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Drodzy słuchacze U3W !
Niezmiernie miło mi powitać Państwa w kolejnym roku działalności U3W.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu przygotowali

interesującą

ofertę, w której dla każdego znajdzie się coś ciekawego. Oprócz wykładów
naukowych prowadzonych przez znakomitych wykładowców z patronującej nam
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Godność osoby starszej
Świat, w którym przyszło nam żyć to świat ideałów. Idealna sylwetka, idealny dom,
idealny partner, idealna praca. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy, czy w tym
idealnym świecie jest miejsce dla tych, którym zawdzięczamy tak wiele. Mam tutaj
na myśli ludzi starszych. Często pozostawieni samym sobie, samotni, czują się
całkowicie wyrzuceni poza nawias społeczeństwa. A przecież osoba starsza też ma

„Pomóżmy ludziom, aby swoją wartość, swoją przyrodzoną godność, której nikt nie ma prawa jej odebrać.
pomogli sobie
W ostatnim czasie często słyszymy o wymuszeniach, oszustwach czy
samym” ................ str. 7 prześladowaniach osób starszych. Jakiż to smutny obraz naszego społeczeństwa,
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które nie uznaje mądrości

i życiowego doświadczenia starszego pokolenia.

Wydawać się może, że zapominamy o upływającym czasie, który biegnie tak samo
dla wszystkich.
Wyrzucając ludzi starszych poza nawias społeczeństwa, pozbawiamy ich niejako
niektórych z ról, jakie w tym społeczeństwie pełnili. Przestajemy liczyć się z ich
zdaniem, nie słuchamy rad, nie pytamy o opinie.
Zamknięci w czterech ścianach, bez prawa do głosu, samotnie oczekują na jeden
uśmiech, jeden ciepły gest z naszej strony.

...c. d. str. 2
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Na problem godnej starości zwrócił uwagę Ojciec Święty Jan Paweł II w liście „Do moich Braci i Sióstr – ludzi
w podeszłym wieku”: „Jeżeli spróbujemy przyjrzeć się obecnej sytuacji, przekonamy się, że w niektórych
społeczeństwach starość jest ceniona i poważana, w innych zaś cieszy się znacznie mniejszym szacunkiem, ponieważ
panująca tam mentalność stawia na pierwszym miejscu doraźną wydajność człowieka. Pod wpływem tej postawy tak
zwany trzeci lub czwarty wiek jest często lekceważony, a sami ludzie starsi muszą zadawać sobie pytanie, czy ich życie
jest jeszcze użyteczne”. Smutny to obraz i smutne przemyślenia. A przecież młode pokolenia powinny czerpać z wiedzy
i umiejętności osób starszych, pamiętając chociażby o tym, że to właśnie im zawdzięczamy życie w wolnym
i demokratycznym państwie.
Żaden człowiek nie zasługuje na to, by nim pogardzano. We wspomnianym wcześniej liście Ojca Świętego czytamy:
„Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowemu doświadczeniu
zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami
wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy
w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie
starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń”. Pytanie tylko, czy
jesteśmy gotowi na to, by tych rad wysłuchać.
O starości mówimy i myślimy różnie: nazywamy ją jesienią życia, trzecim wiekiem, podeszłym wiekiem czy po prostu
– starością. Niezależnie jednak od tego, jak ten okres w naszym życiu nazwiemy, to jedno jest pewne – dla większości
z nas ten czas wcześniej czy później nastąpi.
Aleksandra Skonieczna


Tłuszczański KIS – jak to działa?
Zapewne każdy spotkał się z określeniem samopomoc. Dookoła powstają grupy, w ramach których ludzie spotykają się
i próbują sobie wzajemnie pomagać, wspierać się, wymieniać osobistymi doświadczeniami.
Tego typu wzajemna pomoc obecna jest w życiu społeczności ludzkich od zarania.
Cóż kryje się pod tym terminem? Otóż w literaturze znajdziemy definicje, które mówią, że grupa wsparcia jest formą
wsparcia psychospołecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, zazwyczaj
nieprofesjonalnie. Nie koniecznie jest to pomoc materialna. Członkowie grupy zrzeszają się zazwyczaj ze względu na
jakąś wspólną, obciążającą psychicznie lub społecznie cechę (np. choroba własna lub występującą w najbliższej
rodzinie, problem z uzależnieniem). Mogą również istnieć grupy wsparcia dotyczące rodzin i ich lepszego
funkcjonowania.
Grupy mogą mieć charakter zarówno otwarty jak
i zamknięty.

Pomoc

może

przyjmować

formę

dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania
własnych

doświadczeń

związanych

z

danym

problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń
innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania
kontaktów społecznych z osobami o podobnych
trudnościach.

