało, wszyst-
kie atuty były po stronie gospodarzy, którzy 
od samego początku przejęli inicjatywę i to 
oni objęli prowadzenie. O ile jednak pierwsza 
połowa spotkania dawała cień szansy Bad 
Boys`om na uzyskanie dobrego rezultatu, to 
wynik osiągnięty przez rywali w drugiej odsło-
nie starcia ostatecznie pogrzebały nadzieje 
piłkarzy z Ostrówka na wywiezienie z Tłusz-
cza chociażby jednego punktu. Ostatecznie 
spotkanie zakończyło się wynikiem 2-7 dla 
rywali. Należy jednak liczyć, że w następnej 
kolejce odbudują utracone morale i podejdą 
do rywalizacji z większą motywacją i wiarą 
w zwycięstwo niż dotychczas to miało miej-
sce. A jak na razie „źli chłopcy” notują spa-

dek o jedno oczko, plasując się na 4. miejscu 
w tabeli. Drużyną, która swój udział w wio-
sennej odsłonie II ligi rozpocznie od drugiej 
kolejki będzie Rządza Kraszew. Wyjątkowe 
emocje budzi fakt, że ich pierwszym rywa-
lem, z którym przyjdzie się im zmierzyć, 
będzie BB Ostrówek. Liczymy, że „derby” 
Gminy Klembów będą charakteryzowały się 
zaciętością przy jednoczesnym uszanowaniu 
zasad fair play oraz zagwarantują kibicom 
widowisko na wysokim poziomie. W I Lidze 
Bobra, po pierwszej kolejce nie doszło do 
większych roszad w tabeli. Dryfująca nad 
strefą spadkową drużyna Victorii Ostrówek 
nie miała okazji na zdobycie pierwszych 
punktów w rundzie wiosennej, a tym samym 
zaprezentowania swojej formy szerszej pub-
liczności, gdyż pauzowała wraz z trzema in-
nymi drużynami. Tym niemniej, obserwując 
niezłą postawę pozostałych drużyn, które 
rozegrały swoje spotkania, jest pewne, że 
„zwycięzców” czeka trudna przeprawa przez 
długi sezon, aby w ostateczności nie zostać 
czerwoną latarnią tegorocznych rozgrywek 
I Ligi Bobra w Tłuszczu. 

Więcej informacji jest dostępnych 
na oficjalnych stronach: 

www.ligabobra.pl 
www.wlsp.futbolowo.pl, 
www.zalp.futbolowo.pl
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Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Tłuszczu

poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest specjalistyczną placówką re-
sortu oświaty prowadzącą działalność diagnostyczną, terapeutyczną, pro-
filaktyczną i doradczą w środowiskach wychowujących dzieci i młodzież.  
Z założenia jesteśmy placówką usługową i ogólnodostępną, a korzystanie  
z naszych usług jest dobrowolne i nieodpłatne. 

Obejmujemy pomocą psychologiczno-
pedagogiczną klientów i wszystkie pla-
cówki oświatowe z Miasta i Gminy Tłuszcz, 
Gminy Klembów, Gminy Jadów i Gminy 
Strachówka. 

Nasze zadania rozumiemy jako pro-
fesjonalną pracę na rzecz społeczności 
lokalnej w zakresie zintegrowane i syste-
mowej opieki psychologiczno-pedagogicz-
no-logopedycznej. Staramy się wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom środowiska do-
stosowując naszą ofertę do aktualnych 
potrzeb. Odpowiedzialność i wrażliwość 
na potrzeby dziecka, młodzieży i rodziny 
pozwala nam wypracować własny wize-
runek – placówki otwartej, profesjonalnej, 
dynamicznej i godnej zaufania. 

Poradnia  
Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Tłuszczu
ul. Kościelna 1A, 05-240 Tłuszcz,  

tel./fax 29 757 38 97, 
tel. kom. 503 457 805 

e-mail: ppptluszcz@op.pl,  
www.ppptluszcz.pl  

Kącik porad terapeutycznych
W nawiązaniu do poprzedniego artykułu, pragnę przypomnieć, iż terapię należy stosować jak najwcześniej, od 

najmłodszych lat dziecka. Dlatego w tym artykule chciałabym przybliżyć czytelnikom szczególny rodzaj terapii  
- terapię pedagogiczną, stosowaną u dzieci i dającą skuteczną pomoc nie tylko samemu dziecku w nauce, ale także 
rodzicom (opiekunom) i nauczycielom w dalszej pracy z dzieckiem.

