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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Ogólnopolskiego
Magazynu Głos Seniora. Mamy nadzieję, że spojrzycie Państwo
przychylnym okiem na tematy, które proponujemy, na problemy,
które poruszamy, a także na nieco zmienioną szatę czasopisma.
Wprowadzona przez nas większa czcionka ma na celu łatwiejszy odbiór prezentowanych treści.
Polecamy gorąco wywiad numeru, rozmowę z o. Leonem
Knabitem, Benedyktynem z Tyńca. Podejmujemy też tematy trudne, ale pożyteczne: są to odszkodowania i manipulacje
sprzedażowe. Jesteśmy ponadto obecni w społeczności Seniorów poprzez uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach środowisk senioralnych: UTW czy Rad Seniorów. Nie zapominamy o tych, którzy odeszli niedawno, o naszych ambasadorach
i przyjaciołach, takich jak Jerzy Bożyk lub Maria Francuz.
Obszerny materiał poświęcamy zdrowiu: są rzeczy, które warto wiedzieć, aby jak najdłużej zachować sprawność ciała, umysłu i ducha. Nie chcemy zaniedbywać tego ostatniego, dlatego
zapraszamy do nowego działu Senior Duchowo. W nadchodzącym roku zespół Głosu Seniora będzie realizował dwa nowe projekty: Głos Seniora Polaków za granicą oraz Senior w Ruchu.
Z odzewu Czytelników wiemy, że dział Dla polepszenia nastroju cieszy się ogromnym powodzeniem. Dziękujemy Państwu
Ewie i Zbigniewowi Paszkom za współpracę. Z radością publikujemy też materiały nadesłane przez Czytelników.
Zapraszamy do grona Gmin Przyjaznych Seniorom – już 120
gmin w Polsce należy do programu. Zachęcamy też do uczestnictwa w naszych stałych konkursach: Stylowa Seniorka, Senior
Działkowiec, Zwierzak lekiem na samotność czy Miłość po 60tce. Prosimy o wsparcie Głosu Seniora poprzez prenumeratę, darowizny, bycie ambasadorem, agentem bądź wolontariuszem.

Łukasz Salwarowski
PATRONI HONOROWI I PARTNERZY

8 czerwca

X Jubileuszowy Dzień Uniwersytetów Trzeciego
Wieku na Torze Wyścigów Konnych Służewiec
w Warszawie www.utwsgh.waw.pl

9 czerwca

XIX Ogólnopolski Przegląd Twórczości
Artystycznej Seniorów „Babie lato” oraz Jarmark
Świętojański w Bydgoszczy www.kpck.pl

9 czerwca

XV Jurajski Półmaraton w Rudawie
www.jurajskipolmaraton.pl

9 czerwca

VI Piknik Zdrowia i Aktywności Fizycznej
w ramach Dni Sportu w Gdowie www.ck.gdow.pl

10-14 czerwca

Sopockie Dni Seniora www.targiseniora.pl

13-14 czerwca

Słupskie Dni Seniora www.slupsk.pl/seniorzy/
slupskie-dni-seniora

14 czerwca

Dzień Seniora w Dąbrowie Górniczej

14 czerwca

III Kluczewski Piknik Senioralny „Samo zdrowie”
www.gokklucze.pl

23-28 czerwca

XIII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich
UTW w Olsztynie www.atwolsztyn.pl

29 czerwiec

VII Międzynarodowa Senioriada Sportowa
w Bartoszycach www.bosir.pl

30 czerwca

NIDEC XI Bieg w pogoni za żubrem o Puchar
Burmistrza Miasta Niepołomice www.
biegwpogonizazubrem.pl

10-17 sierpnia

LIII Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju
www.festiwalkiepury.pl

21-26 sierpnia

III Międzynarodowy Letni Festiwal Sportowy
Seniorów w Łucku na Ukrainie www.wutw.pl

24 sierpnia

III Płońskie Senioralia www.plonsk.pl

3-5 września

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju
www.forum-ekonomiczne.pl

4-7 września

XI Forum III Wieku w Nowym Sączu i KrynicyZdroju www.sutw.pl

6-8 września

X TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy
www.festiwalbiegowy.pl

19 września

VI Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie
– Głos Seniora
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AKTYWNY SENIOR

NORMALNA STAROŚĆ

JEST MĄDRA
OJCIEC LEON KNABIT W 2016 R. BYŁ
TWARZĄ KAMPANII „MŁODOŚĆ TO
STAN DUCHA” ZREALIZOWANEJ PRZEZ
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE.
WSZYSCY PAMIĘTAMY SŁYNNĄ
FOTOGRAFIĘ OJCA Z CZERWONYMI
KORALAMI NA SZYI. TYM RAZEM
GŁOS SENIORA KORZYSTA
Z BENEDYKTYŃSKIEJ MĄDROŚCI OJCA,
ABY PODEJMOWAĆ TEMATY WIEKU
DOJRZAŁEGO.
Czy mówiąc do ludzi pamięta Ojciec o ich wieku?
Podczas homilii nie biorę pod uwagę czy słuchają mnie
młodzi czy starzy. Ewangelia jest skierowana do wszystkich. Problematyka moralna czy dogmatyczna jest zawsze
taka sama. Staram się używać języka zrozumiałego, ale
nie spłycać zagadnienia. Natomiast mówiąc do młodzieży przypominam, że są i starsi. Jeśli mam przed sobą starszych, a to się dzisiaj często zdarza, bo albo są to nauki
rekolekcyjne, albo wykłady na uniwersytetach trzeciego
wieku, wtedy już zdecydowanie mówię inaczej. Nie mam
lęku przed starszymi ludźmi, to jest moje środowisko. Starsi słuchacze mogą się ze mną identyfikować, staję się wiarygodny dla nich przez mój wiek.
Czy starości należy się obawiać?
Normalna starość jest mądra, a głupota chwyta ludzi
w każdym wieku. Stary głupi to to samo, co młody głupi.
Mówi się: „Gdyby młodzi wiedzieli, a starzy mogli”. Świat
wykoleja sposób bycia i życia, ale nie można się temu
poddawać. Starość znaczy doświadczenie, które cały czas
można pogłębiać. Zachwycamy się tym jak dzieci się rozwijają fantastycznie, to dlaczego nie starzy? Ja zacząłem
pisać książki w 68 roku życia.
A samotność? Seniorzy często narzekają na samotność.
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Samotność to nie to samo, co osamotnienie. Samotności się czasem pragnie. Samotność się czasem przydaje, żeby odpocząć, zregenerować się. Osamotnienie to
nie jest stan normalny. Wtedy nie ma do kogo zadzwonić,
do kogo pójść, z kim porozmawiać. Jednak dużo zależy tu
od człowieka, a podział niekoniecznie idzie między starszymi a młodszymi. Młodość jest często silniejsza, bardziej
otwarta, lepiej radzi sobie w kontaktach z innymi. Ułatwienie starszym bycia młodym, to jest ważne zadanie do wykonania.

Z jednej aktywności wypływa kolejna, bo podczas spotkań
i rozmów przychodzą nowe pomysły do głowy. Jak się raz
zacznie, to potem nie chce się przestać.
Stary znaczy mądry?
Wszyscy głupi ludzie psują markę środowisku. Głupi
polityk szkodzi swojemu ugrupowaniu, głupi mężczyzna
– te chłopy wszyscy to idioci, głupia kobieta – baby nie
daj Boże, tak samo głupi nauczyciel, sędzia, ksiądz. Kiedyś ktoś nadepnął bardzo na odcisk księdzu Bernardowi
Turowiczowi, ale on się nie obraził. Zapytałem dlaczego,
a on powiedział: „No jak to, tylko idioci się obrażają”. Od tej
pory przestałem się obrażać, żeby się nie dekonspirować!
Poziom szacunku do starszych i poziom samych starszych
jest wykładnikiem poziomu kultury społeczeństwa. Były
miejsca gdzie nieproduktywnych starców zabijano, a gdzie
indziej sadzano ich na pierwszych miejscach. Swoją drogą,
starsi nie zawsze byli tacy chorzy jak dzisiaj. Dawniej stary
był czerstwy i zdrowy, kto był chory, to umierał wcześniej.
W zeszłym roku odeszła do Pana pewna Dominikanka, s.
Cecylia. Ona mawiała: „Życie jest piękne! Szkoda, że takie
krótkie”. Całe życie modliła się i zajmowała tłumaczeniami.
Miała 110 lat kiedy zmarła!

Co powiedziałby Ojciec naszym Czytelnikom, żeby im
chciało się bardziej chcieć?
Na siłę nikogo nie można uszczęśliwić. Ale dobrze jest
kiedy człowiek może wybrać sobie jakąś aktywność. Wychodźcie z różnymi propozycjami. Mówcie do ludzi: „Wyjdź,
zobacz, zaryzykuj”. Trzeba zaangażować do tego wszystkich.
To jest tak jak z chodzeniem do kościoła: tylko 40% Polaków
regularnie jest na Mszy św. Ale jeżeli każda z tych osób przyprowadzi ze sobą jednego człowieka, który do kościoła nie
chodzi, to już będzie to 80%. Tak samo rzecz się ma z seniorami: niech jeden zaangażowany pomoże wyjść do ludzi
jednemu wycofanemu, zniechęconemu. I już będzie sukces.
Inna sprawa, że aktywności osób starszych pomaga akceptacja społeczna. A często jej nie ma. Często dzieci zniechęcają starszych rodziców do zaangażowania się w klubie seniora albo uniwersytecie trzeciego wieku. Trzeba wyciągać
seniorów gdzie się da. A jeśli się nie da, to pamiętać o nich,
np. z okazji Dnia Chorych. Żeby zobaczyli, że jest dobrze być
razem z innymi starszymi, bo się lepiej rozumieją.

Jak zwiększyć szacunek społeczeństwa do starszych?
Każdy jest inny. Nie ma tutaj jednej recepty. Trzeba zacząć od rozeznania środowiska. Księża, którzy chodzą po
kolędzie dużo wiedzą na ten temat. Papież Franciszek powiedział: „Wychodźcie na obrzeża”. Miał na myśli obrzeża biedy, ale też obrzeża normalności ludzkiej. Żeby nikt
z nas nie czuł się odpadem. No, ale czasami jest tak, że
opór jest ogromny. Nawet w instytucjach często nie szanuje się starszych. Trzeba robić co się da, nawet doprowadzić do zmiany personelu. Chociaż to wszystko musi dziać
się stopniowo: cielęcia się nie ochrzci, choćby się mu kubeł wody święconej wylało na głowę. Tu jest cały wachlarz
problemów. Czasem to starsi są wypychani z rynku pracy,
bo młodzież chce się wykazać, a czasem to starszy przełożony trzyma w ręku wszystkie karty i nie pozwala młodym
nabrać doświadczenia, np. młodzi lekarze nie są dopuszczani do stołu operacyjnego. Ale chyba łatwiej skrzywdzić
starego niż młodego.

Chyba przydałaby się edukacja rodzin seniorów, żeby zobaczyły korzyści wynikające z podejmowania przez seniorów aktywności.
Można wykorzystać do tego Dni Babci i Dziadka
w przedszkolach. Fantastyczna sprawa! Byłem zaproszony
na takie spotkanie do przedszkola w Tyńcu. Przy takiej okazji można zaprezentować ofertę aktywności dla seniorów.
Trzeba wykorzystać już istniejącą strukturę, żeby dotrzeć
do potencjalnych odbiorców.

Czy warto być aktywnym?
Dużo zależy w tym przypadku od środowiska. Jeden aktywny senior pociąga za sobą innych. Spotykam się często
z uczestnikami uniwersytetów trzeciego wieku. Ja stary,
a i oni już niemłodzi, to dobrze się rozumiemy. Z jednej aktywności wypływa kolejna, bo podczas spotkań i rozmów
przychodzą nowe pomysły do głowy. Jak się raz zacznie, to
potem nie chce się przestać.

A wracając do spraw wiary, co powiedziałby Ojciec rodzicom, którzy cierpią, bo ich dzieci odeszły z Kościoła?
Często rodziny nie potrafią przekazać wiary. Kiedy młodzi patrzą na życie rodziców, którzy kłócą się z sąsiadami,
są skupieni na zarabianiu pieniędzy, a do kościoła chodzą
z przyzwyczajenia – od razu czują, że coś tu nie gra. Ale nawet w najlepszych rodzinach są problemy z wiarą dzieci, bo
świat daje dzisiaj tyle rozmaitych propozycji, że Kościół to tylko jedna z nich, i to trudna propozycja. Młodzież potrzebuje
pozytywnego bohatera, zgrabnie podanego. Słuchają rzeczy
ciekawych, atrakcyjnych, ekstremalnych. Setki przychodzą
kiedy im się zaproponuje przejście w milczeniu 30 km nocą.
Pokonywanie trudności daje im możliwość poczucia własnej wartości. Potrzebują też optymizmu i poczucia humoru.
Zresztą, wszystkim się to przydaje, bez względu na wiek!
Rozmawiał ŁUKASZ SALWAROWSKI i AGATA SKOCZYLAS
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MOJE IKONY
STYLU
CARMEN DELL'OREFICE – MA ZACHWYCAJĄCĄ FIGURĘ,
OSTRO ZARYSOWANE KOŚCI POLICZKOWE, BURZĘ
SIWYCH WŁOSÓW I... 88 LAT. W ZAWODZIE MODELKI
OD 13 ROKU ŻYCIA; Z TEGO POWODU TRAFIŁA NAWET
DO KSIĘGI REKORDÓW GUINNESSA.
„Nie nazywam tego, co robię karierą – mówi Carmen.
– Po prostu pracuję”. Paradoksalnie, im jest starsza, tym
bardziej rozchwytywana. To jedna z niewielu modelek,
które ze starzenia się uczyniły swój atut. Zawód modelki
traktuje bardzo poważnie, nauczył Ją skromności i pokory. Dzień zaczyna od ćwiczeń rozciągających, nie pije, nie
pali, dobrze śpi... Gdy pytają kiedy przejdzie na emeryturę,
odpowiada: „Zamierzam umrzeć na wysokich obcasach”,
i że „wiek mi nie przeszkadza i nadal czuję się piękna”. Nie
można oderwać od niej oczu. To magnetyczne spojrzenie
to Jej znak rozpoznawczy, ale największym atutem Carmen
jest – KLASA. Jej recepta, to być szczęśliwym człowiekiem,
a więc szukajmy tego wokół siebie do końca... Szczęście
nie jedno ma imię i dla każdego może oznaczać coś innego, ale to ono inspiruje nas i wywołuje uśmiech, radość
nawet z małych rzeczy. I tak ściskam Was kochani, życząc
modowych inspiracji w barwach wiosennych.

EWA KAROLINA OSOWSKA

WIESŁAWA KACZMAREK

WASZA STYLOWA SENIORKA HANIA

JANUSZ MASŁOWSKI

BOŻENA SAŁACIŃSKA

JOANNA TALAR

HANNA PIEKARSKA
Modelka, Laureatka konkursu „Stylowa Seniorka”, ambasadorka
Głosu Seniora, Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz kampanii Stop
manipulacji, nie kupuj na prezentacji!
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GRAŻYNA GRUNTOWICZ

SENIOR DZIAŁKOWIEC

DRODZY CZYTELNICY!

OGRODNICTWO TO JEDNO Z ULUBIONYCH HOBBY NIE TYLKO
POLSKICH SENIORÓW. PREZENTUJEMY PAŃSTWU M.IN. FOTOGRAFIE OGRODÓW Z AUSTRII I LITWY, NADESŁANE PRZEZ
CZYTELNIKÓW EUROPEJSKIEGO GŁOSU SENIORA. CIESZY NAS
POSZERZAJĄCY SIĘ ZASIĘG NASZEGO MAGAZYNU ORAZ FAKT,
ŻE TRAFIAMY W PAŃSTWA POTRZEBY. ZACHĘCAMY DO NADSYŁANIA ZDJĘĆ I KRÓTKICH TEKSTÓW NA TEMAT PAŃSTWA PASJI
OGRODNICZEJ.

TERESA NAPIERAŁA, IŁAWA

ALICJA PAPRSTEIN, WIEDEŃ

ANDRZEJ KALEMBA, POLSKA

<< A
 DOLFINA BLAUZDŽIŪNIENĖ,
MARIAMPOL, LITWA
FELIKS TKACZEK, RUDA ŚLĄSKA
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ZWIERZAK LEKIEM NA SAMOTNOŚĆ

DROGI GŁOSIE SENIORA!