Grupa

wsparcia

może

także

funkcjonować celem informowania społeczeństwa lub
obrony danej kwestii.
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Tyle tytułem wstępu - teraz fakty ...
Klub Integracji Społecznej w Tłuszczu, który powstał w ramach projektu „Tłuszczański KIS“ ma być szansą na
zapewnienie wsparcia i pomocy w powrocie na rynek pracy osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo,
niepełnosprawnym. Ma pełnić funkcje usługowe w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Z każdym dniem realizacji projektu jesteśmy bliżej osiągnięcia założonych celów.
Pomocy i wsparcia uczestnikom projektu udzielają zatrudnieni specjaliści i trenerzy.
Działają już grupy samopomocowe, których jest cztery. Zostały one dostosowane do problemów uczestników.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Nad przebiegiem spotkań czuwa animator grupy. Uczestnicy omawiają
aktualnie ważne dla nich zagadnienia. W ostatnich spotkaniach poruszany był temat m.in. uprawnień do świadczeń
rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Uczestnicy chętnie podejmują dyskusję, wymieniają się posiadaną wiedzą
i doświadczeniem.
Spotkanie odbywa się w miłej atmosferze. Uczestnicy
mają zapewniony poczęstunek. Samodzielnie mogą
zrobić sobie kawę czy herbatę.
Równolegle

spotykają

psychoedukacyjne.

Jest

się
to

również
forma

grupy

warsztatów

prowadzonych przez dwóch trenerów z odpowiednim
przygotowaniem. W ramach tych spotkań zaplanowane
są

m.in.

zajęcia

z

komunikacji

społecznej,

asertywności, radzenia sobie ze stresem i wiele innych.
Zajęcia

te mają

posłużyć

szeroko

pojmowanej

integracji społecznej i emocjonalnej.
Dodać należy, że wśród uczestników projektu, w ramach spotkań indywidualnych, doradca zawodowy przeprowadzi
test preferencji zawodowych na podstawie testu Hollanda. Dzięki temu zostanie określony kierunek dalszego rozwoju
i potrzeb osobowych uczestników. Ponadto przeprowadzane treningi ujawniają ukryte talenty, zdolności
i predyspozycje osób biorących udział w projekcie.
Potwierdzają

to

specjaliści

zatrudnieni

w poszczególnych zadaniach.
Kolejny „zabieg”, któremu poddawani są uczestnicy
projektu

„Tłuszczański

KIS”

to

cykl

zajęć

warsztatowych z doradcą zawodowym, który czuwa
nad tym by uczestnicy nabyli umiejętności aktywnego
poszukiwania pracy m.in. poprzez pisanie CV, listu
motywacyjnego,
autoprezentację

ale
przy

również
rozmowie

odpowiednią
kwalifikacyjnej

z potencjalnym pracodawcą.
Tak więc można powiedzieć, że w „Tłuszczańskim KIS-e“ dzieje się wiele, a jest to dopiero początek naszej „drogi“.
Wszystko przy aktywnym udziale jego uczestników oraz grupy zatrudnionych specjalistów.
Ewa Boguszewska
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Witamy nowy rok akademicki 2011/2012!
„Mimozami jesień się zaczyna…” Tak, tak to już
początek jesieni. I choćby lato trwało nie wiadomo
jak długo – jesień zawsze przychodzi za wcześnie.
Wraz z nią rozpoczynamy kolejny rok akademicki
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Podobnie jak w poprzednim roku tak i teraz
proponować będziemy naszym studentom ciekawe
wykłady i spotkania z interesującymi ludźmi.
Kontynuować będziemy także zajęcia m.in. z nordic
walking, decoupage, gimnastyki i tai-chi. Nowością w
tym roku akademickim będzie sekcja ogrodnicza, do
której osobiście serdecznie zapraszam!
Wszak jesień to najlepsza pora by pomyśleć o roślinkach po to, by od wiosny drażniły nasze zmysły niezliczoną wręcz
ilością barw i zapachów.
Dodatkowo – w związku z utworzeniem sekcji ogrodniczej – zamieszczać będziemy w Biuletynie artykuły, dotyczące
ciekawych, mniej znanych roślin i tworzonych z nich kompozycji. Znajdzie się tu także miejsce na przedstawienie tych
całkiem zwyczajnych, które goszczą w każdym niemal przydomowym ogródku.
Postaramy się ponadto znaleźć sposoby na zagospodarowanie trudnych miejsc w ogrodzie i spróbujemy udowodnić, że
właściwie nie istnieje gleba, na której ogród się nie uda! Wystarczy trochę cierpliwości i odrobina wysiłku.
W ramach rozwijania zamiłowania do ogrodnictwa zamierzamy zaaranżować fragment terenu, należącego do
Centrum Kultury, który służyć będzie wszystkim mieszkańcom Tłuszcza, którzy zechcą korzystać z dobrodziejstw jakie
daje odpoczynek na świeżym powietrzu.
Wszystkich chętnych studentów U3W zapraszamy do czynnego uczestnictwa w zajęciach.
Jednocześnie informujemy, że dyżury koordynatora U3W - każdy wtorek w godz. 10.00-12.00 w siedzibie KIS-u.
Poniżej podajemy harmonogram zajęć w roku akademickim 2011/2012.