Na czym polega terapia pedagogiczna? 
Jest to specjalistyczna pomoc dzieciom, 

poprzez prowadzenie specjalnych zajęć  
z różnorodnymi ćwiczeniami, usprawniający-
mi zaburzone funkcje rozwojowe dziecka.

Ta specjalistyczna pomoc skierowana jest 
szczególnie do dzieci z niepowodzeniami 
szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, 
dysortografia czy dyskalkulia oraz do dzieci 
mających problemy w sferze emocjonalno-
społecznej, dzieci zahamowanych psychoru-
chowo czy dzieci z nadpobudliwością psycho-
ruchową. 

Co powinno nas szczególnie zaintere-
sować w zachowaniu dziecka?

Jeżeli zaobserwujemy, że dziecko nie 
daje sobie w czymś rady, a jego rówieśnicy 
potrafią już o wiele więcej, należy udać się 
z dzieckiem do Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej. Adres rejonowej poradni jest 
dostępny w każdej placówce oświatowej, 
przedszkolu czy szkole. W poradni specjaliści 
sprawdzą i zdecydują, czy dziecko powinno 
być poddane odpowiedniej terapii. 

Jeżeli zostanie już stwierdzona potrzeba 
terapii, powinno się wtedy zapewnić dziecku 
właściwą pomoc w placówce oświatowej lub 
poza placówką. 

Optymalnym układem i pomocą dla rodzi-
ców oraz nauczycieli jest to, kiedy placówki 
(przedszkole, szkoła) zatrudniają swoich 
specjalistów takich jak: pedagog- terapeu-
ta, psycholog-terapeuta i logopeda, ponie-
waż zajęcia terapii pedagogicznej powinny 
odbywać się na terenie placówki, do której 
uczęszcza dziecko. 

Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
jest znacznie dalej i są tam długie terminy 
oczekiwania na terapię co powoduje, że zbyt 
długi czas oczekiwania na miejsce, zaprze-
paszcza jak najszybszą i skuteczną pomoc. 
Nie likwidowane trudności u dziecka będą 
się nasilać, a to będzie wymagało później już 
znacznie dłuższej terapii. Rodzice chcąc za-
reagować szybko, mogą też posłać dziecko 
prywatnie na zajęcia terapii, ale także mogą 
sami w porozumieniu ze specjalistami stoso-
wać niektóre techniki i formy pomocy tera-
peutycznej ze swoim dzieckiem w domu. 

Podsumowując, jeżeli w odpowiednim cza-
sie przyjdziemy z właściwą pomocą dziecku, 
to wyeliminujemy skutecznie jego problemy, 
a to pozwoli dziecku dalej radzić sobie już sa-
modzielnie lub przy niewielkim wsparciu ze 
strony dorosłych. 

W związku z powyższym tematem za-
chęcam do kierowania zapytań do redakcji,  
a odpowiedzi na nie pojawią się w następ-
nych numerach gazety.

Danuta E. Orłowska
Pedagog terapeuta

tel. 501.349.669

Tworzymy zespół ludzi otwartych, tole-
rancyjnych, dla których największą war-
tością jest człowiek.

Pragniemy być najlepszym partnerem 
dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, 
wychowawców oraz instytucji uczestni-
czących w trudnej sztuce wychowania.    

Zapraszamy

 Już 10 maja 2014 
 SPORTOWY TURNIEJ ZŁOTYCH 

PIŁEK W DWÓCH DYSCYPLINACH                 
PIŁKI NOŻNEJ  

ORAZ PIŁKI SIATKOWEJ

Termin zgłoszenia upływa 30 kwietnia 
 

MIEJSCE:     Boisko Przy Zespole Szkół przy 
Zespole Szkół w Ostrówku 

WPISOWE: 100 zł (dotyczy piłki nożnej) 
50 zł ( dotyczy piłki siatkowej) 

 
Cały dochód z imprezy przeznaczony 

będzie na zorganizowanie Dnia Dziecka  
w Zespole Szkół w Ostrówku.