JESTEM OD KILKU LAT EMERYTKĄ. JAKO DZIEWCZYNKA WYCHOWYWAŁAM SIĘ W TOWARZYSTWIE
ZWIERZĄT. NA WSI NIE BYŁO W TYM NIC DZIWNEGO. MIELIŚMY KROWĘ, KURY, KRÓLIKI. BYŁ TEŻ I PIES,
CO PRAWDA PRZY BUDZIE NA PODWÓRKU, ALE WTEDY
KAŻDY ZWIERZAK MUSIAŁ SIĘ DO CZEGOŚ PRZYDAĆ.
PIES MIAŁ PILNOWAĆ DOMU. NIE BYŁ ANI SPECJALNIE
ŁADNY, ANI CZYSTY. ZA TO DOBRZE PRZEGANIAŁ LISY
I DAWAŁ ZNAĆ O NIEPROSZONYCH GOŚCIACH.
Dzisiaj zwierzęta traktowane są inaczej. Kiedy spaceruję po osiedlu widzę wypielęgnowane malutkie pieski
w specjalnych ubrankach i trochę mnie to śmieszy. Są też
inne, spore psy, które na pewno za dużo jedzą i mają za
mało ruchu. Wszystkie zostawiają po sobie nieczystości,
bo rzadko który właściciel dba o to, żeby posprzątać po
swoim czworonogu.
To wszystko sprawiło, że nie myślałam o wzięciu zwierzaka, aż do czasu kiedy koleżanka wyjeżdżająca do sana-

torium uprosiła mnie żebym zaopiekowała się jej suczką.
Nie byłam tym zachwycona, ale byłam jej winna przysługę
i zgodziłam się.
To było bardzo dziwne doświadczenie. Gapa, bo tak
nazywa się suczka, znała mnie wcześniej, więc pozostanie
u mnie nie było dla niej takie trudne. Po wyjściu właścicielki trochę skamlała, ale szybko się uspokoiła. Jednak zrobiła
się apatyczna, nie chciała jeść, a na spacer wyciągałam ją
z trudem.
Po paru dniach zaczęłam się martwić. Gapa nie jadła,
nie piła, leżała bez ruchu na posłaniu. Zadzwoniłam w końcu do weterynarza z pytaniem co robić. Weterynarz polecił
mi mówić do psa! Myślałam z początku, że żartuje, ale on
był całkiem poważny. Powiedział, że Gapa potrzebuje czułości i uczucia, bo inaczej zdechnie. Przeraziłam się nie na
żarty i przystąpiłam do dzieła.
Zaczęłam opowiadać suczce, że jej Pani niedługo wróci, że przywiezie jej smaczną kość. Mówiłam, że musiała
wyjechać żeby podreperować swoje zdrowie, i że wróci
uśmiechnięta i zadowolona. Głaskałam Gapę po łbie i drapałam za uchem. Tak spędziłam przy jej posłaniu prawie
cały dzień. Bez widocznego rezultatu. Zniechęcona poszłam spać, ale następnego dnia rano zobaczyłam, że
miska na wodę jest pusta. Kiedy zaczęłam do niej mówić
podniosła łeb i pomachała ogonem. Poczułam taką radość
jakbym uratowała komuś życie!
Od tej pory wszystko poszło dobrze. Cały czas mówiłam do suczki, praktycznie zaczęłam myśleć na głos. A ona
szybko doszła do siebie. Zaczęłam rozumieć jej potrzeby
i jestem przekonana, że ona rozumiała dużo z tego co do
niej mówiłam.
Kiedy koleżanka wróciła z sanatorium Gapa dała popis
psiej radości. Mnie zrobiło się trochę smutno, bo przyzwyczaiłam się do obecności żywego stworzenia w domu. Polubiłam mówienie na głos w domu, a bez Gapy nie było
powodu, żeby to kontynuować. Jestem zdecydowana,
żeby wziąć sobie psa. Opieka nad Gapą przekonała mnie
ile może dać obecność czworonoga w domu.
CZYTELNICZKA

ERRATUM

W NR 43 GŁOSU SENIORA NA STR. 10 OMYŁKOWO PODANO PANIĄ BARBARĘ MACIEJEWSKĄ
JAKO AUTORKĘ TEKSTU „MÓJ PIES, MOJE SŁONECZKO NA POCHMURNE DNI” W DZIALE
ZWIERZAK LEKIEM NA SAMOTNOŚĆ. AUTORKĄ TEKSTU JEST PANI ELEONORA KUSIŃSKA,
KTÓRĄ REDAKCJA PRZEPRASZA ZA POMYŁKĘ.
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MIŁOŚĆ PO 60-TCE

MIŁOŚĆ TO SIŁA,

KTÓRA POTRAFI ODMIENIĆ ŻYCIE



Z WIELKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ CZYTAŁAM ARTYKUŁY SENIORÓW „MIŁOŚĆ PO 60-TCE” ZAMIESZCZONE
W GŁOSIE SENIORA. ZASTANAWIAŁAM SIĘ CZĘSTO
CZY MNIE DOSIĘGNIE TA WIELKA, PRAWDZIWA, MOŻE
BEZTROSKA MIŁOŚĆ. I CÓŻ STAŁO SIĘ... POSTANOWIŁAM
PODZIELIĆ SIĘ Z WAMI MOJĄ HISTORIĄ.
Jestem wdową już drugi rok, cały czas sama. Dzieci, rodzina daleko. Wprawdzie utrzymujemy kontakty, ale to nie
wystarczało, aby zagłuszyć samotność . Czasami nawet
myślałam, że grozi mi tzw. „blokowy monitoring”… Wiemy
wszyscy, że zawsze potrzebujemy kogoś bliskiego do snu,
rozmowy i zrozumienia, a nawet potrzymania za rękę.
W ubiegłym roku w kwietniu jedna z moich koleżanek
zrezygnowała z wycieczki do kraju kwitnących tulipanów
– Holandii. Ja zajęłam jej miejsce. W ostatniej chwili spakowałam bagaż i wyruszyłam w podróż. W mieście Alkamar
zwiedzaliśmy targi serowe, fabrykę serów Jacob'sa Hoeve,
a w mieście Zaanstad cudowne wiatraki – jeden z symboli
tego kraju.
Najpiękniejsze jednak były ogrody Keukenhof. Tulipanowe kobierce rozciągnięte na kilku hektarach można było
zwiedzać bez końca. No cóż, nie ze mną. Fotografując
kwiaty poślizgnęłam się przy fontannie i skręciłam nogę.

Usiadłam na ławce zatroskana i obolała. W pewnym momencie usłyszałam głos: „W czym mogę Pani pomóc”?
Zobaczyłam mężczyznę o dużych, wyraźnych oczach,
regularnych rysach twarzy i zgrabnej sylwetce z dozą osobistego wdzięku. Pokazałam mu swoją opuchniętą kostkę. Z wielką pieczołowitością robił mi zimne okłady moją
apaszką zmoczoną w wodzie fontanny. I tak to wszystko się
zaczęło...
Później długie, niekończące się rozmowy telefoniczne, bo mieszkaliśmy w miastach oddalonych od siebie
ok. 60 km, następnie spotkania. A teraz jesteśmy już razem.
Co czuję, gdy kładę się spać? Ulgę, że nie jestem już sama.
Samo przytulenie roznieca w moim sercu ogień i przywołuje miłe wspomnienia. Czasami mój głos wewnętrzny podpowiada mi, że to uczucie, ten stan będzie trwać wiecznie.
Każde miłe słowo wzmacnia nasze więzy i scala wszystkie
okruchy rozbite na drodze naszego życia. To symbol naszej
miłości wielkiej, mocnej i silnej. Bo przecież Ci których kochamy codziennie potrzebują radości.
Miłe słowa, przytulenie, a nawet nic nie znaczące spojrzenie dodają nam energii na każdą chwilę, każdy dzień.
Dziś mogę wszystkim powiedzieć śmiało, że rozpoczęłam
nowe życie u boku wymarzonego partnera. Kochane Seniorki i Seniorzy! Życzę Wam, aby piękna miłość otworzyła
drzwi do Waszych serc i pozostała na zawsze.
JADWIGA
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POLITYKA SENIORALNA

LEGIONOWSKI KLUB SENIOR+



WARSZTATY TEMATYCZNE – RĘKODZIEŁA, KULINARNE, KOMPUTEROWE, RUCHOWE, TRENING UMYSŁU,
A TAKŻE POGADANKI I PRELEKCJE ORAZ WYCIECZKI I UDZIAŁ W IMPREZACH KULTURALNYCH – WSZYSTKIE TE ATRAKCJE OFERUJE LEGIONOWSKIM SENIOROM
NOWO OTWARTY KLUB SENIOR+, MAJĄCY SWĄ SIEDZIBĘ
PRZY UL. M. KOPERNIKA.
W roku ubiegłym, dzięki staraniom Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym NADZIEJA oraz Urzędu Miasta i Gminy Legionowo uzyskano środki z wieloletniego programu
Senior+ na lata 2015-2020 prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W otwarciu pla-

cówki 20 lutego 2019 r. obok seniorów-uczestników, wzięli
udział m.in. wiceprezydent Legionowa Piotr Zadrożny oraz
prezes stowarzyszenia NADZIEJA, p. Roman Biskupski.
Legionowscy seniorzy mają w klubie do dyspozycji
w pełni umeblowaną i wyposażoną kuchnię. Mogą korzystać także z sali telewizyjnej, sali do rozmów z psychologiem, salki konferencyjnej i kawiarnianej oraz dwóch pomieszczeń do ćwiczeń relaksacyjnych i ruchowych, które
stopniowo wyposażane są przy wsparciu i znaczącym
udziale Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Legionowo.
ANDRZEJ KARSKI
FOT. ANDRZEJ KARSKI

13 EMERYTURA

PROGRAM OPIEKA 75+
Opieka 75+ to program Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Jest realizowany przez samorządy i polega na świadczeniu usług opiekuńczych
dla seniorów w miejscach zamieszkania. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
dla osób w wieku 75 lat i więcej.
Program „Opieka 75+” rozpoczął się w styczniu
2018 r. Jest on adresowany do gmin miejskich, wiejskich
i miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. Gminy, które
przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe
wsparcie w realizacji usług opiekuńczych do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.
W 2019 r. program zostanie rozszerzony, tj. będzie
skierowany nie tylko do osób samotnych, ale także do
osób pozostających w rodzinach. W roku 2019 z programu będą mogły skorzystać także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne
osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego.
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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu
pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. W maju
około 9,72 miliona osób pobierających emerytury
i renty otrzymało tzw. Emeryturę+. Jest to jednorazowe
świadczenie pieniężne w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1,1 tys. złotych brutto. Kwota netto dodatkowego świadczenia wyniosła 888,25 zł.
Jednorazowe świadczenia pieniężne czyli tzw. Emeryturę + otrzyma każdy emeryt pobierający emeryturę zarówno z ZUS, KRUS, jak i mundurową. Świadczenie to będzie
przyznawane także rencistom oraz osobom pobierającym
emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.
W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje będzie wydawał i jedno
świadczenie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W takim przypadku osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. Jedna
Emerytura+ przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba.
Nie będzie trzeba składać wniosków o otrzymanie
13 emerytury. Jednorazowe świadczenia pieniężne zostaną wypłacone z urzędu, w formie, w jakiej pobierana jest
obecnie emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Emerytura+ nie będzie
także wliczana do dochodu, o którym mowa w ustawie
o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

PRZEDSIĘBIORCZY SENIOR

– W SENIORACH JEST POTENCJAŁ!



RUSZA NASZA KAMPANIA PRZEDSIĘBIORCZY SENIOR. SEKRETARZ STANU, WICEMINISTER W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, STANISŁAW SZWED ROZMAWIA Z GŁOSEM
SENIORA O WSPARCIU JAKIE SENIOROM OFERUJE RESORT W RAMACH ICH OBECNOŚCI NA RYNKU PRACY.
Inspiracją naszej kampanii Przedsiębiorczy Senior jest
fakt, że p. Lucyna Orłowska z Nowej Huty w wieku 79 lat
założyła lodziarnię. Czy widzi Pan zasadność aktywizacji
zawodowej oraz promowania przedsiębiorczości w grupie osób 60+?
Programy, które kierujemy do seniorów mają z jednej
strony zapewnić im godne życie, a z drugiej strony zachęcić do aktywności. W seniorach jest potencjał, a my staramy się stwarzać możliwości, aby go wykorzystać. Jednym z programów jest Senior+ skierowany do samorządów.
Drugi obszar obejmuje program ASOS, skierowany do organizacji pozarządowych. Trzecia kategoria to są te działania, które podejmujemy w ramach obowiązującej ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Są to
m.in. zachęty dla pracodawców, aby te osoby na rynku pracy pozostawały.
O jakie konkretnie wsparcie pracodawców chodzi?
Jeśli pracodawca zatrudni osobę, która ukończyła 50
lat i jest bezrobotna, to może on liczyć na refundację zarówno wynagrodzenia, jak i składki na ubezpieczenie społeczne. Pracodawca jest też zwolniony z opłacania składki
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych przez okres 12 miesięcy. Przy zatrudnianiu
osób w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) pracodawcy są całkowicie zwolnieni z obowiązku odprowadzania za nich składek na FP i FGŚP. Przedsiębiorcy
mogą również otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego skierowanego bezrobotnego. Warto też
powiedzieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, dzięki któremu pracodawcy mogą otrzymać wsparcie w 80%,
a nawet 100% kosztów dokształcenia. W tym roku na ten
cel przeznaczono 228 mln zł. Koordynatorami tych działań
są Powiatowe Urzędy Pracy.
W roku 2017 obniżono wiek emerytalny: dla kobiet to 60
lat, dla mężczyzn 65 lat. Teraz angażujemy się w aktywizację zawodową seniorów. Czy jedno nie przeczy drugiemu?

Przejście na emeryturę jest uprawnieniem pracownika,
a nie jego obowiązkiem. To jest dobrowolna decyzja każdej
osoby. Różne względy wpływają na decyzję o zakończeniu
pracy zawodowej. Często są to względy rodzinne, np. opieka nad wnukami. Ale nabycie praw emerytalnych daje też
poczucie bezpieczeństwa: mamy gwarancję świadczenia,
ale możemy też pracować dalej. Pół miliona pracujących
emerytów o czymś świadczy.
80% środowisk seniorskich postuluje zniesienie podatku
od emerytur. Czy są na to szanse? Czy to jest wykonalne
ekonomicznie?
Ta sprawa pozostaje oczywiście w gestii Ministerstwa
Finansów, ale aktualne szacunki pokazują, że na razie trudno byłoby się spodziewać takiej decyzji. Myślę, że lepszym
rozwiązaniem jest podnoszenie kwoty wolnej od podatku.
Wtedy skorzystają na tym osoby potrzebujące największego wsparcia, czyli te o najniższych dochodach.
Czy mógłby Pan wskazać jeszcze jakieś udogodnienia ze
strony MRPiPS, z których mogliby skorzystać seniorzy?
Myślę, że należy nagłośnić informację, że Karta Dużej
Rodziny przysługuje także seniorom, którzy wychowali co
najmniej troje dzieci. W ten sposób państwo wspiera nie
tylko młodych ludzi, którzy aktualnie podejmują trud wychowawczy, ale również starszych rodziców.
Tak, to bardzo ważna wiadomość dla seniorów. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiał ŁUKASZ SALWAROWSKI
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GŁOS SENIORA POLAKÓW ZA GRANICĄ

GŁOS SENIORA POLAKÓW
ZA GRANICĄ



DZIĘKI WSPARCIU SENATU RP ROZPOCZYNAMY NOWY PROJEKT GŁOSU
SENIORA – GŁOS SENIORA POLAKÓW ZA GRANICĄ. NASZYM CELEM JEST
DOTARCIE Z OFERTĄ DLA SENIORÓW DO JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY RODAKÓW ZA NASZĄ WSCHODNIĄ GRANICĄ. CHCIELIBYŚMY, ABY PROPOZYCJE,
KTÓRE PRZYJĘŁY SIĘ NA GRUNCIE POLSKIM, TERAZ DOBRZE SŁUŻYŁY RÓWNIEŻ POLAKOM-SENIOROM W ROSJI, NA LITWIE, NA BIAŁORUSI I NA UKRAINIE.

„Projekt współfinansowany
w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą
w 2019 roku”

W tym roku ekipa Głosu Seniora przeprowadzi warsztaty dziennikarskie oraz
zorganizuje Dni Seniora w Kaliningradzie, Wilnie, Solecznikach, Grodnie i we Lwowie. Seniorzy z zagranicy wezmą też udział w VI Ogólnopolskich Senioraliach
w Krakowie. Stworzenie zespołów redakcyjnych w każdym z krajów partnerskich
umożliwi przygotowanie specjalnego wydania magazynu – Głosu Seniora Polaków za granicą. Projekt będzie realizowany we współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku oraz organizacjami seniorskimi z Polski i z krajów partnerskich.
Udział w projekcie pozwoli seniorom na obecność w mediach, zarówno tradycyjnych, jak i internetowych. Dzięki magazynowi, który będzie dystrybuowany w Polsce i w krajach partnerskich możliwa będzie lepsza integracja Polaków
za granicą z Ojczyzną. Chcielibyśmy aby, stałe rubryki, takie jak Stylowi Seniorzy,
Przedsiębiorczy Senior, Senior Działkowiec, Zwierzak lekiem na samotność czy
Miłość po 60-tce zainspirowały seniorów do podejmowania nowych aktywności.
W każdym tegorocznym Głosie Seniora planujemy specjalny dział poświęcony
projektowi.

EUROPEJSKIE SPOTKANIE INTEGRACYJNE POLSKICH
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W OLSZTYNIE 2019



WYDARZENIE ORGANIZUJE AKADEMIA TRZECIEGO
WIEKU PRZY MOK W OLSZTYNIE W DNIACH 23-28
CZERWCA B.R. JEST TO JUŻ TRZYNASTE SPOTKANIE
Z CYKLU. PLANOWANY JEST W NIM UDZIAŁ 85 DELEGATÓW Z ZAGRANICY, TJ. Z LITWY, ŁOTWY, BIAŁORUSI,
UKRAINY, RUMUNII, AUSTRII, KAZACHSTANU, UZBEKISTANU, ROSJI, REPUBLIKI CZESKIEJ, WIELKIEJ BRYTANII, NIEMIEC (OGÓŁEM 31 DELEGACJI) ORAZ 10 DELEGATÓW Z UTW W POLSCE.
Spotkania w Olsztynie sprzyjają aktywizacji i integracji
środowisk polskich w kraju zamieszkania poprzez nawiązanie więzi z Polską i Polskimi UTW w Europie, powstaniu
nowych organizacji tego typu, umocnieniu tożsamości narodowej przez uczestnictwo w imprezach artystycznych
z udziałem członków krajowych UTW i polskich organizacji
kresowych.
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Planowane wykłady z panelami dyskusyjnymi służyć
będą podwyższaniu kompetencji organizacyjnych i kierowniczych Polskich UTW w Europie oraz komitetów założycielskich nowych PUTW i pogłębianiu wiadomości z historii
i kultury polskiej.
ALDONA BAGIŃSKA – Prezes Zarządu ATW

ORGANIZACJE PARTNERSKIE PROJEKTU GŁOS SENIORA POLAKÓW ZA GRANICĄ
LITWA
AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU W WILNIE
ATW w Wilnie działa od 2011 r. Prezesem Zarządu ATW
jest dr Marian Grygorowicz. W zajęciach uczestniczy ok. 35
osób. Spotkania ATW odbywają się raz na miesiąc w Domu
Kultury Polskiej w Wilnie. Tematyka zajęć jest bardzo różna. Omawiane są tematy aktualne dla Seniorów: zdrowotne,
społeczno-prawnicze, polityczne. Filią w Nowych Święcianach, która powstała w 2017 r., kieruje pani Danuta Giedriene.
Każdego roku delegaci biorą udział w Europejskich
Spotkaniach Integracyjnych Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie. Sporadycznie przedstawiciele
ATW w Wilnie uczestniczą w pracach Forum III Wieku na
Forum Ekonomicznym w Krynicy i Nowym Sączu.

POLSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W SOLECZNIKACH

Polski UTW w Solecznikach powstał w 2011 r. Posiada
on dwie filie: w Ejszyszkach i Jaszunach. Prezesem PUTW
jest pan Antoni E. Jankowski. Uczestnikom zaproponowano
wykłady, imprezy i wycieczki edukacyjno-kulturoznawcze.
Istnieją także koła zainteresowań: zdrowy tryb życia, twórczość amatorska, ogród-sad, robótki ręczne, wiara katolicka, koło ZPL PUTW oraz klub seniora. Obecnie w działalność zaangażowanych jest 102 seniorów-Polaków.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W
KIEJDANACH

UTW w Kiejdanach powstał w 2009 r. przy Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan. Prezesem jest pani Irena Duchowska.
Oprócz Kiejdan, działają dwie filie UTW: od 2015 r. w Kownie – prezes Franciszka Abramowicz, od 2016 r. w Poniewieżu – prezes Regina Czyrycka. Słuchacze biorą udział
w wykładach, koncertach i wycieczkach.