04.10.2011r. godz. 17.00 - rozpoczęcie roku akademickiego
18.10.2011r. Godz. 17.00

21.02.2012r. Godz. 17.00

08.11.2011r. Godz. 17.00

06.03.2012r. Godz. 17.00

22.11.2011r. Godz. 17.00

20.03.2012r. Godz. 17.00

06.12.2011r. Godz. 17.00

03.04.2012r. Godz. 17.00

20.12.2011r. Godz. 17.00

17.04.2012r. Godz. 17.00

10.01.2012r. Godz. 17.00

08.05.2012r. Godz. 17.00

24.01.2012r. Godz. 17.00

22.05.2012r. Godz. 17.00

07.02.2012r. Godz. 17.00

05.06.2012r. Godz. 17.00

19.06.2012r. godz. 17.00 - zakończenie roku akademickiego
Aleksandra Skonieczna
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Pierwsza wycieczka krajoznawcza Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu, 4-6 lipca 2011 r.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyruszyli o świcie 4 lipca 2011 r. na swoją pierwszą integracyjną wycieczkę
krajoznawczą do stolicy Czech – Pragi.
Pierwszym zwiedzanym miastem był Wrocław. Miasto to uzyskało tytuł „Miasta Kultury” w Polsce. W programie
wycieczki nie zabrakło zwiedzania słynnej Panoramy Racławickiej czyli panoramicznego obrazu olejnego
przedstawiającego bitwę pod Racławicami w 1794 r., tzn. Jeden z epizodów insurekcji kościuszkowskiej, zwycięstwo
wojsk polskich pod dowództwem Tadeusza Kościuszki nad
wojskiem rosyjskim. Jest to jedna z czterech XIX-wiecznych
panoram namalowanych pod kierownictwem Jana Styki
i Wojciecha Kossaka. Ogromne wrażenie na uczestnikach
wycieczki wywarły dzieła wielkich malarzy polskich.
Widz naprawdę mógł się poczuć jak w epoce walk
powstańczych.
Uczestnicy wycieczki mieli również okazję zobaczyć jedną
z najpiękniejszych budowli stolicy Dolnego Śląska – barokowy
gmach

Uniwersytetu

Wrocławskiego.

Największą

perłą

architektoniczną tej uczelni jest Aula Leopoldina udostępniona do zwiedzania wszystkim przez cały rok, a także
uczestnikom naszej wycieczki. Z pewnością warto ją odwiedzić, bo Aula wrocławskiego Uniwersytetu wzbudziła
zachwyt uczestników wycieczki. Spacer po wrocławskiej Starówce wycieczkowicze porównywali do zwiedzania
włoskiej Wenecji. Podziwiali stare budynki, kościoły i mosty, których we Wrocławiu jest 86, a 120 łącznie z kładkami.
Po

zwiedzeniu Wrocławia

przyszedł

czas

na

nocleg

w miejscowości Kudowa-Zdrój, w której mieści się ośrodek
uzdrowiskowo-sanatoryjny słynący ze źródeł wód leczniczych
(m.in. źródła „Marchlewski” i „Śniadecki”) oraz pokładów
borowinowych. Obowiązkowym punktem wycieczki było
zatem odwiedzenie pijalni wód mineralnych (wody arsenowe)
w Parku Zdrojowym. Ogromne wrażenie wywarła również
położona w jednej z dzielnic miasta Kudowa-Zdrój Kaplica
Czaszek wyłożona czaszkami i piszczelami ludzi zmarłych
w czasie wojny trzydziestoletniej i zarazy.
Trasa wycieczki kryła jeszcze wiele niespodzianek, zwłaszcza niezapomniany był przejazd przez Kotlinę Jeleniogórską.
Wycieczkowicze odwiedzili m.in. Wambierzyce – niewielką, ale przepiękną miejscowość, w której znajduje się
sanktuarium składające się z 17 bram, kościoła Nawiedzenia NMP i ok. 100 kaplic – cały ten zespół zbudowany na
przełomie XVII i XVIII w. nazywany jest „Śląską Jerozolimą”.
Zwiedzanie swoją drogą, ale wycieczkowicze zdążyli również zdobyć Szczeliniec Wielki – najwyższy szczyt Gór
Stołowych. Seniorzy pokonali wysokość 919 metrów n.p.m., jakiż to był sprawdzian zdrowia i kondycji fizycznej.
jeszcze większa satysfakcja, że udało się dojść na szczyt! Oprócz Szczelińca Wielkiego inne znane szczyty Gór
Stołowych po stronie polskiej to m.in. Szczeliniec Mały (896 m n.p.m.), Skalniak (915 m n.p.m.)
i Narożnik (851 m n.p.m.). Dodatkową atrakcją pobytu w Górach Stołowych było odkrycie, że ich gołe wierzchołki
upodabniają się do postaci ludzi i zwierząt. Drugiego dnia wycieczki zwiedzano Złotą Pragę Czeską, wszystkie jej
piękne i