Regulamin i Załączniki do pobrania ze 
strony http://zsostrowek.strefa.pl/
Telefon informacyjny: 506 131 078
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Nie wypalaj traw!!!
Jak co roku wraz z rozpoczęciem kampanii do-

płat bezpośrednich rusza kampania NIE WYpalaNIu 
tRaW, która ma za zadanie uzmysłowić rolnikom jak 
bardzo to niebezpieczny i szkodliwy zwyczaj.

Istnieją ludzie, którzy są przekonani, że jest to dobry spo-
sób na pozbycie się wyschniętych traw a także na użyźnienie 
ziemi. Jednak myślenie takie jest mylne, ponieważ po przejściu 
płomieni ziemia staje się jałowa, giną bowiem np: dżdżownice, 
które użyźniają glebę, jak również zostaje zahamowany proces 
gnicia resztek roślinnych, dzięki któremu tworzy się urodzajna 
warstwa gleby.

Ogień zabija również owady np.: pszczoły i dziko żyjące 
zwierzęta takie jak: jeże, kuropatwy czy zające oraz niszczy 
ich siedliska. Należy pamiętać również, że palące się trawy 
wytwarzają szkodliwe substancje, które mogą zanieczyszczać 
glebę, wody gruntowe i atmosferę. Często ognia nie da się 
opanować, przenosi się on na lasy, zabudowania, niszcząc do-
bytek ludzi, a nawet odbierając zdrowie czy życie. Co roku do 
szpitala trafia wiele ofiar poparzonych właśnie w takich oko-
licznościach.

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania traw na 
użytkach rolnych, na nieużytkach a także w rowach przydroż-
nych i skarpach kolejowych. Grozi za to kara grzywny do 5 tys. 
zł, a w przypadku spowodowania zagrożenia dla życia, zdro-
wia czy mienia, jest przewidziana kara pozbawienia wolności 
od roku do 10 lat.

ARiMR również może nakładać kary finansowe, jeśli stwier-
dzi, że doszło do wypalania gruntów rolnych przez rolnika, 
ponieważ zakaz wypalania traw jest jedną z norm, jaką mu-
szą przestrzegać rolnicy korzystający z dopłat bezpośrednich, 
płatności ONW i rolnośrodowiskowych. Brak ich przestrzega-
nia może doprowadzić do zmniejszenia kwoty otrzymywanych 
płatności o 3-20%.    Doradca rolny Bożena Mróz
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Nie wypalaj! Nie zabijaj!
Wypalanie traw  jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne!  Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata 

dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w in-
nych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. przełom zimy i wiosny to okres, kiedy 
wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. W latach 2012-2013 w województwie mazowieckim było 
ich ponad 16,5 tys. i objęły teren ponad 8 tys. ha.

palą się ptaki i zwierzęta
Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków 

gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się gniazda już 
zasiedlone, a zatem z jajeczkami 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 drob-
ne gryzonie). Niejednokrotnie od palącego się poszycia gleby, zajmują 
się torfowiska. Pożary torfu są wyjątkowo trudne do ugaszenia, mogą 
trwać nawet kilka miesięcy. Torfowiska na regenerację potrzebują kilku 
tysięcy lat. Często pożar traw przenosi się na sąsiadujące lasy, nisz-
czac bezpowrotnie cenne drzewostany. Spalony las regeneruje się kil-
kadziesiąt lat.

ogień zabija wszystko
Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co sądzą zwolennicy wy-

palania traw staje się jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu z powie-
trza 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. Pło-
mienie 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.