ROSJA
KLUB MIŁOŚNIKÓW KULTURY POLSKIEJ
„SZTURWAŁ”
Kaliningradzka Regionalna Społeczna Organizacja
„Szturwał” powstała w 2010 r. Zrzesza ona ok. 60 słuchaczy
i wykładowców, miłośników polskiej historii, języka i kultury. „Szturwał” współpracuje ze szkołami i organizacjami
społecznymi m.in. w Ostródzie, Olsztynie, Toruniu, Ostrow-

cu Świętokrzyskim, Nowym Sączu. Prezesem jest pani
Olga Solowjowa.
W swojej ofercie organizacja posiada kursy i szkolenia,
wyjazdy edukacyjne oraz zajęcia kulturalno-edukacyjne i rozrywkowe – lekcje, koncerty, spotkania z polskimi
działaczami kultury i turystyki. Prowadzone są też akcje
pomocy dzieciom niepełnosprawnym i akcje ekologiczne.
Wymianie informacji służy gazeta „Głos znad Pregoły”, prowadzony przez panią Aleksandrę Ławrynowicz.

BIAŁORUŚ
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W GRODNIE PRZY ZS „POLSKA MACIERZ
SZKOLNA”

UTW w Grodnie powstał w 1997 r. przy Zjednoczeniu
Społecznym „Polska Macierz Szkolna”. Prezesem jest pani
Halina Gawrus. Obecnie UTW liczy 130 słuchaczy w wieku
od lat 45 do 85, stanowiących część polskiej społeczności
Grodna. Głównym celem jest stworzenie możliwości udziału
osób starszych w procesie edukacyjnym z zakresu różnych
dziedzin wiedzy, życiu kulturalnym oraz życiu społecznym.
UTW w Grodnie prowadzi współpracę z polskimi UTW
i Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW, jest obecny
na Forum III Wieku podczas Forum Ekonomicznego. Przedstawiciele UTW w Grodnie uczestniczyli np. w Kongresie
UTW w Warszawie w 2012 r., czy spotkaniach z polskimi
UTW w Olsztynie.

UKRAINA
LWOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Polski UTW we Lwowie powstał w 1994 r. Od 2010 r. Prezesem jest doc. dr n. med. Ewelina Hrycaj-Małanicz. Szeroka działalność Lwowskiego UTW obejmuje edukację, kulturę, historię. Działają sekcje literacko-poetycka, malarska,
turystyczno-krajoznawcza oraz chór „Lutnia”. Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową.
Lwowski UTW współpracuje z wieloma UTW, stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce, m.in. z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW (OFS UTW) z Nowego
Sącza, z Fundacją Ogólnopolskie Porozumienie UTW oraz
z Akademią Trzeciego Wieku (ATW) w Olsztynie, która corocznie organizuje Integracyjne Spotkania Polskich UTW
zza wschodniej granicy.
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SENIOR DUCHOWO

MÓW DO MNIE
W MOIM JĘZYKU



WIARA TO JEDNA Z KWESTII, WOKÓŁ KTÓRYCH SKUPIAJĄ SIĘ OGNISKA KONFLIKTU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO. WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE KULTURY OBRAZKOWEJ, STANOWIĄCEJ ŚRODOWISKO NATURALNE
MŁODYCH LUDZI, CIĘŻKO SIĘ ODNALEŹĆ – SZCZEGÓLNIE
GDY ZOSTAŁO SIĘ WYCHOWANYM W ZUPEŁNIE INNEJ
EPOCE I WŚRÓD INNYCH WARTOŚCI. BY DOTRZEĆ DO
MŁODZIEŻY TRZEBA CHOCIAŻ SPRÓBOWAĆ ZROZUMIEĆ
ICH ŚWIAT – WTEDY I ONI PODEJMĄ WYSIŁEK ZROZUMIENIA TEGO, Z KTÓRYM DO NICH PRZYCHODZIMY.
Komiksowi bohaterowie w czasie ostatnich około 20
lat przeżywają swój renesans, który od niedawna osiąga
szczyty za sprawą serii filmów Marvela będących adaptacją komiksowych historii. W przypadku tych obrazów
kontekst ma znaczenie – bez znajomości poprzednich filmów możesz mieć problem ze zrozumieniem wszystkich
analogii, z których opowieść jest precyzyjnie utkana. Dzieciaki to wiedzą i im się to podoba. Zatem nawet najbardziej obszerny tekst kultury nie jest im straszny – wszystko
zależy od formy podania. Z tej wiedzy korzystają właśnie
twórcy wyjątkowego dzieła jakim jest Biblia Komiks. Mówi
do młodych ich językiem, nie infantylizując go. Oni to doceniają i chcą słuchać. To nie ugrzecznione, pastelowe
opowiastki graficzne z katechizmu, które pamiętacie z lekcji religii. Grafika stanowi niezwykle mocną stronę książki.
Nic dziwnego – jej twórcą jest Sergio Cariello, który może

się poszczycić współpracą z gigantami w branży – Marvel
Comics i DC Comics. Z takiego doświadczenia nie mogło
zrodzić się nic przeciętnego! Reprezentuje sobą sztukę komiksową najwyższej próby, obok której wprost nie sposób
przejść obojętnie. Nie dziwi zatem fakt, że The Action Bible, bo taki tytuł nosi w oryginale, cieszy się ogromną popularnością na całym świecie.
Jeśli szukasz sposobu na znalezienie wspólnego języka
z dzieckiem, wnukiem czy wychowankiem – Biblia Komiks
może posłużyć jako doskonały początek do dialogu – nie
tylko na temat wiary, ale i spotkania różnych zainteresowań
i spojrzeń na świat!

BIBLIĘ KOMIKS MOŻNA NABYĆ
W PROMOCYJNYCH CENACH:
W PLACÓWKACH POCZTY POLSKIEJ
I W SALONACH EMPIK. ZAMÓWIENIA
TELEFONICZNE POD NUMEREM
TEL. 12 259 00 03 I SKŁADANE
PRZEZ INTERNET NA STRONIE
WWW.KLUBPDP.PL, PO PODANIU
HASŁA SENIOR SĄ PREMIOWANE
DODATKOWYM RABATEM, NA
PODSTAWIE OGÓLNOPOLSKIEJ
KARTY SENIORA.
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NA PĄTNICZYCH SZLAKACH



RUCH PIELGRZYMKOWY W WIELU RELIGIACH ŚWIATA JEST TAK STARY, JAK SAME RELIGIE, KTÓRE LEŻĄ
U JEGO POCZĄTKU. STARY TESTAMENT WSKAZUJE
NAM ZARÓWNO HISTORYCZNIE PIERWSZYCH PIELGRZYMÓW: ABRAHAMA I MOJŻESZA, JAK I OKREŚLA DUŻE
MIGRACJE LUDNOŚCI, KTÓRE DZIŚ MOŻEMY UZNAĆ ZA
PIERWSZE ZORGANIZOWANE PIELGRZYMKI, NP. WĘDRÓWKA IZRAELITÓW Z EGIPTU DO ZIEMI OBIECANEJ.
Nowy Testament objaśnia nam, że sam Jezus włączył
się w tradycję swojego narodu i wraz ze swoimi ziemskimi rodzicami uczestniczył w wieku dwunastu lat w pielgrzymce do Jerozolimy na coroczne obchody Paschy (Łk
2, 41-45). Również później wielokrotnie, jak wspominają
Ewangeliści (Mk 10, 32-33; Łk 9, 51) Jezus podczas swej publicznej działalności wraz ze swoimi uczniami pielgrzymował do świętego miasta. *
Przez 2000 lat chrześcijański świat był areną niekończących się pielgrzymek. Najpierw do miejsc związanych
z życiem, działalnością, śmiercią i zmartwychwstaniem
Jezusa. Później pątnicze szlaki wiodły przez miejsca związane z świętością pierwszych chrześcijan, męczenników
za wiarę, uczniów Jezusa. Wielkie pielgrzymki, niebywałe
w swojej logistyce i niepojęte (nawet na dzisiejsze możliwości) w swoim rozmachu odbywali Apostołowie, szcze-

gólnie św. Paweł. Dziś setki milionów pielgrzymów nawiedzają biblijny szlak Bliskiego Wschodu (Ziemia Święta),
pątnicze wielkie szklaki średniowiecznej Europy (Santiago
de Compostela, Monte Gargano, Mont Saint-Michel) oraz
Rzym, jak również europejskie Sanktuaria Maryjne i niezliczone miejsca lokalnego kultu religijnego.
Do wyruszenia na pątniczy szlak potrzebna jest odwaga.
Musimy umieć wyrzec się wygody, indywidualnych przyzwyczajeń, zaakceptować konformizm i filozofię pielgrzymującego Kościoła, który jest żywym socjologicznym fenomenem – Kościołem w drodze. Jednak najważniejsze, bez
czego pielgrzymowanie nie ma sensu, to odkrywanie w sobie potrzeby i pragnienia szukania na pątniczym szlaku naszego Mistrza. Boga, którego przez zaniedbania, nieuwagę,
wygodnictwo często tracimy w codziennym naszym życiu.
Musimy być gotowi odszukać Chrystusa w obliczach i sercach ludzi spotkanych na szlaku. Jeśli nie będziemy starali
się szukać Boga blisko nas, nie będziemy umieć dostrzegać
go w każdym człowieku – nasza pielgrzymka będzie jedynie czasem spędzonym w trasie, czasem przesianym przez
klepsydrę naszych ograniczeń i egoizmu.
Pan dał mi łaskę pracy, podczas której mogę organizować liczne pielgrzymki. Sam uczestniczę w nich z radością
pełniąc rolę pilota, czasami przewodnika. Wielokrotnie spotykam na pielgrzymkowych szlakach pątników, którzy przeżywają w sposób szczególny czas pielgrzymowania, którzy
doznają głębokich wzruszeń i odmieniają swoje duchowe
życie, bo odnaleźli sens życia, odbudowali Wiarę. Dzieje się
tak tylko wtedy, jeśli odnajdziemy Chrystusa, który przeprowadzi nas przez wszystkie życiowe niebezpieczeństwa.
KRZYSZTOF RUTKOWSKI, Prezes BP Gold Tour
*KORZYSTAŁEM Z FRAGMENTÓW PUBLIKACJI:
M. OSTROWSKI, HISTORIA PIELGRZYMOWANIA
J. CZERSKI, WPROWADZENIE DO KSIĄG NOWEGO TESTAMENTU

MEDJUGORJE
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AFRYKA

DAJMY IM
DOM!

ZBIERA NA BUDOWĘ
DOMU DZIECKA W AYOS
W KAMERUNIE



OD LAT NAJUBOŻSZYM DZIECIOM KUPUJEMY JEDZENIE, UBRANIA, MYDŁO, CZASAMI SŁODYCZE. GDY SĄ CHORE, LECZYMY JE ZA DARMO – MÓWIĄ POLSKIE MISJONARKI W KAMERUNIE. – KIEDYŚ PATRZYMY, A WSPOMAGANE PRZEZ NAS SIEROTY DALEJ NIE MAJĄ NIC. CO SIĘ DAŁO DZIECIOM,
TO WUJOWIE ZABIERALI. DAŁYŚMY SZCZOTECZKI I PASTY. PYTAMY: MYJECIE
ZĘBY? ODPOWIADAJĄ: WUJKOWIE WSZYSTKO ZABRALI. PYTAMY: JEDLIŚCIE
RYŻ? - NO NIE, CIOTKA NIE UGOTOWAŁA. WTEDY PODJĘŁYŚMY DECYZJĘ: MUSIMY ZBUDOWAĆ DOM DZIECKA!
Dziewczęta w Kamerunie mają ciężko. Wstają o 5.30 i idą po wodę do źródła.
Nawet dwa kilometry. Potem prysznic z wiaderka i do szkoły. Gdy wracają, mają
różne obowiązki: uprać, pójść w pole. Celowo nie powiedziałam o śniadaniu –
mówi s. Celestyna Pudło z zakonu Opatrzności Bożej, pracująca w Kamerunie.
– Rzadko kto tu je śniadanie. Jak dziewczynka wróci ze szkoły, musi gotować.
Nie spotkałam tu rodziny, która by miała w domu coś gotowego do jedzenia.

LOS KOBIET

Dzieci uczą się przy świeczkach. Od dwóch miesięcy nie ma prądu w miasteczku. Poziom nauczania jest niski. Dziewczynki 11-12 lat powinny być w gimnazjum, a zdarza się, że mają i 15 lat, a wciąż są w podstawówce. Przejście do
wyższego poziomu edukacji kosztuje. Podobnie jak otrzymanie pracy. Żeby dostać pracę, trzeba wziąć udział w konkursie. Może on kosztować 200 euro. Kto
w Kamerunie ma 200 euro? Dziewczyny zostają więc w domu. Pracują w polu,
rodzą dzieci. Kariera? Dziewczyna może uprawiać kukurydzę, potem ją gotować
lub piec w ogniu i sprzedawać na rynku. Jeśli ma starą zamrażarkę, i akurat jest
prąd, może sprzedawać mrożoną wodę. Gdy jest 50 stopni upału, to się sprzeda. Może kupić maniok, zemleć i piec pączki na sprzedaż. Albo orzeszki ziemne
z solą lub cukrem.

JÓZEFINA (NAJSTARSZA) MA 15 LAT. JEJ MAMA
NIE ŻYJE. SZEŚCIORO RODZEŃSTWA ZOSTAŁO
ROZDZIELONYCH PO RODZINIE. JÓZEFINA
TRAFIŁA DO KREWNYCH, KTÓRZY SIĘ NIĄ NIE
ZAJMOWALI. UBRANIE MIAŁA GORSZE NIŻ MY
SZMATY DO PODŁOGI – MÓWIĄ MISJONARKI.
JEDNA Z JEJ SIÓSTR MIAŁA 13 LAT, JAK ZASZŁA
W CIĄŻĘ. DRUGA JEST CHORA NA AIDS. DZIĘKI
POMOCY MISJI JÓZEFINA MOŻE CHODZIĆ DO
GIMNAZJUM. NIE MUSI IŚĆ NA ULICĘ.

WEŹ MOJE DZIECKO, ALBO JE ZABIJĘ
Było już późno, koło godziny 21, kiedy przyszła do nas dziewczyna. Siostro, cały dzień tu
krążę, żeby siostrę spotkać – mówi. Usiadłyśmy. Dziewczyna była w zaawansowanej ciąży.
I wprost do mnie mówi: Niech weźmie siostra moje dziecko. A jak nie, to je zabiję. Nie jestem
w stanie utrzymać kolejnego. Mam już dwóch chłopców. Poprosiłam, żeby nie robiła niczego złego. Obiecałam wziąć dziecko. Po jakimś czasie dziewczyna sprowokowała poród. Była
wtedy w 8. miesiącu. Urodził się wcześniak, chłopiec. Szukałam zastępczej rodziny. Było ciężURATOWANY CHŁOPIEC
ko. Jedna rodzina zrezygnowała. W tym czasie przyszedł do nas burmistrz miasta i opowiedział, jaki mają w rodzinie problem: Moja siostra z mężem chcą się rozwieść, bo nie mają dzieci. I oni wzięli tego chłopca.
Maluch jest chory na anemię sierpowatą, ale nowi rodzice go leczą. Zrobią wszystko, żeby był z nimi.
S. URSZULA DARIUSZA DĄBROWSKA
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W Kamerunie najwięcej dzieci zostaje sierotami wskutek
panoszącej się malarii.
Są też sieroty społeczne, czyli dzieci porzucone przez
upośledzonych rodziców czy po prostu porzucone z biedy i głodu. Na wsiach widać dużo wałęsających się dzieci,
a w miastach dzieci ulicy. Żebrzą. Na stacjach myją okna
brudnymi szmatami. Na targu noszą towary. Mają po 8 lat.
Starsi, dwunastoletni, już handlują. Głównie chłopcy. Oni
sobie poradzą. Dlatego polskie misjonarki chcą zbudować
dom dla dziewcząt.

ZMUSZANE DO PRACY

Sieroty trafiają do dalszej rodziny, ale bywa, że krewni je
wykorzystują jako tanią siłę roboczą. Swoje dzieci poślą do
szkoły, a im każą iść w pole. Te dzieci mają od 6 do 12 lat.
Starsze się buntują i uciekają.
Obecnie w regionie domy dziecka są kompletnie niewydolne. W jednym z nich opiekunka mówiła podopiecznym: jak byłam mała, jadłam raz dziennie. To wam też wystarczy. Co dostała jedzenie dla dzieci, to im zabierała.

DOM DZIECKA – BĘDZIE RODZINNIE

W planowanym przez siostry domu w Ayos będzie 10
pokoi w sumie dla 20-30 dziewcząt. W domu będzie świetlica do nauki i pracownia krawiecka, gdzie dziewczyny
będą się uczyły szyć. Albo po prostu będą tam szyć sobie ubrania. Budynek będzie miał też pralnię, kuchnię, jadalnię, magazyny drzewa i spożywczy. U nas dziewczyny
będą otrzymywały jedzenie trzy razy dziennie – z naciskiem podkreśla siostra Celestyna. - Przed szkołą, po szkole i wieczorem. Opiekę medyczną dziewczęta będą miały
zapewnioną w naszej przychodni. Będą chodziły do szkoły publicznej, nie mogą być odizolowane. Dlatego też planujemy świetlicę z telewizorem, książkami i grami. Dziewczęta będą mogły zapraszać koleżanki i kolegów. Chcemy,
żeby było rodzinnie.
MARIE CHAUNCEY ma 17 lat. W domu było siedmioro
dzieci. Ich mama jest upośledzona, tata uciekł i zamieszkał
w lesie, ukrywając się przed policją. - Nie mieliśmy co jeść.
Postanowiłam znaleźć kogoś, żeby mnie wyżywił. Żeby
można było mydło kupić czy coś do jedzenia – wspomina Marie Chauncey. Dziewczyna spotkała mężczyznę. Dopiero potem dowiedziała się, że
ma żonę. Wykorzystał ją, a gdy
powiedziała, że jest w ciąży, to
uciekł. Znajome kobiety, które
same nie miały praktycznie nic,

składały się, żeby dziewczyna z dzieckiem mieli co jeść.
Marie Chauncey dostała pracę przy misji. Codziennie przez
6 godzin dziennie sprzedaje wodę pitną. Gdy nie ma akurat
klientów, haftuje na dodatkowy zarobek.
DANIELA ma 4 lata. Jej mama
ma poważne zaburzenia psychiczne. Choroba sprawia, że
często nie je, chodzi po ulicy i rozmawia sama ze sobą.
Taty nie ma. Danielą opiekuje
się starsza już babcia. Dziewczynka chodzi do przedszkola
tylko dzięki wsparciu misji.
RUT ma siedmioro rodzeństwa.
Jedzą tylko raz dziennie - wieczorem. Jak wiele dzieci w Kamerunie, muszą pracować.