...c. d. str. 6
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doskonale zachowane zabytki, w tym Most Karola, Plac Wacława, Katedrę Świętego Wita. Szczególną i atrakcją tego
dnia była zmiana warty przed pałacem Hradczany, siedzibą
prezydenta Czech. Uczestnicy wycieczki z zachwytem
zwiedzali dzielnicę Żydowską w Pradze, zabytkowe
synagogi,

z

zaciekawieniem

podejrzeli

życie

jej

mieszkańców.
W drodze powrotnej wszystkim dopisywały dobre humory,
była muzyka, było wspólne śpiewanie. Niestety, sielanka
została niespodziewanie przerwana, gdy na autostradzie
kilka kilometrów od Częstochowy odpadło koło od
autokaru. Sytuację uratował kierowca – zachował zimną
krew i zdołał wymanewrować autokar i bezpiecznie go zatrzymać. Nikomu nic się nie stało, ale wszyscy mieli
świadomość, że właśnie o mały włos nie doszło do tragedii. Gdy strach przeminął i wszyscy poczuli się bezpiecznie,
bili brawo dzielnemu kierowcy – uratował przecież niejedno życie. Policja wstrzymała ruch na autostradzie
i wycieczkowicze bezpiecznie przeszli na drugą stronę do „Zajazdu Leśnego”. Zostali tam przyjęci bardzo gościnnie,
poczęstowani na koszt firmy herbatą i kawą. Po podstawieniu nowego pojazdu wszyscy szczęśliwie wrócili do domu.
Na pewno na długo w pamięci pozostaną przepiękne krajobrazy, które podziwiano z okien autokaru, a także
z wierzchołka góry Szczeliniec Wielki w Górach Stołowych.
Do zobaczenia w następnym roku akademickim! Wierzymy w to, że marzenia się spełniają i myślimy już o kolejnym
wyjeździe. Już wkrótce znów z radością i ochoczo będziemy poznawać malownicze zakątki i piękne zabytki zarówno
w Polsce, jak i za granicą.
Autor: Janina Stryjek
Opracowanie tekstu: Elwira Bonisławska


Święta z naszych stron
Dom Św. s. Faustyny to przepiękna modrzewiowa willa
letniskowa z czterema werandami. Willa zbudowana
została na początku XX wieku, a wyremontowana przez
państwa Lipszyców na przełomie 1912/1913 roku.
W domu tym, zlokalizowanym w Ostrówku, Siostra
Faustyna – Helena Kowalska, przebywała w latach 19241925. Pracowała wtedy jako pomoc domowa w rodzinie
Lipszyców, i to tutaj zakończyła etap swego świeckiego
życia.
Święta Faustyna przyszła na świat jako Helena
Kowalska 25 sierpnia 1905r. w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich. Od najmłodszych lat odznaczała się
umiłowaniem modlitwy, posłuszeństwem, pracowitością i niespotykaną wręcz wrażliwością na biedę ludzką.
Ze względu na trudną sytuację materialną rodziny Helenie dane było skończyć jedynie trzy klasy szkoły podstawowej.
Swój rodzinny dom przyszła Święta opuściła w wieku lat szesnastu, by ciężką pracą zarabiać na życie. Zajmowała się
głównie prowadzeniem domu czy pomocą w gospodarstwie, wciąż nieustannie wsłuchując się w głos Boży i rozeznając
zadania, które Bóg jej wyznaczał. ..c. d. str. 7
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W wieku lat 18 Helena komunikuje rodzicom, że zamierza wstąpić do klasztoru, co nie spotyka się z aprobatą państwa
Kowalskich. Ciężką pracą Helena próbuje zagłuszyć w sobie powołanie.
Kulminacyjnym momentem w Jej życiu staje się wizja Jezusa, której doświadczyła
podczas jednej z zabaw tanecznych, w których uczestniczyła. Wizję tę odebrała jako
upomnienie się Pana Jezusa o jej osobę.
Podczas żarliwej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem Helena otrzymuje
nakaz udania się do Warszawy i wstąpienia tam do klasztoru. Jednak ubogiej Helenie
trudno znaleźć klasztor, który chciałby Ją przyjąć. Dopiero przełożona domu
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy Żytniej zgodziła się
przyjąć Helenę, pod warunkiem jednak, że ta wypracuje niezbędny posag.
I tutaj w życiu przyszłej Siostry Faustyny pojawia się postać ks. Jakuba
Dąbrowskiego, który polecił Helenę jako służącą państwu Lipszycom.
W lipcu 1924 roku Helena przyjeżdża do domu Lipszyców w Ostrówku, gdzie zajmuje się dziećmi oraz pomaga
w prowadzeniu domu. Wszystkie zarobione w ten sposób pieniądze przekazuje Zgromadzeniu.
Dzięki temu 1 sierpnia 1925 roku Helena Kowalska zostaje przyjęta w szeregi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia w Warszawie przy ulicy Żytniej.
30 kwietnia 2000 roku Jan Paweł II kanonizował Siostrę Faustynę, ustanawiając jednocześnie Święto Bożego
Miłosierdzia na II niedzielę wielkanocną.
Aleksandra Skonieczna