Wysuszone trawy palą się bardzo szybko, wystarczy zmiana kierun-
ku wiatru, żeby pożar wymknął się spod kontroli i przeniósł na zabudo-
wania. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie. 
Inni tracą dobytek całego życia. Płonące trawy w przydrożnych rowach 
oraz w pobliżu infrastruktury kolejowej to także zagrożenie dla kierow-
ców i podróżnych. Co roku dym z płonących nieużytków jest przyczyną 
groźnych kolizji drogowych. Może powodować także zatrucia.

grzywna albo więzienie
Zakaz wypalania traw jest jednym z “Wymogów dobrej kultury 

rolnej”. Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu, grozi zmniejsze-
nie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich 
o 3%. Jeśli zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na któ-
rymkolwiek z uprawianych przez niego gruntów, o tyle mogą być 
pomniejszone jednolita płatność obszarowa, płatność cukrowa, 
płatność do pomidorów, przejściowe płatności z tytułu owoców 
miękkich, płatności do krów i owiec, specjalna płatność obszarowa 
do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drob-
nonasiennych, a także płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 
- 2013), pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007 - 2013) 
oraz płatności z tytułu ONW.

Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach zabraniają wy-
palania traw na łąkach, 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.

Na podst. infor. Mazowieckiego  
Urzędu Wojewódzkiego  

w Warszawie  www.nasza-wies-kety.pl
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pierwsza jaskółka wiosny nie 
czyni, ale pierwszy bocian – może 
jak najbardziej. Wiosenna aura, 
jaką mamy za oknem, już jakiś czas 
temu skusiła bociany do powrotu 
z ciepłych krajów w nasze strony. 
I dobrze, bo przecież co czwarty bo-
cian jest polakiem, gniazduje u nas 
prawie 52 500 tys. par. to najwięcej 
wśród wszystkich europejskich kra-
jów. Nie dziwi zatem duma i radość 
osób posiadających na swoich po-
sesjach tzw. bocieńce, czyli gniazda 
bociana białego.  

W polsce bocian biały znajduje się 
pod ścisłą ochroną gatunkową, zo-
stał objęty programem ochronnym 
pod nazwą „program ochrony bocia-
na białego i Jego siedlisk” koordyno-
wanym przez polskie towarzystwo 
przyjaciół przyrody „pro Natura”. 

Ze względu na duże rozmiary, 

zjadanie szkodników i gniazdowa-
nie w pobliżu siedzib ludzkich i na 
dachach domostw bocian biały peł-
ni ważną funkcję w kulturze i folk-
lorze. Mitologie grecka i rzymska 
przedstawiały bociany jako wzory 
rodzicielskiego poświęcenia; wie-
rzono, że nie umierają one ze sta-
rości, lecz odlatują na wyspy i przy-
bierają ludzką postać.

Wierzono również, że bociany 
opiekowały się swoimi rodzicami, 
karmiąc ich, a nawet pomagając 
w wędrówkach; książki dla dzieci 
przedstawiły je jako modele war-
tości rodzinnych. powszechna jest 
wiara, że bociany przynoszą harmo-
nię w rodzinie, na której domostwie 
gniazdują, a poza tym, chronią do-
bytek przed pożarem. 

po prostu - ptak ideał, symbol 
pobożności, czystości i wierności. 

powszechne w polskiej kultu-
rze przywiązanie i troskę o gniaz-
da bocianów podkreśla jedna ze 
zwrotek utworu pt. Moja piosnka 
II Cypriana Kamila Norwida:
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 
Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 
Bo wszystkim służą…
Tęskno mi, Panie.

Z tym większą przykrością czy-
tamy o masowym mordowaniu bo-
cianów w libanie i innych krajach 
arabskich. Każdego roku podczas 
przelotów giną miliony ptaków, 
nie tylko bocianów, ale także 

pelikanów i żurawi. Mordowanie 
ptaków traktuje się tam jak sport 
narodowy, w którym biorą udział 
nawet dzieci. przez to bestialstwo, 
populacja naszego przyrodnicze-
go skarbu gwałtownie maleje. Na 
szczęście nasze bociany powróci-
ły do swoich gniazd w Klembowie, 
lipce, pasku i wielu innych miej-
scach w gminie. Cieszą swoim wi-
dokiem, zarówno te fruwające, jak 
i te dostojnie spacerujące po łą-
kach. tylko patrzeć, jak z gniazd za-
czną wyglądać małe bocianiątka. 

Bociany przyleciały!