ILE TO KOSZTUJE?

Budowa domu dziecka to
koszt 319 000 zł. W tym:
• gwoździe budowlane
(paczka 5 kg) – 43 zł
• wiadro farby zewnętrznej
(30 kg) - 559 zł
• okno z kratą i moskitierą
– 688 zł

POLSKA FUNDACJA DLA AFRYKI

Pomoc, która działa.
Celem Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Afryki
oraz poprawa warunków ich życia. Fundacja do tej pory
wsparła 120 projektów charytatywnych w Afryce.
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków.
Bank Pekao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775
wpisz w tytule przelewu:
„Darowizna – pomoc dla Afryki”
lub wejdź na stronę www.pomocafryce.pl dowiedz się
więcej i wpłać przez internet.
KRS: 0000415325, REGON:122539954, NIP: 6762454487
tel. 12 357 65 26 w godz. 8–16

ZGODNIE Z UNIJNYM ROZPORZĄDZENIEM OGÓLNYM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
INFORMUJEMY, ŻE POLSKA FUNDACJA DLA AFRYKI Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE GROMADZI I PRZETWARZA DANE
OSOBOWE SWOICH DARCZYŃCÓW. Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ POD ADRESEM INTERNETOWYM: WWW.POMOCAFRYCE.PL/KLAUZULA. 17

BEZPIECZEŃSTWO

NIE WSZYSTKO ZŁOTO,
CO SIĘ ŚWIECI. OSZUKANI
SENIORZY… OSZUKANY
BUDŻET PAŃSTWA…



LŚNIĄCE GARNKI ZE STALI SZLACHETNEJ W CENIE
KATALOGOWEJ OK. 10 TYS. ZŁ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA W CENIE 6 TYS. ZŁ, WYCISKARKA DO OWOCÓW ZA 3 TYS. ZŁ, A CAŁY ZESTAW DLA SENIORA WYLOSOWANEGO NA POKAZIE, UPRAWNIONEGO DO ZAKUPU
TYCH PRODUKTÓW ZA OK. 7 TYS. ZŁ? – JEDNO WIELKIE
OSZUSTWO.
Oszukany jest Senior. Oszukany jest budżet państwa.
Bogaci się firma, organizująca pokaz i robiąca „wodę z mózgu” starszym osobom. Bogaci się bank, udzielający kredytu w systemie sprzedaży ratalnej, działając na zasadach
podobnych jak chwilówki.
Drodzy Seniorzy! Nie wierzcie w to, co firmy prowadzące
pokazy Wam wmówią i w co chcą, byście wierzyli. To bezduszni krwiopijcy, którym banki umożliwiają żer na Waszej
ufności, bo ich celem jest zarobić z jak największym zyskiem.
Nie są instytucjami charytatywnymi, tylko nastawionymi na
ORGANIZATORZY:

zarabianie milionów kapitalistami, dla których uczciwość
i etyka została wymazana z pamięci dla żądzy zysku.
Przedsiębiorczość to nic złego, byle były zachowane
pewne zasady. W tym wypadku tak nie jest. Oto pięć spostrzeżeń dotyczących sprzedaży bezpośredniej, którymi
Głos Seniora pragnie się z Wami podzielić. Niech to będzie dla Was przestrogą, by nie dać się zwabić, omamić
i oszukać.
1.	Produkty prezentowane na prezentacjach są produkowane w chińskich fabrykach. Koszt produkcji wybranego produktu, czy to garnków, masażera, czy oczyszczacza powietrza nie przekracza 1 tys. zł!. Nie uleczą
raka, alergii, reumatyzmu. To tanie zabawki, opakowane
w techniki manipulacji. Wydatek rzędu 7 tys. zł za nawet
3 produkty w zestawie to wydatek chybiony, który Wam
nie posłuży. Posłuży za to firmom, które Was wabią oraz
bankom, które udzielają Wam kredytu.
2.	Zakupując produkty na prezentacji nie będziecie
zdrowsi. Będziecie za to ubożsi o ok. 7 tys. zł. Lepiej te

PATRONAT HONOROWY:

PARTNERZY:

PATRONAT PREZYDENTA
MIASTA WARSZAWY
RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO

ARCYBISKUP
MAREK JĘDRASZEWSKI
METROPOLITA KRAKOWSKI

PATRONI MEDIALNI:
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4.	Banki nie są instytucjami charytatywnymi, ale obowiązuje ich kultura bankowości. W Waszym przypadku chętnie udzielają kredytów, bo w razie braku spłaty
mają do dyspozycji Wasze emerytury. Jeśli nie zapłacicie, komornik zajmie w ZUS Wasze świadczenie
i stosowna kwota wpłynie na konto banku.
5.	Firmy od pokazów to spółki, które zakłada się szybko
i równie szybko można zamknąć. I to stało się praktyką firm, organizujących pokazy. Ci sami właściciele
zamykają swoją firmę, kiedy robi się gorąco, a potem
otwierają nową. To wytrenowani gracze rynkowi. Nie
szanują prawa konsumenta, który ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Nie zwracają pieniędzy. Mimo,
że racja jest po stronie konsumenta, musi się liczyć
z tym, że pieniędzy nie odzyska. Nawet jeśli towar
zwrócił, to egzekucja komornicza wobec tych firm
jest bezskuteczna, bo spółka ma puste konta, gdyż
pieniądze zostały wyprowadzone na inne konto –
osoby fizycznej.
pieniądze wydać na wyjazd, np. do sanatorium, bo ten
posłuży zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, ubogaceniu w relacje z ludźmi, wypoczynkowi.
3.	Wasze zakupy na prezentacji służą przestępstwom
gospodarczym. Firmy organizujące pokazy, w większości nie wystawiają Wam paragonów fiskalnych. Nie
stosują się do prawa i łamią je, bo nie odprowadzają
do budżetu państwa podatku VAT. Budżet państwa?
Od niego zależy m.in. wysokość waszych emerytur,
opieka zdrowotna. Rząd wiele już zdziałał jeśli chodzi o ściągalność VAT od nieuczciwych przedsiębiorców, jednakże nie jest w stanie skontrolować każdego
przedsiębiorcy. To od jego uczciwości zależy, czy i ile
tytułem swojej działalności odprowadzi należnych podatków, w tym głównie VAT. Firmy prowadzące sprzedaż na pokazach w hotelach czy sanatoriach dokonują
sprzedaży, ale jej nie rejestrują, bo dowodem rejestracji jest paragon fiskalny, jaki otrzymacie w każdym
sklepie, a nawet na targowisku z warzywami i owocami. Ten paragon fiskalny to zobowiązanie przedsiębiorcy do rozliczenia się z fiskusem. Jego brak oznacza przestępstwo gospodarcze i tego dopuszczają się
nagminnie firmy na pokazach. Jeśli zakup opiewa na
kwotę 7 tys. zł to zawiera VAT w wysokości 1308, 94 zł,
który Wy płacicie. To kwota, którą przedsiębiorca winien odprowadzić do Urzędu Skarbowego, jako podatek należny od towarów i usług – podatek od wartości
dodanej, bo ciąży na nim obowiązek podatkowy. Nie
czynią tego firmy, dokonujące sprzedaży na prezentacjach i pokazach. Skala przestępstw gospodarczych
sięga 100-150 milionów zł rocznie. Trudno się dziwić,
że w kasie państwa brak na podwyżki emerytur, na
lepszą opiekę zdrowotną, na bezpłatne leki od 60+,
a nie jak obecnie od 75+.

Dziękujemy Seniorom, którzy podzielili się z nami swoimi historiami. Niektórym pomogliśmy skutecznie odstąpić od umowy. Niektórym pomagamy odzyskać pieniądze.
Tych, którzy jeszcze nie padli ofiarą psychomanipulacji
pragniemy przestrzec – nie dajcie się oszukać! Nie ufacie
prezenterom. Nie sugerujcie się opiniami, które usłyszycie
na pokazie przytakującej pani, zachwyconej produktami
i zachwalającej, bo to pani podstawiona i opłacona. Nie
wierzcie reklamie, że te garnki to zdrowie. To są produkty
przereklamowane i nie przysporzą Wam zdrowia, tylko niepotrzebny wydatek.

TEKST POWSTAŁ W RAMACH
KAMPANII STOP MANIPULACJI
– NIE KUPUJ NA PREZENTACJI!,
KTÓREJ ORGANIZATORAMI SĄ
STOWARZYSZENIE MANKO – GŁOS
SENIORA ORAZ FUNDACJA FAST.
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FOT. ADOBESTOCK

BEZPIECZEŃSTWO

POTRĄCENIE
PIESZEGO


UŻYTKOWNICY DROGI TO NIE TYLKO KIEROWCY SAMOCHODÓW ORAZ MOTOCYKLIŚCI, ALE TAKŻE ROWERZYŚCI I PIESI. NIESTETY, CZĘSTO ZDAJEMY SIĘ
NIE PAMIĘTAĆ ZWŁASZCZA O TYCH OSTATNICH, A WYPADKI Z ICH UDZIAŁEM MAJĄ MIEJSCE NIE TYLKO NA PASACH, CZYLI W SYTUACJI, KIEDY WKRACZAJĄ NA DROGĘ,
ALE RÓWNIEŻ WTEDY, KIEDY PORUSZAJĄ W PRZEZNACZONYM DO TEGO MIEJSCU, TO ZNACZY PO CHODNIKU. DO PODOBNEGO ZDARZENIA DOSZŁO Z UDZIAŁEM
KLIENTA VOTUM S.A.

WYPADEK

Do wypadku, w którym ucierpiał mężczyzna doszło
w 2011 r. Poszkodowany idąc chodnikiem został potrącony,
a następnie przygnieciony do ogrodzenia przez samochód
wykonujący manewr cofania. Mężczyzna doznał złamania
kości piszczelowej i strzałkowej przez co wymagał specjalistycznego leczenia. Trwałym skutkiem wypadku jest skrócenie kończyny dolnej oraz nasilone dolegliwości bólowe
i związana z tym częściowa utrata możliwości zarobkowania.

USTALENIE OKOLICZNOŚCI WYPADKU

Kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia, a jego
danych nie udało się ustalić. Postępowanie karne zostało
umorzone wskutek niewykrycia sprawcy. Ze względu na
okoliczności eksperci Votum S.A. wystąpili w imieniu poszkodowanego nie do konkretnego ubezpieczyciela, ale
do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

ZADOŚĆUCZYNIENIE DLA
POSZKODOWANEGO

W postępowaniu likwidacyjnym i sądowym poszkodowany reprezentowany był kolejno przez specjalistów
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Votum S.A. Postępowanie sądowe zakończone zostało zasądzeniem od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zadośćuczynienia oraz renty wyrównawczej
w związku z częściową utratą możliwości zarobkowych
spowodowanych obrażeniami doznanymi w wyniku wypadku. Nie był to jednak koniec działań podjętych przez
ekspertów spółki w imieniu poszkodowanego.
Zdecydowano się na negocjacje z ubezpieczycielem
zmierzające do uzyskania ugody w zakresie zamiany renty
płatnej okresowo na jednorazowe odszkodowanie. W efekcie prowadzonych rozmów strony uzgodniły ugodowe zakończenie sprawy i wypłatę kwoty 195 tys. zł tytułem
kapitalizacji renty. Rozwiązanie to pozwoli poszkodowanemu na inwestycję uzyskanych środków, z czego uzyskiwał będzie stały dochód przy jednoczesnym zabezpieczeniu kapitału na przyszłość.
Votum S. A. oferuje pomoc osobom poszkodowanym
w wypadkach w bardzo szerokim zakresie, każdorazowo jest ona dopasowana do indywidualnych potrzeb
klienta. Ponadto profesjonalizm i wytrwałość ekspertów spółki, którzy towarzyszą klientowi na każdym etapie postępowania od uzupełnienia dokumentacji przez
postępowanie likwidacyjne, na negocjacjach z ubezpieczycielem kończąc, jest gwarancją sukcesu. Sprawa potrąconego mężczyzny potwierdza, że warto zwrócić się
po pomoc do specjalistów, chociażby ze względu na ich
wiedzę i doświadczenie w sprawach z elementem rentowym. Kombinacja tych czynników pozwala na uzyskanie
rozwiązania, które jest najbardziej korzystne dla klienta.
Kontakt e-mail:

malgorzata.krol@votum-sa.pl

PRZEMOC
WOBEC OSÓB
STARSZYCH



CHCIAŁABYM PAŃSTWU PRZYBLIŻYĆ TEMAT,
O KTÓRYM CORAZ CZĘŚCIEJ WSPOMINAJĄ MEDIA,
LECZ MIMO TO JEST NADAL TEMATEM WSTYDLIWYM, TEMATEM TABU. CHODZI O PRZEMOC, NADUŻYCIA I ZANIEDBANIA WOBEC OSÓB STARSZYCH. JEST TO
PROBLEM, KTÓRY ISTNIEJE OD ZAWSZE I KTÓRY NIESTETY BĘDZIE ISTNIAŁ, ALE OD NAS I NASZEJ RODZINY
ZALEŻY JAK PODEJDZIEMY DO JEGO ROZWIĄZANIA CZY
WRĘCZ WYELIMINOWANIA Z ŻYCIA NASZEGO BĄDŹ BLISKIEJ NAM OSOBY.
Przemoc w rodzinie to
jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie
albo zaniechanie naruszające prawa bądź dobra osobiste członków rodziny. Jest
to działanie lub zaniechanie
narażające osoby starsze na
niebezpieczeństwo
utraty
życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność. Przemoc powoduje szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym, wywołuje cierpienie oraz krzywdy
moralne u osób dotkniętych tym zjawiskiem.
Seniorzy w różnych okolicznościach i z różnych powodów stają się ofiarami przemocy, złego traktowania. W Polsce nadal jest to problem, o którym nie chcemy rozmawiać,
którego się wstydzimy, o którym twierdzimy, że w każdej
rodzinie zdarzają się kłótnie i nieporozumienia. Takim zachowaniom jak np. bicie, popychanie, kopanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, demolowanie
mieszkania, zmuszanie do oddawania środków finansowych. Takim działaniom mówimy STANOWCZE NIE!!!
Każdy ma prawo do złożenia na Policję lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez
osobę, która krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich.

SENIORZE PAMIĘTAJ MASZ PRAWO
DO GODNEGO ŻYCIA!
ST. SIERŻ. MAGDALENA STRZEŻEK
Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji

ZŁOTA RĄCZKA
DLA SENIORA



PIERWSZYM MIASTEM, KTÓRE WPROWADZIŁO
PROGRAM ZŁOTA RĄCZKA DLA SENIORA BYŁ POZNAŃ. OD WRZEŚNIA 2016 R. OSOBY 65+ MOGĄ
KORZYSTAĆ TAM Z POMOCY ZE STRONY SAMORZĄDU PRZY DROBNYCH NAPRAWACH DOMOWYCH. DZISIAJ USŁUGI TAKIE OFERUJE M.IN. KRAKÓW, WARSZAWA, GORZÓW WIELKOPOLSKI, CZĘSTOCHOWA,
BIAŁYSTOK, BYDGOSZCZ I KALISZ.
Zasada jest taka, że senior zapewnia materiały niezbędne do wykonania prac, a fachowiec przyjeżdża
z narzędziami i bezpłatnie wykonuje usługę. W celu
uzyskania pomocy należy zatelefonować i podać swoje
dane kontaktowe oraz określić zakres oczekiwanej pomocy. Przyjmujący zgłoszenie ustali co jest do naprawienia, w jakiej sytuacji znajduje się osoba zgłaszająca
naprawę i czy samodzielnie może ona kupić materiały
potrzebne do wykonania usługi.
Przykładowo, w Krakowie w zakres bezpłatnych napraw wchodzą:
ÎÎ wymiana żarówek, obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek lub włączników elektrycznych;
ÎÎ wymiana uszczelek w przeciekających kranach; wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych; przetkanie, udrożnienie odpływu;
ÎÎ wymiana wężyków, syfonu, spłuczki, rury spiro lub
deski sedesowej; uszczelnienie silikonem przecieków przy wannie, brodziku, umywalce; odpowietrzenie kaloryferów;
ÎÎ montaż lub wymiana zamków, zasuw, łańcuchów
drzwiowych, wymiana klamek, regulacja opadniętych drzwi; montaż i demontaż mebli;
ÎÎ naprawa lub wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek,
szaf; wymiana lub naprawa gałek i uchwytów; sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebli; osadzenie kołków rozporowych pod szafki, półki,
obrazy; wieszanie: obrazów, luster, rolet, półek, karniszy, suszarek łazienkowych; uszczelnienie okien,
drzwi;
ÎÎ uzupełnienie drobnych ubytków, szczelin w tynku,
podmalowanie ubytków.
tel. w Krakowie: 12 616 7814
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GŁOS SENIORA
DLA KOMBATANTÓW AK

DZIĘKI ŚRODKOM ZEBRANYM PODCZAS WYDARZEŃ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GŁOS SENIORA UDAŁO
SIĘ SFINANSOWAĆ ZAKUP DWÓCH WÓZKÓW INWALIDZKICH DLA MJRA JERZEGO VON KRUSENSTERNA
ORAZ MJR IRENY WESOŁOWSKIEJ. KIERUJEMY PODZIĘKOWANIA DO WSZYSTKICH KTÓRZY SIĘ DO TEGO PRZYCZYNILI!
24 marca 2019 r. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono wózek inwalidzki mjr Jerzemu von
Krusensternowi. Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora
w zbieraniu funduszy wsparli nasi wspaniali Seniorzy poprzez przekazane zakrętki oraz inne datki uzbierane m.in.
na V Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie i w klubie
Hula Kula Rozrywkowe Centrum Miasta w Warszawie.
24 kwietnia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie w Muzeum AK, podczas którego Prezes Stowarzyszenia MANKO
Łukasz Salwarowski wręczył wózek inwalidzki kombatantce AK, mjr Irenie Wesołowskiej. W wydarzeniu uczestniczywww.muzeum-ak.pl
li m.in. pani Agnieszka Wyrwał – Radna Miasta Stołecznewww.muzeumaktywne.pl
go Warszawy, słynna projektantka mody, inicjatorka akcji
w Warszawie, oraz nasz Ambasador Marek Pilch.

www.muzeum-ak.pl
www.muzeumaktywne.pl

sem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział
Krakowski, a potem po jego przekształceniu został wybrany przewodniczącym Zarządu Głównego Niezależnego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie.
Jest członkiem Rady Muzeum AK w Krakowie oraz Prezesem Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej.