„Pomóżmy ludziom, aby pomogli sobie samym”.
Druga połowa 2011 roku to bardzo intensywny czas dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Realizujemy kilka
projektów: „Tłuszczański KIS”, „Wyzwólmy w sobie energię”, „Razem z babcią i z dziadkiem” oraz „Lepsze jutro”.
Każdy z nich ma na celu dotarcie do innej grupy odbiorców. Dzięki temu będziemy mogli poznać i objąć wsparciem
coraz większą liczbę mieszkańców gminy Tłuszcz. Zgodnie z założeniami Centrum Aktywności Lokalnej, na jaki
aspiruje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, naszym celem jest pobudzenie do zaangażowanego uczestnictwa
w życiu lokalnym jak największej liczby osób.
Tłuszczański KIS jako instytucja pomagająca wrócić do życia społecznego i zawodowego dąży realizując projekt
„Tłuszczański KIS” do utrwalenia aktywnej postawy wśród beneficjentów. Naszym celem jest przywrócenie chęci do
pracy poprzez różnorodne instrumenty pomocowe.
Na wsparcie KIS-u mogą liczyć głównie mieszkańcy Gminy Tłuszcz, którzy z różnych powodów zostali wykluczeni
z rynku pracy. Szereg szkoleń kierujemy do mężczyzn ze względu na to, że oni stanowią większą grupę bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP. Kobiety i osoby niepełnosprawne również otrzymają wsparcie w formie kursów i warsztatów.
Objęliśmy wsparciem grupę 45-ciu osób. Uczestnicy biorą udział

między innymi w szkoleniach zawodowych,

treningach umiejętności poznawczych oraz poradach prawnych.
W następnym etapie osoby te otrzymają wsparcie w postaci kursów zawodowych.
Klub Integracji Społecznej

w ramach realizowanego projektu systemowego pt.: „Wyzwólmy w sobie energię!”

proponuje również zajęcia dla osób będących słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. We wrześniu 2011 roku
odbył się kurs masażu dla grupy uczestników w wieku powyżej 50-ego roku życia.
Studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku z entuzjazmem i dużym zaangażowaniem brały udział w szkoleniu.
Nabyta wiedza na pewno zostanie niejednokrotnie wykorzystana z korzyścią dla nich samych i innych.
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Tego typu zajęcia są ciekawą formą rekreacji, która pozwala w efektywny sposób spędzić czas.
Naszym celem jest, by instytucja podlegającą tłuszczańskiemu OPS-owi stanie się miejscem, dzięki któremu coraz
większa liczba ludzi powróci do aktywnego życia zawodowo – społecznego.
Kolejny realizowany przez nas projekt „Razem z babcią i z dziadkiem” ma na celu odnowienie dialogu
międzypokoleniowego. Jest on skierowany do seniorów, którzy są nieaktywni zawodowo i opiekują się wnukami.
W ramach projektu zaproponowaliśmy zajęcia rękodzielnicze i kulinarne. Odbył się także piknik rodzinny podczas
Festynu, który kończył tegoroczne wakacje. Zaplanowaliśmy również integracyjny wyjazd do Białowieży.
W Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu systemowego „Wyzwólmy w sobie energię” do listopada 2011 roku
mieszkańcy gminy Tłuszcz mogą skorzystać z porad psychologa, doradcy zawodowego oraz terapeuty uzależnień.
Dzięki temu Ośrodek Pomocy Społecznej ma możliwość dotarcia do osób mających różnorodne problemy.
Bardzo ważne jest także to, że poprawia się jakość proponowanej przez nas oferty.
Nie koncentrujemy się jedynie na pomocy finansowej, ale staramy się także dotrzeć do naszych podopiecznych
z pomocą specjalistyczną. Pracownicy socjalni, którzy rozpoznają problemy mieszkańców w terenie mogą
zaproponować najwłaściwszą formę wyjścia z danej sytuacji. Szeroko zakrojone działania Ośrodka Pomocy Społecznej,
współpraca z organizacjami pozarządowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Policją i Służbą Zdrowia daje możliwość
lepszego zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Zbudowana przez nas w ten sposób sieć kontaktów
ułatwia szybsze dotarcie do potrzebujących i reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
Na mocy zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na Ośrodku Pomocy Społecznej spoczął
obowiązek obsługi i koordynacji zespołu interdyscyplinarnego, którego głównym zadaniem jest budowanie lokalnego
systemu wsparcia i opieki rodzin dotkniętych problemem przemocy.
Zespół prowadzi w tym zakresie poradnictwo i interwencję. Tworzy indywidualny plan działania. W skład tego organu
wchodzą przedstawiciele służb społecznych, policji, służby zdrowia, organizacji pozarządowych oraz gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych. Grupy robocze w ramach Zespołu będą zajmować się indywidualnie każdym
przypadkiem. Współpraca specjalistów z różnych dziedzin ma na celu możliwie szybkie odizolowanie agresora od
pozostałych członków rodziny, a także objęcie wsparciem psychologicznym i terapeutycznym osób pokrzywdzonych.
W związku z powstaniem Zespołu Interdyscyplinarnego OPS w Tłuszczu pozyskał środki z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej na realizację projektu „Lepsze jutro” skierowanego do osób doświadczających przemocy
w rodzinie. W ramach projektu zaplanowane są spotkania indywidualne i grupowe dla rodzin dotkniętych agresją.
Rodzice i dzieci spotykają się kilka razy w tygodniu ze specjalistą – socjoterapeutą. W związku z powyższym
w przypadkach niecierpiących zwłoki Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o kontakt w celu udzielenia doraźnej pomocy
terapeutycznej.
Innowacyjność koncepcji, którą podejmuje tłuszczański Ośrodek Pomocy Społecznej polega na tym, że koncentruje on
swoją uwagę nie tylko na jednym obszarze działania, ale patrzy na daną społeczność całościowo starając się jak
najlepiej rozpoznawać potrzeby w danym środowisku. Najważniejsze staje się realizowanie programu działań na rzecz
wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, stan zdrowia i status społeczny. Wraz z każdym działaniem wyłaniają
się nowe osoby, które można nazwać lokalnymi liderami. Osoby te dzięki wsparciu organizacji pozarządowych,
instytucji samorządowych, sąsiadów i znajomych mogą realizować własne pomysły, rozwiązywać problemy i konflikty.
Ośrodek posługuje się metodą budzenia aktywności społecznej w celu samoorganizowania się ludzi do rozwiązywania
konkretnych problemów danej społeczności. Metoda ta jest na wskroś demokratyczna i zakłada zaangażowanie
społeczne jako podstawowy instrument w swojej skuteczności. Przyświeca nam myśl: „Pomóżmy ludziom, aby
pomogli sobie sami”.
Błażej Michalczyk
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Romantyk w peletonie
„Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu. Nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem”.
Marco Pantani
Oni trzej wpłynęli na kształt profesjonalnego kolarstwa szosowego końca lat 90 i pierwszej dekady XXI wieku. Lance
Armstrong zasłużył sobie na miano lokomotywy, która mknie do przodu bez względu na przeciwności. Jan Ulrich,
zawsze o krok do tyłu ale wciąż depczący najlepszym po piętach. I ostatni z nich najbliższy kibicom Marco Pantami.
Włoski kolarz szosowy urodził się w 13 stycznia 1970 r. w mieście Cesena. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r.
Marco pojawił się na arenie sportu zawodowego w czasach wszechobecnego dopingu. Ekipy kolarskie stawiały przed
zawodowcami ogromne wymagania. Często młody sportowiec zmuszony był do oddania się w ręce fizjologów i lekarzy
bez możliwości decydowania o sobie. Co wyróżniało Pantaniego spośród wielkiej trojki peletonu? Włoch był daleki od
ideału. Dotykały go częste kryzysy i stawał się głównym aktorem afer dopingowych. Możliwe, że „pirat” bo taki miał
przydomek nie posiadał predyspozycji do bycia gwiazdą sportu. Wszystkie połknięcia dawały mu rozgłos za, którym
nie przepadał. Wbrew temu co sadzi się o psychice sportowca profesjonalnego Pantani nie radził sobie z porażkami.
Wpadał w stany depresyjne co w konsekwencji doprowadziło do uzależnienia od narkotyków i środków
antydepresyjnych. O dziwo jego postępowanie nigdy nie odbierało mu kibiców. Zyskiwał coraz więcej zwolenników
i obserwatorów jego chwiejnej kariery. Po każdej dyskwalifikacji Włocha media roztaczały spekulacje czy wróci do
wielkiego ścigania. Dramatyzm losów kontrowersyjnego kolarza zbliżał go do zwykłych ludzi.
Przypadek „pirata” ujawnił kulisy zawodowego peletonu i to w jaki sposób sport jest trawiony od środka.
Marco Pantani był specjalistą odcinków górskich, tam zawsze pokazywał swoją niezwykłą siłę. Do największych
sukcesów kolarza warto zaliczyć brązowy medal mistrzostw świata oraz wygrane w jednym sezonie( 1998) Tour de
France i Giro d'Italia.
Błażej Michalczyk