MJR IRENA WESOŁOWSKA

– harcerka i żołnierz Armii Krajowej, ps. „Miłość”. Urodzona w Brzeżanach (woj. tarnopolskie, obecna Ukraina).
Przeżyła okupację sowiecką i niemiecką, walczyła w konspiracji. Po wojnie zamieszkała w Krakowie, ukończyła studia prawnicze na UJ. Pracowała jako sędzia dla nieletnich,
jest laureatką Orderu Uśmiechu. W 1990 r. z jej inicjatywy
powstał Fundusz Pomocy Żołnierzom Armii Krajowej im.
płk. Wiesława Żakowskiego ps. „Zagraj”.

MJR JERZY VON
KRUSENSTERN
AKCJA „BURZA” W MAŁOPOLSCE –
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MUZEUM
AK I GŁOSU SENIORA

Jako pierwszy poprawnych odpowiedzi w konkursie
„Akcja Burza” udzielił Pan Marcin Kotaba z Wawrzeńczyc.
Laureat otrzymał planszową grę edukacyjną „Akcja Burza”.
Serdecznie gratulujemy!

– urodził się w 1924 r. w Druskiennikach na Wileńszczyźnie, ps. „Tom”. Walczył w Armii Krajowej, działał w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” w Krakowie, był więziony
przez UB. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Przez wiele lat był Wiceprezesem, następnie preze-
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WARSZAWA ZAPAMIĘTANA
DZIĘKI FOTOGRAFIOM

24 MARCA ODBYŁO SIĘ W MUZEUM AK SPOTKANIE
ZE ZBIGNIEWEM GROCHOWSKIM – CZŁONKIEM SZARYCH SZEREGÓW, FOTOGRAFEM OKRESU OKUPACJI,
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO ORAZ CZASÓW POWOJENNYCH. ZAPREZENTOWANO WYSTAWĘ ZDJĘĆ „WARSZAWA I POWSTANIE WARSZAWSKIE W OBIEKTYWIE
ZBIGNIEWA GROCHOWSKIEGO”.

Zbigniew Grochowski to jeden z 43 fotoreporterów,
którzy robili zdjęcia podczas Powstania Warszawskiego
lub po nim. Kiedy wojna się rozpoczęła miał 13 lat. Oj- ZBIGIEW GROCHOWSKI. FOT. MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
ciec był dziennikarzem, matka nauczycielką matematyw aparacie. Zdarzało mu się robić makabryczne zdjęcia,
ki w jednym z warszawskich liceów. W listopadzie 1939 r.,
kiedy Rosjanie rozpoczęli wywóz Polaków na wschód,
jak 13 sierpnia po detonacji przez Niemców transporterarodzina uciekła z Brześcia do Lublina, a potem po rozbi-pułapki wypełnionego materiałem wybuchowym. Zginęło
wtedy ok. 300 osób. Został wyprowadzony ze Starego Miaciu siatki konspiracyjnej, w którą zaangażował się ojciec
sta wraz z garstką ocalałej ludności do obozu przejścioweZbigniewa – do Warszawy. Studia skończył na UMCS-ie
go w Pruszkowie. Ojciec trafił do obozu koncentracyjnego,
w Lublinie, z nakazu pracy znalazł się w Legnicy. Przez
48 lat był nauczycielem matematyki w liceum w Legnicy,
z którego już nie wrócił, a Zbigniew pojechał na przymusowe roboty do Niemiec.
gdzie mieszka od 1952 r.
Po wyzwoleniu wrócił do Lublina. Wywołał film z poPobierał nauki w ramach tajnych kompletów, jak większość uczniów należał do harcerstwa, czyli do Szarych
wstania i zdjęcia okazały się dobre. Miał już wtedy kolejny aparat i nie zastanawiając się wiele pojechał z nim do
Szeregów. Już przed wojną umiał robić zdjęcia, nauczył
go tego Ojciec-dziennikarz. Miał swój aparat. Kiedy druh
Warszawy. Przez 2 tygodnie w czerwcu 1945 r. robił tam
zdjęcia zrujnowanego miasta. Dokumentował m.in. ekshuzastępowy dowiedział się o tym, zlecał mu wykonywanie
mację grobów. Robił też fotografie na Woli, gdzie wtedy zazdjęć obiektów niemieckich lub osób. Nie wiedział kto to
był, ani do czego to było potrzebne. Podstawowa zasada
chowały się jeszcze ślady rzezi. Zrobił ok. 300 zdjęć, z tego
dobrze naświetlonych wyszło ok. 230. W 2005 r. przekazał
była taka, żeby o nic nie pytać i wykonywać polecenia.
W latach 1943-1944 miał robić zdjęcia miejsc egzekucji
te fotografie do Muzeum Powstania Warszawskiego. Od
2006 r. ponad 300 razy spotkał się z młodzieżą w szkołach
ulicznych. Niemcy mścili się wtedy po zamachach na ofii na uczelniach, aby podzielić się wspomnieniami.
cerów niemieckich dokonywanych przez Kedyw. Z Pawiaka
przywozili grupy ludzi po 15-20 osób, ustawiali pod ścianą,
Zdjęcia Zbigniewa Grochowskiego z powstania
i z czerwca 1945 r. są dostępne na stronie internetowej Murozstrzeliwali ich, wrzucali ciała na ciężarówkę, wywozili za
miasto i grzebali. W tym miejscu następnego dnia pojawiazeum Powstania Warszawskiego (www.1944.pl) w zakładce
Fototeka.
ła się na murze namalowana kotwica – symbol Polski Walczącej. Ludzie składali kwiaty, zapalali znicze. Zbigniew
o bladym świcie szedł na takie miejsce, robił zdjęcie, potem oddawał zastępowemu. Odpowiednimi kanałami wędrowało ono do Londynu, gdzie rząd polski na uchodźctwie gromadził dokumentację zbrodni niemieckich. Jeśli
zostałby złapany, skończyłoby się to aresztowaniem.
W czasie powstania wykonał raptem kilkanaście zdjęć,
bo tyle klatek miał niewykorzystanych na filmie założonym
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SENIOR W RUCHU

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU
I TURYSTYKI W RAMACH PROGRAMU „SPORT DLA WSZYSTKICH” 2019

SENIOR W RUCHU
GŁOS SENIORA OD POCZĄTKU SWOJEJ
DZIAŁALNOŚCI PROMUJE AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNĄ. PATRONUJEMY WIELU IMPREZOM
SPORTOWYM W CIĄGU ROKU, ZACHĘCAJĄC
SENIORÓW DO UCZESTNICTWA W NICH.
WRĘCZAMY TAM CZĘSTO PUCHARY GŁOSU
SENIORA DLA NAJSTARSZYCH UCZESTNIKÓW.
ROZWIJAJĄC TĘ FORMĘ AKTYWNOŚCI W TYM
ROKU ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU
„SENIOR W RUCHU”, WSPÓŁFINANSOWANEGO
PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
W RAMACH PROGRAMU „SPORT DLA
WSZYSTKICH”.

Stawiamy sobie za cel promocję ruchu – aktywności fizycznej pod różnymi postaciami wśród seniorów, a także wskazywanie na jego pozytywny wpływ
na zdrowie i dobre samopoczucie. Przykłady seniorów
aktywnych fizycznie są wzorem do naśladowania dla
tych, którzy dotychczas uważali, że takie spędzanie
czasu nie przystoi osobom w ich wieku. Uprawianie aktywności fizycznej jest rekomendowane przez lekarzy
wielu specjalności. Ważne jest, aby dobierać ćwiczenia
fizyczne i dyscypliny sportowe odpowiednio do kondycji fizycznej i stanu zdrowia.
Zachęcamy do uczestnictwa w 4 imprezach w Polsce, podczas których Głos Seniora będzie organizował
zawody (biegi, marsze nordic walking) dla osób 60+. Zapowiedzi i relacje z tych wydarzeń pojawią się w magazynie oraz na nośnikach internetowych. Zdrowy styl
życia to również sport!

BLOOD BROTHERS RUN



W SOBOTĘ, 6 KWIETNIA GŁOS SENIORA UCZESTNICZYŁ BIEGU BLOOD BROTHERS RUN W KONSTANCINIE-JEZIORNIE. NA STARCIE STANĘŁO OK. 1000
ZAWODNIKÓW W CZERWONYCH KOSZULKACH Z GRUPĄ KRWI, ABY WSPÓLNIE PROMOWAĆ IDEĘ KRWIODAWSTWA. WŚRÓD NICH ZNALAZŁ SIĘ NASZ AMBASADOR,
MARATOŃCZYK 60+ MAREK PILCH.
Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na to, jak ważne
jest oddawanie krwi, a aktywność fizyczna niezbędna do
prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Odbyły się trzy biegi: na dystansie 2,5, 5 i 10 kilometrów.
Głos Seniora, patron medialny wydarzenia, ufundował
puchary dla najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika biegów. Pan Marek zajął miejsce na podium w kategorii M60 na 10 km, a także sam wręczał nagrody w różnych
kategoriach. Wspólnie pokazaliśmy, jak wielu z nas popiera
ideę dzielenia się krwią i honorowe krwiodawstwo.
Organizatorami wydarzenia byli Europejska Fundacja
Honorowego Dawcy Krwi „Krewniacy” oraz Fundacja
„Daj Głos” wraz we współpracy z ogólnopolską agencją
DEM’a Promotion Polska.
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10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY DLA SENIORÓW!



JUŻ OD DEKADY W PIERWSZY PEŁNY WEEKEND
WRZEŚNIA UZDROWISKO W KRYNICY-ZDROJU
PRZEJMUJĄ BIEGACZE I MIŁOŚNICY NORDIC WALKING. ODBYWAJĄCY SIĘ TAM TAURON FESTIWAL BIEGOWY TO JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH, A PRZY TYM NAJWSZECHSTRONNIEJSZA IMPREZA SPORTOWA W
POLSCE. W PROGRAMIE IMPREZY NIE BRAKUJE PROPOZYCJI DEDYKOWANYCH SENIOROM.
„Przegoń Zawał” to krótki przemarsz z kijami po centrum
Krynicy-Zdroju. Organizatorzy zapraszają zwłaszcza osoby,
dla których ta forma aktywności jest rehabilitacją po przebytych chorobach, operacjach i urazach. Tradycyjnie w marszu uczestniczą osoby po zawałach i przeszczepie serc.
Prześcignąć nie tylko rywali, a przede wszystkim cukrzycę – taki cel stawiają sobie uczestnicy Biegu „1 km dalej od
cukrzycy” . Na miejscu można także bezpłatnie sprawdzić
poziom cukru we krwi – w ubiegłym roku stoisko kampanii
„Razem ścigamy się z cukrzycą” odwiedziło 2400 osób!
Seniorom dedykowane są także biegi na 600 m po krynickim deptaku czy marsz nordic walking na Górę Parkową.
Dla zaawansowanych przygotowano biegi uliczne od 5 km
do maratonu, a także biegi górskie. Funkcjonują rozliczne

kategorie wiekowe, w tym dla 40-, 50- czy 60-latków. Najstarszy uczestnik imprezy liczył sobie ponad 80 lat!
TAURON Festiwal Biegowy to święto ruchu i zdrowia.
Warto się przyłączyć do blisko 10 tys. uczestników tego
wyjątkowego wydarzenia. Zgłoszenia do imprezy, która
odbędzie się w tym roku w dniach 6-8 września, przyjmowane są w portalu www.festiwalbiegowy.pl
GRZEGORZ ROGOWSKI

PREZENTUJEMY
FOTORELACJĘ Z XI
MIĘDZYNARODOWEJ
OLIMPIADY
SPORTOWEJ
UNIWERSYTETÓW
TRZECIEGO WIEKU
I ORGANIZACJI
SENIORALNYCH
„TRZECI WIEK NA
START” W ŁAZACH,
KTÓRA ODBYŁA SIĘ
25 MAJA. OBSZERNE
SPRAWOZDANIE
OPUBLIKUJEMY
W NASTĘPNYM
NUMERZE GŁOSU
SENIORA.
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RADY SENIORÓW

II KONWENT MAZOWIECKICH RAD SENIORÓW



26 LUTEGO 2019 R. W SALI WIDOWISKOWEJ URZĘDU
MIASTA W LEGIONOWIE ODBYŁ SIĘ II KONWENT MAZOWIECKICH RAD SENIORÓW. SPOTKANIE MIAŁO NA
CELU INTEGRACJĘ ŚRODOWISKA RAD SENIORÓW ORAZ
WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ. W TYM ROKU W WYDARZENIU UCZESTNICZYŁO OK. 120 OSÓB.
Konwent rozpoczęły wystąpienia organizatorów. Głos
zabrali kolejno Przewodniczący Prezydium Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów Roman Biskupiński, Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski oraz Dyrektor
Elżbieta Bogucka – pełnomocnik Zarządu Województwa
Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej. Swoje wystąpienie
miał również pan Krzysztof Łebkowski, wiceprzewodniczący Mazowieckiego Porozumienia RS, który reprezentował
Radę Seniorów z Zielonki. W imieniu Narodowego Instytutu Wolności pan Michał Szczegielniak zaprezentował rządowe programy wsparcia dla seniorów: program Senior+,
ASOS, Leki 75+. Pani Barbara Szafraniec, Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, zachęcała do wypracowania spójnej formy współpracy organizacji seniorskich z samorządami. Wystąpie-

nie pani Elżbiety Ostrowskiej, Przewodniczącej Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dotyczyło roli
organizacji senioralnych w realizacji polityki społecznej
wobec osób starszych. Pan Łukasz Salwarowski omówił
aktualne działania Głosu Seniora/Stowarzyszenia Manko
na rzecz osób 60+.
Na zakończenie konwentu omówiono dobre praktyki na
Mazowszu realizowane dla seniorów: Senior to integracja,
Miasto Przyjazne Seniorom, Ogólnopolska Karta Seniora, Głos Seniora, Senioralia, Stop Manipulacji – Nie kupuj
na prezentacji!, Senior to pasja, Senior to zdrowie, Senior
to integracja, Senior to ekonomia społeczna, Dieta z Peceta, Białe Niedziele, Seniorady – autokarowe wyjazdy do
kin, teatrów, wycieczki, gimnastyka rekreacyjna, cykl wykładów o zdrowiu i urodzie, zajęcia komputerowe, zajęcia
sportowe, prezentacje i prelekcje, warsztaty tematyczne.

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE
O WSPÓŁPRACY RAD SENIORÓW



OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY RAD SENIORÓW POWSTAŁO 21 SIERPNIA 2015 R.
W KRAKOWIE, JAKO ODDOLNA INICJATYWA GMINNYCH RAD SENIORÓW Z 6 DUŻYCH MIAST POLSKI.
W DNIU 25 KWIETNIA 2016 R. ODBYŁ SIĘ I KONGRES RAD
SENIORÓW, W KTÓRYM WZIĘŁO UDZIAŁ 200 UCZESTNIKÓW DEBATUJĄC O PROBLEMACH ZWIĄZANYCH ZE STARZENIEM SIĘ SPOŁECZEŃSTWA I MOŻLIWOŚCIĄ INNEGO
SPOJRZENIA NA PROBLEMATYKĘ OSÓB STARSZYCH, POPRZEZ PRZYSPIESZENIE PROCESU TWORZENIA NOWYCH
RAD SENIORÓW W KAŻDEJ GMINIE.
W dniu 7 marca 2018 r. OPoWRS zwołało II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów w Krakowie, potwierdzając
wielkie zaangażowanie i systematyczną pracę nad umacnianiem roli rad seniorów w partycypacji osób starszych
w Polsce. Do dzisiaj deklarację przystąpienia do OPoWRS
złożyły rady seniorów z 98 miast i gmin Polski, stając się
pełnoprawnymi członkami Porozumienia. OPoWRS działa
na podstawie Regulaminu, a organem zarządzającym jest
9 osobowy Zarząd.
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Misją OPoWRS jest reprezentowanie interesów środowisk osób starszych. Główne cele to zaszczepienie w społeczeństwie idei powstawania nowych rad seniorów, budowanie spójnego i przemyślanego programu polityki
senioralnej oraz wzmocnienie wiedzy, świadomości i umiejętności środowisk seniorskich, a także ich liderów. Budowanie tego programu powinno przekładać się na działania
Sejmu i Rządu.
OPoWRS jest partnerem pro-seniorskich działań Stowarzyszenia MANKO, Ogólnopolskiej Karty Seniora, programu Gmina Przyjazna Seniorom, kampanii Stop manipulacji – Nie kupuj na prezentacji!, Europejskiego Głosu
Seniora, Europejskiej Karty Seniora, Głosu Seniora Polaków
za granicą oraz Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie.
Stowarzyszenie MANKO i Głos Seniora jest patronem medialnym OPoWRS.
Kontakt
e-mail: opowrs@gmail.com
Tel. 660 637 097

MYŚL ZDROWO

KURKUMA
– ŻÓŁTA KRÓLOWA PRZYPRAW



CZYM BYŁABY KUCHNIA BEZ PRZYPRAW? JAŁOWA,
BEZBARWNA, BEZ WYRAZU, POSPOLITA, NIESMACZNA I W KOŃCU NIEZDROWA. DZIĘKI PRZYPRAWIE
MOŻEMY NADAĆ DANIU CHARAKTER I PODRÓŻOWAĆ DO
NAJDALSZYCH ZAKĄTKÓW ŚWIATA, NIE OPUSZCZAJĄC
DOMOWEGO ZACISZA. DZIŚ ZAPRASZAM CZYTELNIKÓW
DO KRAJU DALEKIEGO WSCHODU, DO KOLOROWYCH
I PACHNĄCYCH KURKUMĄ INDII.
Świat Zachodu korzystał z dobrodziejstw kurkumy od XV
wieku, dzięki handlarzom arabskim, którzy rozpoczęli sprzedaż tej przyprawy w Europie. Kurkuma stanowi jeden ze
składników mieszanki ziół znanych pod nazwą curry. Ostryż
długi, popularny jako kurkuma, dzięki jednemu składnikowi
– kurkuminie – przyciąga uwagę wielu badaczy i klinicystów
jako tzw. nutraceutyk. Jest to związek, który sam w sobie lub
w postaci pochodnych może być w przyszłości stosowany
jako lek lub preparat wspomagający leczenie chorób nowotworowych i choroby Alzheimera.

PROZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI
KURKUMINY

Kurkumina w medycynie naturalnej ma bardzo długi
staż, sięgający kilku tysięcy lat. W tradycyjnej hinduskiej
i chińskiej medycynie stosowano ją jako środek przeciw
nadmiernemu apetytowi, w leczeniu żółtaczki i innych
schorzeń wątroby oraz układu trawiennego. Kurkuma była
używana przy leczeniu kolki, bólu zębów i klatki piersiowej oraz bólu menstruacyjnego. Znajdowała zastosowanie także jako środek wspomagający gojenie ran i leczenie
przebarwień skórnych.
Współczesne badania wykazały właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne, antyoksydacyjne oraz przeciwnowotworowe kurkuminy. Dzięki tak
różnokierunkowym działaniom kurkuminę stosuje się we
wspomaganiu leczenia oraz w prewencji takich schorzeń
jak: miażdżyca, cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekłe zapalenie jelit, choroby infekcyjne płuc,
alergia, astma, choroby autoimmunologiczne, AIDS, łuszczyca, artretyzm czy choroby neurodegeneracyjne, w tym
choroba Alzheimera. Wykazano również aktywne działanie
względem chorób przewlekłych o charakterze zapalnym,
np. nowotworów (języka, piersi, sutka).

KURKUMINA JAKO ZWIĄZEK
ANTYOKSYDACYJNY I PRZECIWZAPALNY

Kurkumina wykazuje silne antyoksydacyjne właściwości porównywalne do witaminy C i E, dzięki czemu aktywnie
walczy z obecnymi w ciele wolnymi rodnikami. Uważa się,
że w przypadku procesu zapalnego stosowanie kurkuminy powinno przynieść prozdrowotny efekt: z powodzeniem
może być zaliczona do niesterydowych leków przeciwzapalnych.
Dostępnych jest sporo prac o dobroczynnym wpływie
kurkuminy na hamowanie zwyrodnienia naczyń krwionośnych. Wydaje się zasadne włączenie do diety kurkumy
u osób z dysfunkcją układu krążenia (arterioskleroza), która należy do typowych schorzeń wieku podeszłego. Pozytywne wyniki wielu badań przedklinicznych oraz podstawowych przedstawiających przeciwnowotworowe
działania kurkuminy są na tyle obiecujące, że rozpoczęto
już badania kliniczne ludzi chorych na nowotwory okrężnicy, prostaty oraz czerniaka.

WNIOSKI

Zupa dyniowa, kurczak po indyjsku oraz sos z cukinii
to kilka z kilkudziesięciu dań, do których dodatek kurkumy
pasuje idealnie. Szczypta kurkumy do rosołu czy herbaty
nada im piękną, żółtą barwę. Korzystajmy z tej prozdrowotnej przyprawy jak najczęściej. Już jej niewielka ilość w połączeniu np. z pieprzem podkręci smak potrawy, ale co
ważniejsze, wpłynie korzystnie na hamowanie procesów
chorobowych. Dawka kurkumy wykazująca cechy prozdrowotne wynosi ok. 1,5 g (1/4 łyżeczki od herbaty) dziennie dla osób dorosłych. Aby kurkumina mogła działać terapeutycznie, należy przyjmować ok. 2-3 g (1/2 łyżeczki od
herbaty) na dobę. Jest to zupełnie bezpieczna dla organizmu dawka i nie ma przeciwskazań do jej spożywania.
Dietetyk AGATA DUDEK
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PORADY
NA WIOSNĘ


FOT. ADOBESTOCK

KIEDY PRZYRODA BUDZI SIĘ DO ŻYCIA, DNI SĄ CORAZ
DŁUŻSZE, A DO TEGO PRZYCHODZI ZMIANA CZASU
Z ZIMOWEGO NA LETNI, NADCHODZI PORA, ABY ROZBUDZIĆ RÓWNIEŻ NASZ ORGANIZM. CZŁOWIEK PODLEGA
RYTMOM BIOLOGICZNYM, ZARÓWNO DOBOWYM, MIESIĘCZNYM, JAK I ZALEŻNYM OD PORY ROKU. TAK TEŻ JEST
WIOSNĄ, KIEDY MAMY DŁUŻSZY DZIEŃ I WIĘCEJ SŁOŃCA,
KTÓRE POBUDZA PRODUKCJĘ SEROTONINY (HORMONU
SZCZĘŚCIA). ZMNIEJSZA SIĘ POZIOM MELATONINY (HORMON SNU) ODPOWIEDZIALNEJ RÓWNIEŻ ZA ZIMOWE OBNIŻENIE NASTROJU. ZMIENIA SIĘ AKTYWNOŚĆ TARCZYCY, BO PRZYSADKA MÓZGOWA WYDZIELA NIECO MNIEJ
HORMONU TSH. WSZYSTKO PO TO, ABY PRZYSTOSOWAĆ
SIĘ DO NOWYCH WARUNKÓW.
Rzeczywiście na wiosnę stajemy się bardziej witalni,
mamy lepszy humor. Niestety u ludzi w podeszłym wieku mechanizmy adaptacyjne są o wiele mniej sprawne.
Czujemy się osłabieni, mamy gorszą kondycję fizyczną, jesteśmy rozdrażnieni i rozkojarzeni. Dokuczają nam
bóle reumatyczne, odzywają się dolegliwości żołądkowe
u wrzodowców.
Warto więc rozruszać nasz organizm i stawy, ale nie
zapominajmy, że należy robić to rozsądnie. Zacznijmy od
spacerów, stopniowo zwiększając ich długość, od prostych
ćwiczeń po kilka minut dziennie. Trzeba przypomnieć, że
ruch jest najlepszym lekiem, wykorzystywanym w profilaktyce wielu chorób i zmniejsza śmiertelność ogólną. Niestety, sporadyczne ćwiczenia nie przynoszą efektu, a nawet
mogą być szkodliwe dla zdrowia.
Pamiętajmy też o pełnowartościowej, bogatej w mikroelementy diecie. Nie trzeba w tym celu kupować suplementów czy witamin, które jak dowodzą badania są nieskuteczne, a wręcz mogą szkodzić – wystarczą dobrze
zbilansowane posiłki. Wyjątkiem jest witamina D – senior
powinien ją zażywać przez cały rok, nigdy jej nie przedawkujemy i można też ją dodatkowo uzupełniać poprzez przebywanie na słońcu. Pamiętajmy o śniadaniu – jest kluczowe w diecie seniora. Wiosna to czas, kiedy na straganach
bez problemu kupimy świeże owoce i warzywa. Ale uwaga
– przepiękne nowalijki często uprawiane są w szklarniach,
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gdzie stosuje się nawozy poprawiające ich wygląd. Przenikają one do roślin, kumulując rakotwórcze azotyny. Można
jednak kupować świeże ogórki, fasolę, pomidory oraz paprykę, które najmniej absorbują szkodliwe substancje.
W menu seniora powinno znaleźć się mięso i nabiał,
ważne są też kasze i płatki owsiane. Przynajmniej dwa razy
w tygodniu powinno się zjeść tłustą rybę, która zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe dobrze wpływające na
pracę serca. Unikajmy białego pieczywa – nie dostarcza
ono wielu wartości odżywczych, a zapycha żołądek i powoduje gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi.
Nie dajmy się wiosennemu przesileniu, a udając się na
słoneczny spacer zabierzmy ze sobą dobry humor – bądźmy naprawdę aktywni na wiosnę.

DR MED. KRZYSZTOF CZARNOBILSKI
Specjalista geriatrii
Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala MSWiA w Krakowie
szpitala dedykowanego seniorom

ROZRUSZNIK DAŁ
MI NOWE ŻYCIE


SERCE CZŁOWIEKA JEST CENTRALNYM NARZĄDEM
UKŁADU KRĄŻENIA. ZA WYTWARZANIE I ROZPROWADZANIE RYTMICZNYCH IMPULSÓW ODPOWIEDZIALNY JEST UKŁAD BODŹCOWO-PRZEWODZĄCY SERCA. W UKŁADZIE TYM NAJWAŻNIEJSZĄ ROLĘ SPEŁNIA
WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY. KIEDY UKŁAD
TEN ZAWODZI, TRZEBA GO WSPOMÓC STYMULATOREM-ROZRUSZNIKIEM. ROZRUSZNIK MONITORUJE CZĘSTOŚĆ
RYTMU SERCA (SZYBKOŚĆ JEGO UDERZEŃ) ORAZ RYTM
SERCA (PRZEBIEG UDERZEŃ), A TAKŻE ZAPEWNIA STYMULACJĘ ELEKTRYCZNĄ, GDY SERCE PRZESTAJE PRACOWAĆ, LUB GDY PRACUJE ZBYT WOLNO. STYMULATOR
PRZECHOWUJE TEŻ INFORMACJE JAK SERCE PRACUJE.

Pierwszy stymulator serca został wszczepiony przez
Ake Seninga w Szwecji w 1958 r. Obecnie rozrusznik posiada 5 mln ludzi na świecie, a w Polsce ponad 100 tys. Stosowany jest on do leczenia zaburzeń rytmu serca polegających na zbyt powolnym rytmie serca (bradykardia), kiedy
impulsy elektryczne w sercu są opóźnione. Jeśli naturalny
system elektryczny serca wysyła impuls i serce bije, rozrusznik czeka i nie działa. Kiedy system elektryczny serca
pomija impuls, rozrusznik wysyła impuls, aby go wspomóc.

ZALETY ROZRUSZNIKA
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

zdecydowana poprawa jakości życia
spokój wewnętrzny, brak lęku o zatrzymanie się rytmu
serca
większa energia do działania
znikają ewentualne zawroty głowy spowodowane zaburzonym rytmem serca

JAK ŻYĆ Z ROZRUSZNIKIEM?

Rekonwalescencja z reguły trwa kilka dni, a ograniczenia w życiu codziennym nie są zbyt kłopotliwe. Praca rozrusznika i stan baterii muszą być monitorowane i należy
przestrzegać terminów wizyt kontrolnych u kardiologa.

SENIORKI I SENIORZY!

STOSUJCIE ZDROWY STYL ŻYCIA
I NIE CZEKAJCIE AŻ RYTM SERCA BĘDZIE
NIEBEZPIECZNIE OBNIŻONY!
ROZRUSZNIK SERCA PRZEDŁUŻYŁ MOJE
ŻYCIE, DODAŁ ENERGII, POZBAWIŁ LĘKU,
ŻE SERCE SIĘ ZATRZYMA I POZWOLIŁ MI
ŻYĆ RADOŚNIE DLA RODZINY I CAŁEGO
OTOCZENIA.

ANNA PRZYBYŁEK-BORACZYŃSKA
AMBASADORKA GŁOSU SENIORA
HONOROWY SENIOR UTW POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

FOT. ANDRZEJ BORACZYŃSKI
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BÓL KOLANA
– JAK WALCZYĆ Z CHOROBĄ
ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW

FOT. ADOBESTOCK



ZANIM CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW
ZWANA POTOCZNIE OSTEOARTROZĄ POSTAWI NAS
PRZED KONIECZNOŚCIĄ PODDANIA SIĘ ZABIEGOWI
OPERACYJNEMU WSZCZEPIENIA CAŁKOWITEJ ENDOPROTEZY, NALEŻY ROZWAŻYĆ MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA INNYCH NIEOPERACYJNYCH METOD LECZENIA,
POSIADAJĄCYCH UDOKUMENTOWANĄ SKUTECZNOŚĆ
I WYSOKI PROFIL BEZPIECZEŃSTWA.
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WYELIMINOWAĆ BÓL BEZ SZKODY
DLA ZDROWIA

Powszechnie stosowane leczenie farmakologiczne
w postaci przyjmowania leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem
przy długotrwałym, często wieloletnim leczeniu, bo chociaż zmniejsza ból wynikający z postępu choroby zwyrodnieniowej, jednak wywołuje również ogólnoustrojowe

Pacjent ma bezwzględne prawo do współdecydowania
o wyborze terapii.

działania niepożądane, które mogą być niebezpieczne dla
życia i zdrowia.
Przy wyborze odpowiedniej terapii należy się więc zastanowić na jakim etapie choroby zwyrodnieniowej są nasze stawy oraz czy powodem ich degeneracji są przyczyny
biologiczne czy mechaniczne. Do wyboru mamy całą listę
zabiegów, które wspólnie z lekarzem prowadzącym możemy przedyskutować. Pacjent ma bezwzględne prawo do
współdecydowania o wyborze terapii.

działanie przeciwzapalne. Wszystkie te zabiegi są tak zwanymi zabiegami autologicznymi charakteryzującymi się
bardzo wysokim profilem bezpieczeństwa.
Opisane powyżej zabiegi można zakwalifikować do zabiegów „iniekcyjnych”, najskuteczniejszych we wczesnej oraz
średnio zaawansowanej chorobie zwyrodnieniowej stawów.

ZABIEGI INIEKCJYJNE

W sytuacjach kiedy chrząstka stawowa uległa już
uszkodzeniu na całej swojej grubości i zabiegi iniekcyjne stają się mniej skuteczne można się zastanowić nad
biologicznymi artroskopowymi metodami rekonstrukcji
chrząstki stawowej z wykorzystaniem na przykład membran z kwasu hialuronowego. Taka metoda leczenia jest
skuteczna w szczególności u pacjentów z pourazowymi
uszkodzeniami chrząstki stawowej, mniej skuteczna w zaawansowanej artrozie.
W kolejnych numerach „Głosu Seniora” będziemy dokładniej opisywali powyższe metody leczenia, tak żeby pomogło to w świadomym doborze terapii odpowiedniej do
zaawansowania choroby oraz Państwa aktywności fizycznej.

Kwas hialuronowy
Bardzo popularne od lat są zabiegi dostawowego podania kwasu hialuronowego, które często przynoszą długotrwałą ulgę w bólu. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów o różnorodnych parametrach, pochodzących z różnych
źródeł i krajów. Należy pamiętać, żeby przy wyborze kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem i skutecznością, co nie zawsze gwarantuje posiadany certyfikat CE.
Kwestie rejestracyjne na terenie Unii Europejskiej są pod
tym względem bardzo liberalne i wiele z dopuszczonych
do sprzedaży preparatów posiada niewystarczające badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo
lub wręcz nie ma ich wcale. Dlatego przed wyborem preparatu powinniśmy sprawdzić czy produkt posiada dodatkowo certyfikat FDA czyli Amerykańskiej Agencji ds. Żywności
i Leków. Iniekcje dostawowe posiadające takie certyfikaty
muszą spełniać bardzo rygorystyczne przepisy, począwszy
od prowadzonych na nich badaniach klinicznych, aż po stałą
kontrolę procesu ich wytwarzania.

BIOLOGICZNE ARTROSKOPOWE
METODY REKONSTRUKCJI
CHRZĄSTKI STAWOWEJ

LEK. MED. GRZEGORZ JAROSŁAWSKI
Specjalista II stopnia ortopedii i traumatologii
oraz medycyny sportowej
Szpital Dworska Kraków
www.dworska.pl

Zabiegi biologiczne
Kolejną grupą zabiegów, które posiadają udowodnioną skuteczność są tzw. zabiegi biologiczne, czyli wykorzystujące podczas leczenia siły regeneracyjne własnego
organizmu. W tej grupie zabiegów mamy wybór pomiędzy
podaniem w miejsce objęte zmianą chorobową własnych
komórek macierzystych pozyskanych na przykład ze szpiku, czynników wzrostu zwanych powszechnie PRP lub popularną w ostatnich latach terapią osoczem zawierającym
wysoką ilość antagonisty interleukiny, która wykazuje silne
FOT. ADOBESTOCK
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JAK OCENIĆ KAWĘ?



WIELU OSOBOM PIJĄCYM KAWĘ WYSTARCZA STWIERDZENIE CZY JEST ONA DOBRA CZY NIEDOBRA, PODCZAS GDY W BRANŻY KAWOWEJ TAKIE OKREŚLENIE
JEST NIE DO PRZYJĘCIA. CI, KTÓRZY ZAJMUJĄ SIĘ PROFESJONALNIE KAWĄ – BARIŚCI , BROKERZY, PLANTATORZY
CZY ROASTERZY – WYPRACOWALI WSPÓLNĄ METODĘ NA
OKREŚLENIE JAKOŚCI KAWY. SPIESZYMY Z WYJAŚNIENIEM…

Proces oceny kawy rozpoczyna się już na plantacji, gdy
kawa jest jeszcze w postaci surowej. Oceniany jest stan
ziarna, czy nie ma pleśni oraz uszkodzeń w postaci nadgryzienia przez owady, czy ziarno ma odpowiednią wielkość
– jeśli ta jest za mała oznacza to, że wzrost był zaburzony.
Kolejny element to ocena ziarna już wypalonego – bierzemy pod uwagę odcień kawy, czy jest on równomierny,
czy nie ma dużej ilości tłuszczu na ziarnach albo czy ziarna
nie są jasne. Te cechy możemy oszacować sami i daje nam
to dużo informacji na temat ziarna. Jeśli ziarno ma na sobie
sporą ilość olejku eterycznego możemy się spodziewać,
że napar będzie gorzki i nieprzyjemny.
Kolejnym istotnym elementem przy ocenie kawy jest jej
aromat. To chyba jeden z kluczowych aspektów, ponieważ
produkt ten zawiera ponad 800 związków aromatyczno-smakowych! Jeśli kawa nie pachnie możemy podejrzewać, że jest ona po prostu stara i zwietrzała albo palarnia
która ją produkowała coś zepsuła podczas procesu.
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Po analizie wzrokowej oraz zapachowej przystępujemy do analizy
smakowej. Na całym świecie utarła się jedna metoda tzw.
Cupping. Polega on na tym, że każda kawa jest parzona
w tych samych warunkach, tzn. używamy miseczek o tej samej wielkości, zalewamy kawę w tych samych proporcjach –
najczęściej 6 g na 100 ml wody, używamy tej samej temperatury wody (około 94°C) oraz parzymy kawę około 4 minut.
Po upływie tego czasu czyścimy napar z resztek zmielonej
kawy i za pomocą łyżek cuppingowych degustujemy napar.
Na co zwracamy uwagę? Przede wszystkim na smak – kawa
jest owocem więc musi mieć w sobie kwasowość, słodycz
oraz odrobinę goryczki. Zawsze porównuję się kawę do
wszystkim nam znanego owocu jakim jest jabłko. Owoc ten
w zależności od odmiany ma w sobie kwasowość (bardziej
lub mniej wyczuwalną) oraz słodycz, która wydobywa się
wraz z dojrzewaniem. Nie inaczej jest z kawą! Jeśli natraficie
na filiżankę, która ma w sobie delikatną i przyjemną kwasowość oraz słodycz, to dobrze trafiliście. Nieco gorzej ma się
sytuacja, gdy Wasza kawa jest po prostu kwaśna, możecie
domniemywać , że albo coś poszło nie tak w samym procesie prażenia ziarna lub barista nie do końca się przyłożył do
swojej pracy.
Kawa jest nie kończącą się zabawą, która raz po raz zaskakuje nas czymś nowym! Dla nas kawa nigdy nie będzie
nudna.