Doping sportowy w nowym wydaniu
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat sport stał się przestrzenią eksperymentalną w zakresie zastosowania nowych
technologii.
Naukowcy, fizjologowie i inżynierowie zaadaptowali na potrzeby zawodników wyczynowych rozwiązania, materiały
od dawna stosowane w lotnictwie, kosmonautyce i Formule 1. Szczególną popularność zyskały tkaniny oddychające,
włókno węglowe i tytan, które z powodzeniem stosowane są w produkcji ubioru i sprzętu sportowego, a także
turystycznego. Tendencje konstruktorów ekwipunku zawodowca rozwijają się w kilku kierunkach. Zmierza się do
redukcji masy, dzięki wykorzystaniu coraz to nowszych, trwalszych i lżejszych komponentów. Równie istotną sprawą
jest aerodynamika wyposażenia stosowanego w takich dyscyplinach jak: kolarstwo torowe i szosowe, bobsleje,
żeglarstwo oraz wiele innych. Wybitni zawodnicy otrzymują sprzęt stworzony indywidualnie wedle ich potrzeb.
Każdy najdrobniejszy element jest projektowany i testowany przy współudziale przyszłego użytkownika.
Produkty dedykowane i wykonywane ze szczególną precyzją stają się niemal idealnym przedłużeniem ludzkich
kończyn, mięśni, ścięgien. Sprawiają, że zawodnik czuje się komfortowo i pewnie, a w konsekwencji technicznie
zwiększa swoje możliwości na arenie rywalizacji sportowej.
Kroki podejmowane w celu intensyfikowania wydolności ludzkiego organizmu za pomocą technicznych udogodnień są
jak najbardziej uzasadnione. Można uznać je za etyczne i zgodne z zasadą fair play, kiedy wszyscy mogą korzystać ze
sprzętu w podobnym zakresie.
Zawodnicy wyczynowi mają równy dostęp do osiągnięć technologicznych w swojej dyscyplinie.
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Oczywiście międzynarodowe organizacje sportowe wprowadzają szereg norm i zastrzeżeń, w ramach których
wyczynowcy muszą się mieścić. Sprawę wyposażenia sportowca należy również rozpatrywać z punktu widzenia jego
bezpieczeństwa. Dzięki nowym osiągnięciom w projektowaniu obuwia biegaczy, strojów kolarskich, kasków
wykorzystywanych w wielu dyscyplinach, znacząco zmniejszyła się ilość niebezpiecznych wypadków i kontuzji.
Systemy zastosowane w elementach ubioru pochłaniają energię, która mogłaby uszkodzić części ciała najbardziej
narażone na urazy.
Wykorzystanie technologii w dziedzinie kultury fizycznej stało się zjawiskiem oczywistym i niepodlegającym dyskusji.
Wzmacnianie i wspomaganie ludzkiego organizmu za pomocą przyrządów wymyślonych i stworzonych przez
człowieka jest nieuchronnym procesem. Z perspektywy działaczy sportowych wykorzystywanie takich form pomocy
w osiąganiu wyższych rezultatów jest zgodne z regułami i nie niszczy idei zdrowej, czystej rywalizacji. Stanowi to
opozycję do szerokiego problemu dopingu farmakologicznego. Zwolennicy sportu pozbawionego jakichkolwiek
elementów śrubujących wyniki na stadionach mogą uznać wybór dopingu technicznego za mniejsze zło.
Techno-doping jest nowym terminem w kulturze fizycznej i sporcie wyczynowym. Dyskusja dotycząca granic
zastosowania urządzeń technicznych podczas uprawiania sportów olimpijskich rozgorzała za sprawą lekkoatlety Oskara
Pistoriusa. Niepełnosprawny sportowiec wyposażony w zaawansowane protezy wykonane z włókien węglowych zaczął
osiągać wyniki zbliżone do tych, które osiągali pełnosprawni zawodowcy.
Obrał sobie za cel zdobycie progu kwalifikacyjnego do Olimpiady w Pekinie. Jego decyzja wzbudziła kontrowersje
wśród członków Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki. Podjęto wiele badań, które miały wykluczyć możliwość
udziału zawodnika niepełnosprawnego w olimpiadzie dla pełnosprawnych.
Badania Niemieckiego Uniwersytetu Sportowego wykazały, że zastosowanie protez wykonanych w technologii
karbonowej zapewnia zmniejszenie zużycia energii podczas biegu o 25 proc. Konstrukcja umożliwia wzmocnienie siły
wybicia podczas biegu. Dodatkowo uznano, że czas styczności stopy z podłożem jest krótszy niż w przypadku
zawodnika w pełni sprawnego. Kształt protez zmniejsza opór powietrza i zapewnia lepszy wynik w głównej fazie
biegu. Protezy Oscara Pistoriusa posiadają niebywałą zdolność magazynowania energii, a następnie oddawania jej
w najbardziej odpowiednim momencie. Jej zasób wyzwalany jest przez stopy wykonane z włókien węglowych
i polimerów. Kolejnym argumentem potwierdzającym skuteczność wynalazku jest brak wytwarzania kwasu mlekowego
w mięśniach. Budulec konstrukcji karbonowej nie podlega zmęczeniu, nie może więc ulec kontuzji. W krytycznej
sytuacji może się złamać, ale jest to mało prawdopodobne. Specyfika biegu w protezach tego typu charakteryzuje się
tym, że w pierwszej fazie szybkość zawodnika jest mniejsza od biegacza zdrowego. Kolejne etapy ruchu potęgują
przyspieszenie za sprawą właściwości materiałów, z których wykonane są sztuczne nogi. Kiedy zdrowy zawodnik
znajduje się na ostatnich metrach, tuż przed metą jego aparat ruchu spowalnia i jest wycieńczony, natomiast człowiek
wyposażony w omawianą protezę znajduje się w górnej fazie prędkości.
Sport zawodowy osób niepełnosprawnych jest bardzo zróżnicowany. Wymaga tworzenia dużej ilości kategorii
odpowiednich dla danych grup niesprawności fizycznej. Zniesienie granicy miedzy sportem niepełnosprawnych
i pełnosprawnych spowodowałoby chaos w konstruowaniu przepisów i przyczyniłoby się w dużym stopniu do
narastania konfliktów arbitrażowych.
Problem unifikacji sportu zawodowego i uczestnictwa w nim wszystkich, niezależnie od stanu zdrowia, dopiero został
zasygnalizowany. Wiadomo, że wraz z rozwojem cywilizacji technika stworzy nowe możliwości wspomagania układu
ruchu dla osób z ograniczeniami. Z pewnością nadejdzie dzień, kiedy to właśnie one w rywalizacji sportowej będą
w stanie osiągnąć rekordy zarezerwowane jak dotąd dla zdrowych. Jeśli tak się stanie, to dyskusyjną kwestią pozostanie
obiektywizm w ocenie osiągnięć i rezultatów sportowych.
Błażej Michalczyk
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II Bieg Bobra
W dniu 27.08.2011r. odbył się w Tłuszczu II Bieg Bobra. Licznie przybyli uczestnicy podzieleni zostali na kategorie
wiekowe i żwawo ruszyli do walki o zwycięstwo.
Dystans do pokonania był nie byle jaki – 8888m dla
biegaczy oraz 4 km dla sekcji Nordic Walking.
W tej ostatniej udział wzięły słuchaczki Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Panie dzielnie przemierzały ulice
Tłuszcza według wyznaczonej wcześniej trasy.
Humory dopisywały mimo silnie przygrzewającego
słońca!
Na podium stanęły:
Miejsce I – pani Hanna Wiśniewska
Miejsce II – pani Gabriela Wytrykowska
Miejsce III – pani Wiesława Pawlicka
Nagrody wręczyła pani Rektor U3W Katarzyna Rostek. Wszystkim uczestniczkom dziękujemy i zapraszamy za rok !
Błażej Michalczyk


Babcia i Dziadek na czasie !!!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu idąc za ciosem
sukcesu jakim okazał się Uniwersytet Trzeciego Wieku
rozpoczął w sierpniu 2011 realizację projektu skierowanego
do osób powyżej 50 roku życia oraz dzieci.
Nowa inicjatywa jest otwarciem na pogłębienie dialogu
międzypokoleniowego.

Projekt

„Razem

z

babcią

i dziadkiem” jest sposobem na zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i osób starszych.
Priorytetem, który stawia sobie realizator będzie włączenie
dziadków

i

wnucząt

do

twórczej

aktywności

przez

uczestnictwo w warsztatach artystycznych, kulinarnych,
wspólnej rekreacji i wycieczkach krajoznawczych.
Przedsięwzięcie ma na celu pogłębienie więzi
rodzinnych, nawiązanie nowych znajomości oraz lepsze
wykorzystanie

roli

babć

i

dziadków

w

procesie

wychowawczym. Zaproponowane zajęcia pozwolą poprawić
komunikację między dziećmi i dorosłymi. Uczestnicy zostali
zaangażowani do organizacji „Święta Rodziny” podczas
festynu kończącego wakacje. Praca w zespole wzmocni więzi społeczne i wyłoni liderów, którzy w przyszłości będą
mogli włączyć się w liczne inicjatywy społeczne na terenie Gminy Tłuszcz.
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Kącik kucharski
Babeczki z owocami i bitą śmietaną
Ciasto:

•

◦

25 dag mąki

◦

6 łyżek cukru pudru

◦

1/2 margaryny

◦

2 żółtka

◦

cukier waniliowy

◦

szczypta soli

◦

troszkę polewy czekoladowej lub roztopionej czekolady

Sposób przygotowania:
Margarynę rozetrzeć z mąką, cukrem pudrem i wanilowym (szczyptą soli) oraz żółtkami.
Wyrobić jednolitą masę (na początku trochę sie rozsypuje ale napewno się sklei). Porcjami ciasta
cienko wylepiać foremki na babeczki. Piec na złoty kolor).
Ostudzone babeczki posmarować lekko czekoladą-odstawić do skrzepnięcia polewy.

Nadzienie:

•

•

Bita śmietana:
◦

3 łyżki cukru

◦

1 łyżeczka cukier waniliowy

◦

śmietanka kremówka (może być gotowa bita śmietana)

Sposób przygotowania:
Aby śmietana dobrze się ubiła, musi być mocno schłodzona, najlepiej prosto z lodówki. Metalową
miskę, w której będziemy ją ubijać, można przedtem wstawić do zamrażarki. Do śmietany dodać
cukier i ubić. Gdy stanie się puszysta, nie przedłużać ubijania. Bitą śmietanę trzymać w lodówce.

Dekoracje:
◦

galaretka może być wiśniowa (zastygnięta a rozpuszczona wcześniej w 1 szkl wody)

◦

mandarynki, kiwi, owoce winogrona, itp.

Owoce potnij na cząstki. Ewentualne kiwi obierz i pokrój na wąziutkie cząsteczki.
Nałóż do każdej babeczki porcję bitej śmietany i ułóż owoce. Następnie za pomocą pędzelka posmaruj owoce już
prawie stężałą galaretką.
Smacznego.
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