SENIORZY W WALCE ZE SMOGIEM



LEKARZE, SAMORZĄDOWCY, SPOŁECZNICY I POLITYCY JUŻ PO RAZ DRUGI SPOTKALI SIĘ W USTRONIU,
BY WSPÓLNIE SZUKAĆ SPOSOBÓW NA WALKĘ ZE
SMOGIEM.
W Uzdrowisku Ustroń 29 marca br. odbyło się II Forum Antysmogowe pt. „Powstrzymać smog. Wyzwania
i rozwiązania dla Polski”. Wydarzenie organizowane było
przez American Heart of Poland oraz Uzdrowisko Ustroń
we współpracy z Eleven Zett Productions, Ogólnopolskim
Stowarzyszeniem Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce” oraz Głosem Seniora.
Tegoroczna edycja konferencji zgromadziła ponad 150
gości i panelistów, w tym ponad 100 seniorów z Małopolski i Śląska. W konferencji udział wzięli eksperci z zakresu
ochrony zdrowia, lekarze, przedstawiciele rządu i samorządu, organizacji pacjenckich i senioralnych, m.in. Jakub
Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego, dr hab.
n. med. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny,
Agnieszka Wołczenko, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „Eco-

Serce”, Andrzej Guła, Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia
Manko, Redaktor Naczelny „Głosu Seniora”.
Uczestnicy II Forum Antysmogowego nie mieli wątpliwości, jak ważnym problemem społecznym jest smog i walka
z nim. Smog wpływa m.in. na rozwój chorób oskrzeli i płuc,
wywołuje skoki ciśnienia tętniczego, a także przyczynia się
do rozwoju ostrych zespołów wieńcowych i niewydolności
serca.

SCHRONISKO DLA NIECHCIANYCH ROŚLIN



CZASAMI ZDARZA SIĘ, ŻE MUSIMY ROZSTAĆ SIĘ
Z OGROMNĄ PALMĄ, KTÓRA NIE MIEŚCI SIĘ JUŻ
W MIESZKANIU, ALBO ZE ZBYT DUŻYM ZBIOREM
KAKTUSÓW. CO ZROBIĆ W TAKIEJ SYTUACJI? CZY ISTNIEJE ALTERNATYWA DLA PORZUCENIA ROŚLINY OBOK
WIATY ŚMIETNIKOWEJ?

Jedno z krakowskich mieszkań stało się azylem dla
roślin, którymi z różnych względów właściciele nie mogą
dłużej się opiekować. Inicjatywę założył Witold Szwedkowski, psycholog z Chorzowa. Marta Tymowska-Malec,
która prowadzi schronisko w Krakowie, jako dziecko zaraziła się pasją ogrodniczą od swojego dziadka. Teraz,
mieszkając w bloku, uprawia kwiaty doniczkowe. Kiedy
zobaczyła porzucone pod wiatą śmietnikową, postanowiła działać.
Dzięki Internetowi dowiedziała się o schroniskach, które
powstają w całym kraju. Media pomogły nagłośnić sprawę
i poinformować o możliwości oddania lub przyjęcia roślin.
Czasami właściciele przywożą je do schroniska, częściej
pani Marta umożliwia jedynie wymianę kontaktów. W ten
sposób ci, którzy chcą oddać rośliny wiedzą, że trafiają one
w dobre ręce. Wszystko odbywa się całkowicie bezpłatnie.
Mile widziane są doniczki i ziemia kwiatowa.

KONTAKT:

tel. 784 60 33 43
www.facebook.com/Matka.Boska.Zielna/
www.facebook.com/Schronisko-dla-niechcianych-roslin
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ZGŁOŚ POMYSŁ I WYGRAJ
GRANT NA PROJEKT



ZNASZ LUB AKTYWNIE WSPÓŁPRACUJESZ
Z ORGANIZACJĄ, KTÓRA DZIAŁA NA RZECZ
OSÓB STARSZYCH? FIRMA ADAMED WYSTARTOWAŁA WŁAŚNIE Z OGÓLNOPOLSKIM KONKURSEM „ADAMED DLA SENIORA”, W KTÓRYM ŁĄCZNA
PULA NAGRÓD WYNOSI 20 000 ZŁ!
O finansowe granty mogą ubiegać się organizacje
i instytucje realizujące lub planujące inicjatywy, których celem jest zachęcanie Seniorów do aktywności.
Aktywność Seniorów to droga do zdrowego trybu
życia, do poznania nowych osób i dzielenia się pasją.
Pierwsza edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem – o finansowe granty ubiegało się
blisko 200 organizacji ze wszystkich zakątków Polski.
Nagrody trafiły do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Domu Kultury w Kętach oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny.

NASZ CEL
– AKTYWNY I ZDROWY SENIOR

Osoby starsze mają wiele czasu do zagospodarowania, ale tylko część z nich jest w stanie sama go
zorganizować – znaczna grupa Seniorów nadal potrzebuje w tym zakresie wsparcia i motywacji. Jak zatem inspirować ich do aktywnego spędzania czasu?
Odpowiedzią na te wyzwania jest właśnie konkurs
„Adamed dla Seniora”, będący szansą na realizację
najciekawszych pomysłów.

Jakie projekty?

Inicjatywy mogą dotyczyć promocji aktywnego
spędzania czasu przez Seniorów, przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.

Jak zgłosić projekt?

Pomysły przyjmowane będą od 15 maja do 15
września 2019 r. Zgłoszenia można nadsyłać pocztą
tradycyjną na adres: Walk PR, ul. Dzielna 60, 01-029
Warszawa z dopiskiem „KONKURS Adamed dla Seniora”, elektronicznie: dlaseniora@adamed.com lub
przez formularz dostępny na stronie: www.adameddlaseniora.pl
Każde nadesłane zgłoszenie powinno zawierać
następujące informacje: nazwę organizacji, prezentację dotychczasowych działań na rzecz Seniorów oraz
opis aktywności, na którą przeznaczyłyby nagrodę
wraz z szacowaną liczbą uczestników przedsięwzięcia. Jedna organizacja może przesłać maksymalnie
trzy propozycje.
Nagroda. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze trzy najlepsze projekty, które otrzymają nagrodę w wysokości kolejno 10 000, 5 000 i 3 000 zł. Jury
weźmie pod uwagę takie kryteria jak: intensywność
dotychczasowo prowadzonych działań, ich jakość
i przejrzystość, uwzględnienie potrzeb osób starszych oraz atrakcyjność i kreatywność zgłaszanego
projektu.
Dodatkowo, Jury przyzna również Nagrodę Specjalną w wysokości 2 000 zł dla Uczestnika Konkursu,
którego projekt w szczególności wzmacnia działania
prozdrowotne, profilaktykę zdrowia i aktywność fizyczną wśród Seniorów.
Pełen regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://adameddlaseniora.pl/konkurs
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Znasz lub aktywnie współpracujesz z organizacją,
która działa na rzecz osób starszych? Inspiruje ich
do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia?

Pokaż innym, że bycie Seniorem może być piękne!

1.

2.

Wejdź na stronę www.adameddlaseniora.pl/konkurs

Opisz swój pomysł na projekt działań na rzecz Seniorów
Prześlij zgłoszenie konkursowe

4.
3.

Zdobądź nagrody:
1 miejsce - 10 000 zł
2 miejsce - 5 000 zł
3 miejsce - 3 000 zł

lub zdobądź Nagrodę
Specjalną w wysokości
2 000 zł!

Przyjmowanie wniosków trwa od 15 maja do 15 września 2019 roku.
Więcej szczegółów i regulamin konkursu dostępne na www.adameddlaseniora.pl

MYŚL ZDROWO
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UROKI DOJRZAŁOŚCI
FOT. ADOBESTOCK



KLUCZOWE ZNACZENIE W JAKOŚCI PRZEŻYWANIA
ŻYCIA W WIEKU DOJRZAŁYM MA WEWNĘTRZNE
PRZEKONANIE I WZORCE KULTUROWE. WŚRÓD PLEMION AMERYKI POŁUDNIOWEJ ISTNIEJE PRZEKONANIE,
ŻE W MIARĘ UPŁYWU CZASU CZŁOWIEK SIĘ DOSKONALI I STAJE SIĘ CORAZ LEPSZY, MĄDRZEJSZY, A NAWET
BARDZIEJ SPRAWNY FIZYCZNIE, GDYŻ LEPIEJ I MĄDRZEJ
ZARZĄDZA SWOIM ORGANIZMEM I LEPIEJ GO ROZUMIE.
CZŁONKOWIE TYCH PLEMION NIE MAJĄ ŻADNYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I UMIERAJĄ MIĘDZY 90 A 100
ROKIEM ŻYCIA.
Jak pisze Mikołaj Choroszyński w swojej książce pt. Dieta MIND. Sposób na długie życie: „Z biologicznego punktu
widzenia organizm ludzki i jego najważniejsze organy są
zdolne służyć nam nawet ponad 100 lat. Nie tylko czynniki genetyczne decydują o długowieczności, ale styl życia,
czyli odpowiednie odżywianie, aktywność ruchowa, higiena psychiczna i fizyczna oraz relacje społeczne”.

NIEZWYKŁE WŁAŚCIWOŚCI DOJRZAŁEGO
MÓZGU

Mózg ludzki starzeje się wolnej niż inne narządy. Wiedza o świecie, słownictwo oraz doświadczenie wzrastają
z wiekiem. Są badania, których wyniki świadczą o tym, że
mózg uzyskuje swoje apogeum w 50 roku życia. Proces
dojrzewania i starzenia się mózgu nie jest równoznaczny
z jego obumieraniem i uszkodzeniem, z wiekiem powiększają się komory mózgowe, zaś sam mózg się kurczy i jest
to proces naturalny. Osoby starsze przy realizacji zadania
popełniają mniej błędów. W czasie wykonywania zadań
aktywacja mózgu osób starszych jest mocniejsza i ma charakter dwustronny (obie półkule mózgu) zaś u osób młodszych jednostronny (jedna półkula mózgu).
Mózg osób starszych ciągle utrzymuje zdolność do
uczenia się nowych rzeczy. Nowe neurony powstają w mó-
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zgu (hipokamp) nawet w bardzo dojrzałym wieku. Ludzki mózg jest niezwykle elastyczny i bez względu na wiek
jego elastyczność pozostaje niezmienna, np. obszary mózgu odpowiedzialne za motorykę i czucie zmieniają się
w zależności od ich wykorzystywania. Mózg pod pewnymi
względami przypomina mięśnie, im częściej go używasz
tym jest sprawniejszy.

DUCHOWY WYMIAR DOJRZAŁEGO WIEKU

„Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom 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. (…)
Wszyscy znamy ludzi starych, którzy mogą być wymownym
przykładem zdumiewającej młodości i żywotności ducha.
Tych, którzy się z nimi stykają, potrafią słowem pobudzać
do działania, dodając otuchy własnym przykładem”. List do
moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku, Jan Paweł II.
Co zrobić, by umieć pogodzić się z przemijaniem czasu,
ze starzeniem się naszego ciała? Co zrobić, by żyć pogodnie i osiągnąć mądrość serca? W starożytnym Izraelu psalmiście nieobce było to doświadczenie, a natchniony tekst
przybliża nas do odpowiedzi: „Naucz nas liczyć dni nasze,
abyśmy osiągnęli mądrość serca” – Psalm 90, 12.
Czas to nasze najcenniejsze dobro. Kto posiadł umiejętność dobrego zarządzania czasem, temu łatwiej żyć.
Warto więc celebrować przemijanie dobrego czasu, cieszyć się chwilą obecną, zmniejszyć tempo życia, bardziej
dozować przyjmowanie informacji. Wiedza nigdy nie była
równoznaczna z mądrością, tak jak bogactwo nie jest równoznaczne ze szczęściem.
PIOTR SŁABEK

SENIORZY NA ORLIKI


DZIĘKI DOTACJI Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI FUNDACJA ORŁY SPORTU PRZYSTĘPUJE DO
REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU „SENIORZY NA ORLIKI”. PROJEKT TEN DOSKONALE WPISUJE SIĘ W IDEĘ INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ,
KTÓRA JEST JEDNYM Z GŁÓWNYCH CELÓW DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI. PATRONAT MEDIALNY NAD INICJATYWĄ OBJĄŁ GŁOS SENIORA.

– Orliki są doskonałym miejscem do podejmowania
aktywności fizycznej osób w każdym wieku, w tym osób
w wieku 60+. Zapracowanym rodzicom często brakuje dziś
czasu na uprawianie sportu razem ze swoimi dziećmi. Babcie i dziadkowie mogą ich w tym zadaniu doskonale zastąpić. Jestem przekonany, że pomoże im w tym projekt „Seniorzy na Orliki” – uważa Łukasz Strzelecki prezes Fundacji
Orły Sportu.
W projekcie „Seniorzy na Orliki” wezmą udział 32 obiekty, po dwa w każdym województwie naszego kraju. W ramach jego realizacji, w okresie od czerwca do października lokalni animatorzy sportu przeprowadzą co najmniej
10 atrakcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, ukierunkowanych na osoby w wieku 60+. W programie znajdą się,

między innymi: podwórkowe gry i zabawy naszych dziadków, rozgrywki stolikowe takie jak: szachy, warcaby, a także gry ruchowe. Podczas zajęć przewidziane są też spotkania z dietetykiem. Będzie też możliwość zaangażowania
się osób starszych w wolontariat przy organizacji lokalnych
wydarzeń sportowych. Ponadto, każdy zakwalifikowany do
projektu orlik otrzyma sprzęt sportowy, ułatwiający prowadzenie zajęć z seniorami.
Finałowy akord projektu to Międzypokoleniowa Spartakiada, która na każdym z 32 orlików przeprowadzona
zostanie w ostatni weekend września, czyli w przeddzień
Międzynarodowego Dnia Dzieci i Osób Starszych, który
przypada na 1 października.
Więcej informacji na stronie www.orlysportu.pl.
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PRZEWLEKŁE DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE SĄ CZĘSTYM PROBLEMEM, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD OSÓB
STARSZYCH. NIELECZONE OBNIŻAJĄ JAKOŚCI ŻYCIA I MOGĄ PROWADZIĆ DO DEPRESJI. NEGATYWNIE
WPŁYWAJĄ NA AKTYWNOŚĆ RUCHOWĄ, CO POGARSZA KONDYCJĘ ORAZ SAMOPOCZUCIE. NIERAZ PO
PROSTU UNIEMOŻLIWIAJĄ PRAWIDŁOWY SEN I REGENERACJĘ ORGANIZMU.
Najczęściej spotykanymi przyczynami dolegliwości bólowych są choroby zwyrodnieniowe, zapalenia stawów,
reumatyzm i stany po urazach mechanicznych czy też
kontuzje sportowe.
Fizjoterapeuci coraz częściej rekomendują terapię stałym polem magnetycznym głównie w przypadku chorób
przewlekłych. Wyniki badań mówią nie tylko o przeciwbólowym jego działaniu, ale też przeciwzapalnym – co
objawia się zahamowaniem dalszych zmian w przypadku
schorzeń. Pole magnetyczne jest także skuteczne w terapii
chorób układu krążenia, wspomaga leczenie dolegliwości
o podłożu neurologicznym.
Badania potwierdzają, że magnetostymulacja stałym
polem magnetycznym pozytywnie oddziałuje na ból
o charakterze ostrym jak i przewlekłym, zmniejsza obrzęki
i napięcia mięśni, a przede wszystkim poprawia sprawność
ruchową.
Na rynku jest wiele produktów do domowej magnetoterapii, jak np. seria DirectMagnetic. Są to wyroby medyczne. Ich działanie polega na stymulacji polem magnetycznym tkanek w celu wspomagania regeneracji
i uzyskania efektu przeciwbólowego. Wyroby zostały
opracowane szczególnie z myślą o osobach starszych,

którzy borykają się z bólami przewlekłymi, oraz po przebytych urazach.
Wśród wyrobów najczęściej można spotkać:
Pasy magnetyczne na kręgosłup lędźwiowy, które są
przeznaczone dla osób cierpiących na bóle pochodzenia
reumatycznego, mięśniowo-szkieletowego oraz pourazowego kręgosłupa.
Opaski na staw kolanowy i łokciowy, które są przeznaczone dla osób wskazujących na przewlekłe dolegliwości bólowe okolic dłoni, barków oraz stawów łokciowych,
a także kolan.
Opaski magnetyczne na nadgarstek, których przeznaczeniem jest łagodzenie bólu w okolicach stawu nadgarstkowego, palców rąk powstałego na skutek uszkodzeń mechanicznych, złamań, stłuczeń czy też nadwyrężeń.
Głównymi przeciwskazaniami do używania wyrobów
medycznych są zdiagnozowane nowotwory, obecność
elektronicznych implantów, np. rozrusznika serca oraz ciąża.
Podsumowując, magnetostymulacja jest metodą
wspomagającą leczenia, o wysokim poziomie bezpieczeństwa, dzięki któremu przeprowadzone nieinwazyjne
zabiegi nie wiążą się ze skutkami ubocznymi. Idealnie znosi ból, wspomagając długotrwałe leczenie farmakologiczne. Jest także niezastąpionym środkiem zapobiegającym
wtórnym czynnikom fizycznego przemęczenia organizmu,
np. po forsujących ćwiczeniach i pracy fizycznej. Poprawia
ukrwienie i dotlenienie organizmu, który w krótszym czasie
jest w stanie uzyskać stan homeostazy.
Warto zatem rozważyć alternatywne metody leczenia, które niskim kosztem są w stanie wyraźnie wpłynąć na
stan naszego zdrowia, kondycji czy też samego samopoczucia.
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SPRAW BY JEDZENIE CIĘ WYLECZYŁO
– OCZYSZCZANIE I ODKWASZANIE ORGANIZMU



OTTO HENRICH WARBURG – BIOCHEMIK, LAUREAT
NAGRODY NOBLA ODKRYŁ, ŻE POWODEM ZACHOROWALNOŚCI NA CHOROBY NOWOTWOROWE JEST
ZAKWASZENIE ORGANIZMU, A PH (POTENCJAŁ WODOROWY) JEST WTEDY PONIŻEJ NORMY CZYLI PONIŻEJ
7,365. W WYNIKU SWOICH BADAŃ DOWIÓDŁ, ŻE KOMÓRKI NOWOTWOROWE ROZWIJAJĄ SIĘ JUŻ PRZY PH=6,
A WIĘC PRZY DUŻYM ZAKWASZENIU.
Warburg udowodnił naukowo, że istnieje bezpośrednia
zależność pomiędzy pH, a zawartością tlenu w organizmie.
Wyższe pH organizmu mówi o większym stężeniu cząsteczek tlenu i daje odczyn zasadowy organizmu. Niskie pH
świadczy o małym stężeniu cząsteczek tlenu, co daje odczyn kwaśny organizmu. Aby zdrowe komórki mogły rozwijać się i funkcjonować prawidłowo potrzebny im jest tlen.
Za to odkrycie Warburg otrzymał nagrodę Nobla z dziedziny medycyny. Cytujemy jego wypowiedzi:

„Wszystkie zdrowe, normalne komórki
bezwzględnie wymagają tlenu, ale komórki
nowotworowe mogą żyć bez niego – to reguła,
od której nie ma wyjątku”.
„Jeśli by pozbawić komórkę 35% jej tlenu, to przez
48h może zmienić się w komórkę nowotworową”.
Warburg zrozumiał, że przyczyną raka jest mała zawartość tlenu, powodująca kwaśny stan w organizmie człowieka. Odkrył, że komórki nowotworowe są beztlenowe,
tzn. nie oddychają tlenem i nie mogą przetrwać w dużej
ilości tlenu, który jest w środowisku zasadowym. Lubią natomiast środowiska kwaśne i w nim żyją.
Innym naukowcem z dziedziny odżywiania komórkowego jest Amerykanin dr Robert Young, który również stwierdził: „Utrzymująca się nadkwasowość niszczy wszystkie
tkanki organizmu, a jeśli jej się nie zaradzi, to zakłóci ona
wszystkie czynności komórkowe od rytmu serca do pracy
neuronów w naszym mózgu”.
Prawie każda choroba jest wynikiem zbyt dużego stężenia kwasu.

błędne łączenie pokarmów, stres, używki, nadużywanie
leków itp.
Jedyny w Polsce ośrodek, który zajmuje się odkwaszaniem opartym na diecie dr R. Younga i zasadach dr Warburga mieści się w Wiosce Medycznej Medcithi w Zebrzydowicach k/Cieszyna.
Odkwaszając organizm
ÎÎ Podniesiesz pH powyżej 7,365
ÎÎ Szczuplejesz 0,5 kg dziennie jedząc 4 posiłki na dzień
ÎÎ Skutecznie walczysz z cukrzycą ograniczając zapotrzebowanie na insulinę
ÎÎ Oczyścisz organizm z grzybów, drożdży, pleśni.
ÎÎ Poprawisz zdecydowanie stan zdrowia przy poważnych
schorzeniach
ÎÎ Ustąpią alergie, zaburzenia nastroju itp.
Dla tych, którzy nie chcą skorzystać z odkwaszania organizmu, odbędzie się bezpłatna, indywidualna konsultacja dietetyka, w wyniku której zostanie przypisany optymalny dla danego schorzenia i oczekiwanych efektów
rodzaj diety. Uczestnicy mogą skorzystać również z rehabilitacji prywatnie, jak i z dofinansowaniem PFRON.
URSZULA WIKAREK
tel. 791 020 403
www.medcithi-odkwaszanie-diety.pl

„To, co błędnie nazywamy chorobą, jest tak
naprawdę manifestacją odłożonych kwasów
i toksyn w ciele” (dr R. Young]).
Przyczyną zakwaszenia jest spożywanie dużej ilości
pożywienia zakwaszającego w stosunku do zasadowego,
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TRUSKAWIEC

TRUSKAWIEC TO COŚ WIĘCEJ NIŻ MIEJSCOWOŚĆ
TURYSTYCZNA. TO ŚWIATOWEJ SŁAWY UZDROWISKO, KTÓREGO HISTORIA SIĘGA XI WIEKU. TRUSKAWIEC TO TAKŻE OAZA ZIELENI, OSTOJA SPOKOJU I CZYSTEGO POWIETRZA. TO MIEJSCE, GDZIE WYSTĘPUJE AŻ
15 RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ WODY MINERALNEJ ORAZ ZŁOŻA
CENNEGO OZOKERYTU.
Woda z Truskawca, jako jeden z najważniejszych elementów kuracji, stosowana jest ściśle według wskazówek
lekarza – czas jej spożywania, ilość, częstotliwość i rodzaj.
Wybierając się na turnusy rehabilitacyjne do uzdrowiska
warto zatem upewnić się, że obiekt, który wybraliśmy posiada własną pijalnię wód.
Uzdrowisko słynie również z ozokerytu – są to wysokomolekularne parafiny, cerezyny i smoły z dodatkiem płynnych olejów i innych zanieczyszczeń. Jedyne w świecie złoże ozokerytu znajduje się w Borysławiu, 4 km od Truskawca.
Ozokerytoterapia jest jednym z rodzajów terapii cieplnej, do
której stosuje się odpowiednio przygotowany wosk ziemny.

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ

Do przyjazdu w te okolice zachęcają kryształowo czyste powietrze oraz ciepły, umiarkowany klimat o krótkiej łagodnej zimie i pięknej wiośnie, ciepłym lecie i długiej złotej
jesieni. W samej miejscowości oraz w jej okolicy nie funkcjonują żadne ośrodki przemysłowe, nie ma żadnych czynników pogarszających jakość powietrza.
Dająca efekty kuracja w Truskawcu może odbyć się tylko
podczas kuracji w sanatorium, czyli obiekcie posiadającym
pełną bazę zabiegową – odpowiednio wyposażone gabinety, sprzęt, laboratoria, gabinety lekarskie i pełną kadrę
medyczną. Przed wyborem oferty upewnijmy się zatem, że
obiekt proponowany przez biuro spełnia te wszystkie wymogi. Zdarzają się bowiem nieuczciwe biura podróży, które
bazują na pobytach w hotelach, a nie w sanatoriach.
Pragniemy zaprosić Państwa na turnusy rehabilitacyjne oferowane przez nasze biuro. Wszystkie obiekty, do
których wysyłamy Seniorów, posiadają status sanatorium.
Można w nich zrobić bezpłatne badania: ogólne badanie
krwi, badanie moczu, krwi na cukier, EKG, USG. Dostępne
są konsultacje internisty, urologa, seksopatologa, ginekologa, kardiologa, endokrynologa, otolaryngologa, dermatologa, okulisty i wielu innych. Każdy z obiektów posiada
również własną pijalnię wód mineralnych.
Podczas pobytu w sanatorium oferujemy możliwość
korzystania w wolnym czasie z wycieczek fakultatywnych: do Lwowa, którą kończymy wieczornym spektaklem
w Operze Lwowskiej, Zakarpacka Kołomyjka – Ukraińskie
Wesele, Wieczór Ukraiński, Borysław oraz wiele innych
propozycji, które umilą Państwu czas.
Gorąco zapraszamy!

W cenie:
przejazd komfortowym autokarem
10 noclegów (sanatorium Południowy)
lub 12 noclegów (sanatorium Mołdowa)
wyżywienie: 3 razy dziennie
do 6 zabiegów dziennie, w zależności od wskazań
lekarza
badania: podstawowe badanie krwi, krwi na cukier,
mocz, EKG
opieka rezydenta przez cały turnus
ubezpieczenie: KL do kwoty 10 000 EUR, NNW: NWI
do kwoty 15 000 PLN + NWS do kwoty 15 000 PLN,
bagaż do kwoty 1000 PLN
wycieczka turystyczna z przewodnikiem po Truskawcu

R E Z E R WA C J E I I N F O R M A C J E ( 8 : 0 0 - 1 6 : 0 0 )
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SANATORIUM
POŁUDNIOWY:
- 24.06-06.07.2019 r.
- 04.07-16.07.2019 r.
- 14.07-26.07.2019 r.
- 13.08-25.08.2019 r.
- 22.10-03.11.2019 r.

SANATORIUM
MOŁDOWA:
- 23.06-07.07.2019 r.
- 29.07-12.08.2019 r.
- 27.09-11.10.2019 r.

Biuro Podróży
Gold Tour sp. z o.o
ul. Batorego 12 A
48-200 Prudnik
www.goldtour.eu
facebook.com/bpgoldtour

|

TEL. + 48 725 000 888, 77 436 38 41

STER

CENTRUM ŻEGLUGI WIŚLANEJ



RODZINA ZNAJOMEGO Z AMSTERDAMU BYŁA ZACHWYCONA MOŻLIWOŚCIĄ NOCOWANIA NA STATKU „MARTA” ZACUMOWANYM NA WIŚLE W POBLIŻU
WAWELU. NAWET SIĘ NIECO DZIWIŁEM ICH ZACHWYTOM, BO W AMSTERDAMIE HOTELE I DOMY MIESZKALNE NA BARKACH NA RZECE AMSEL SĄ NA PORZĄDKU
DZIENNYM. ZROZUMIAŁEM POTEM, ŻE TAK UROCZEGO,
A ZARAZEM DOSTOJNEGO MIEJSCA JAK ZAKOLE WISŁY
OBOK WAWELU ANI W POLSCE, ANI W EUROPIE SIĘ NIE
UŚWIADCZY.
Z przyjemnością wysłuchałem tych słów zachwytu, bo
akurat znam firmę STER, która jest właścicielem kilku statków. Robią oni wspaniałą robotę w uatrakcyjnianiu pobytu
turystów w naszym mieście z jednej strony i w spełnianiu
dziecięcych marzeń z drugiej. Każde dziecko chce zostać
przysłowiowym „wilkiem morskim”. Stąd tak duże zainteresowanie wycieczek szkolnych rejsami po Wiśle.
Firma STER Centrum Żeglugi Wiślanej działa na rynku
od 2001 r. Systematycznie rozwija się i z roku na rok poszerza
swoją ofertę nie tylko dla turystów, ale również dla rdzennych „Krakusów”. W tym mieście każdy chyba zna Restaurację „Wiślany Ogród” z menu polskim i śródziemnomorskim,
która znajduje się przy Bulwarze Czerwieńskim vis à vis Hotelu Sheraton (druga przystań od mostu Dębnickiego).
Obok „Wiślanego Ogrodu” cumują jednostki firmy:
ÎÎ Statek „Sobieski” gdzie znajdzie miejsce prawie 100
osób,
ÎÎ Statek „Piotruś Pan” dla 34 osób,
ÎÎ Ekskluzywny Katamaran „George” dla 12 osób.
W ubiegłym roku brałem udział w I Letnim Festiwalu
Operetkowym na Wiśle im. Iwony Borowickiej, organizowanym przez firmę STER przy współpracy ze Stowarzyszeniem Radosny Senior. Festiwal, o bardzo wysokim poziomie artystycznym przyciągnął rzesze miłośników muzyki
operetkowej, a większość koncertów odbywała się w trakcie rejsu statkiem „Sobieski”. W pewnym momencie prowadzący koncert Łukasz Lech widząc, że przed maleńkim
podium zwolniły się dwa miejsca z pełną powagą zapytał:
Czy Ci Państwo wyszli do domu? Pytanie było retoryczne
bowiem Sobieski, prując przez wiślane fale, znajdował się
wiele metrów od brzegu.
STER w ubiegłym roku otrzymał wyróżnienia Odys
2017 w konkursie na najlepszą jakość usług turystycznych

w województwie małopolskim: za możliwość wyjątkowej
żeglugi na falach Wisły, z widokami najpiękniejszych zabytków Krakowa i jego okolic oraz od Krakowskiej Izby Turystycznej PENELOPA 2018-2019.
W ubiegłym roku byłem również w „Wiślanych Ogrodach” na spotkaniu z byłym prezydentem RP, Bronisławem
Komorowskim. Było to bardzo udane spotkanie ku zadowoleniu gościa jak również ponad 200 uczestników.
Zapytałem p. Magdalenę, menadżera firmy, co musi
zrobić dyrektor szkoły np. z Poznania, aby zarezerwować
dla klasy nocleg w „Marcie” i możliwość pływania statkiem
po Wiśle.
- Zazwyczaj klienci po zapoznaniu się z naszą ofertą na
www.rejsykakow.com albo dzwonią na nr tel. 48 601560 250,
albo piszą na adres poczty elektronicznej: biuro@rejsykrakow.com. Miałam nawet raz zapytanie czy jesteśmy daleko
od Smoka Wawelskiego. Zgodnie z prawdą odpowiedziałam, że bliziutko – śmieje się p. Magda.
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WYDARZENIA I INICJATYWY

19 września

2019 r.

ORGANIZATORZY:

WIĘCEJ INFORMACJI NA: WWW.GLOSSENIORA.PL

TARGI PRZEPEŁNIONE PASJĄ I ENERGIĄ



PONAD STU WYSTAWCÓW Z OFERTAMI ADRESOWANYMI DO SENIORÓW, LICZNE BEZPŁATNE BADANIA
MEDYCZNE ORAZ KONCERTY, WARSZTATY, WYSTAWY, SPEKTAKLE TEATRALNE I PRELEKCJE. A WSZYSTKO
W JEDNYM MIEJSCU I CZASIE.
„Dodajemy energii” – pod takim hasłem odbędzie się
w dniach od 27 do 28 września 3. edycja Targów Seniora
w Expo Kraków. Organizatorzy podkreślają, że są to targi
pełne energii, entuzjazmu i pasji, które wyzwala niezwykle
atrakcyjny program towarzyszący – koncerty, warsztaty, pokazy, spektakle teatralne, prelekcje podróżnicze i naukowe.
Dla uczestników to okazja do skorzystania z kompleksowych, bezpłatnych badań (wzroku, słuchu, ortopedycznych, HCV, USG, itp.). Na miejscu będzie można wypróbować oferowane produkty.
Całość dopełni moc nagród do wygrania w konkursach
– wycieczki krajowe i zagraniczne, pobyty w sanatoriach,
bony na usługi rehabilitacyjne, bilety do teatrów i muzeów
oraz pakiety kosmetyków i suplementów diety.
Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku
nie zabraknie spotkań z wyjątkowymi gośćmi. Dotychczas
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na scenie pojawili się m.in. Halina Kunicka, Katarzyna
Gärtner, Anna Dymna, o. Leon Knabit, ks. Adam Boniecki,
Elżbieta i Andrzej Lisowscy.
Wydarzenie odbywa się pod patronatem Głosu Seniora.

TARGI SENIORA W EXPO KRAKÓW

III Targi Seniora odbędą się w dniach od 27 do 28 września
2019 r. (godz. 10-17) w Międzynarodowym Centrum
Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9
w Krakowie. Wstęp wolny.
Tel. 12 644 59 32; 12 644 81 65
e-mail: senior@targi.krakow.pl,
www.targiseniora.krakow.pl.

PIERWSZE MIĘDZYNARODOWE TARGI SENIORA
JUŻ TEJ JESIENI W TARGACH KIELCE



TO NAJWIĘKSZE WYDARZENIE DEDYKOWANE OSOBOM
W WIEKU 60+. W PROGRAMIE WYSTAWY, KONCERTY, POKAZY, KONKURSY, BEZPŁATNE BADANIA I SPOTKANIA Z WYJĄTKOWYMI GOŚĆMI – TO TARGI, KTÓRE OFERUJĄ #WIĘCEJ! GŁOS
SENIORA JEST WSPÓŁORGANIZATOREM MIĘDZYNARODOWYCH
TARGÓW SENIORA W KIELCACH.

Wydarzenie odbędzie się 12 października w ośrodku wystawienniczym w Kielcach. Na seniorów czekać będzie moc atrakcji. Swoją
ofertę zaprezentują uzdrowiska i sanatoria, hotele, biura podróży, firmy
medyczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, producenci i dystrybutorzy
sprzętu rehabilitacyjnego oraz nowoczesnych systemów opiekuńczo-ratunkowych. Pojawią się także ośrodki kulturalne, przedstawiciele
branży kosmetycznej, czy sportowej i odzieżowej.
Wydarzenie będzie miało charakter międzypokoleniowy, a organizatorzy zapraszają seniorów wraz z całymi rodzinami. W specjalnej strefie dziadkowie i babcie będą mogli wziąć udział w twórczych
warsztatach razem ze swoimi wnukami.

Żyjemy dłużej i #chcemywięcej!
Zapraszamy 12 października do Targów Kielce
na Międzynarodowe Targi Seniora!
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WYDARZENIA I INICJATYWY
31 MAJA ODBYŁ SIĘ
IV OLKUSKI DZIEŃ SENIORA

30 maja 2019 roku ponad 500 Seniorów zjechało się do
Włocławka aby uczestniczyć w wydarzeniu, nad którym patronat honorowy objęli: Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Włocławek.
Dzień ten obfitował w wiele ciekawych przedsięwzięć, począwszy od uroczystego otwarcia Forum, poprzez prezentacje działalności artystycznej uniwersytetów trzeciego wieku, festyn „Zdrowy styl życia w wieku
senioralnym”, aż po koncert Ireny Santor.
Organizatorami byli Kujawska Szkoła Wyższa we
Włocławku, Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we
Włocławku „Vladislawia”.
Szczegóły wydarzenia na www.ksw.wloclawek.pl

XV POWIATOWY
DZIEŃ SENIORA
W WIĘCKOWICACH

12 czerwca już po raz piętnasty spotkali się seniorzy
i osoby niepełnosprawne z terenu powiatu krakowskiego w Więckowicach (Gm. Zabierzów), na terenie Domu
Pomocy Społecznej.
Honorowy Patronat objęli Wojewoda Małopolski Piotr
Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz
Smółka i Starosta Krakowski Wojciech Pałka. Patronat medialny był sprawowany przez „Dziennik Polski”, „Głos Seniora” i miesięcznik „Znad Rudawy”. Organizatorzy to Stowarzyszenie – Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej
wraz z Domem przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego i PFRON za pośrednictwem PCPR. W ramach obchodów realizowane były zadania pn. Aktywność to zdrowie
i Piknik integracyjny nie tylko dla seniora.
Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji. W przedsięwzięciu integracyjnym wzięło udział przeszło 250 osób starszych i niepełnosprawnych oraz około 25 Ich opiekunów.
Polecamy stronę: www.dpswieckowice.pl
Profil fb: www.facebook.com/people/Dps-Więckowice
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organizowany przez Burmistrza MiG
Olkusz i Olkuską Radę Seniorów.
Uczestnicy wysłuchali wystapień
zaproszonych gości m.in. Barbary
Szafraniec, Przewodniczącej
Ogólnopolskiego Porozumienia
o Współpracy Rad Seniorów,
Łukasza Salwarowskiego, Prezesa
Stowarzyszenia MANKO oraz naszego
Ambasadora, Marka Pilcha. Podczas
wydarzenia miała miejsce Gala
Wręczenia Wyróżnień w konkursie
Miejsce Przyjazne Seniorom.
W programie znalazły się także
występy artystyczne lokalnych
grup seniorskich i wspólna zabawa.
Równolegle odbyły się darmowe
badania, zwiedzanie miasta
oraz wystawa prac malarskich
i rękodzielniczych OUTW.
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RELACJE

MAŁOPOLSKA KONFERENCJA UTW
I ORGANIZACJI SENIORALNYCH



13 MAJA B.R. W SALI OBRAD SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ODBYŁA SIĘ MAŁOPOLSKA
KONFERENCJA UTW I ORGANIZACJI SENIORALNYCH
POD HASŁEM „O BEZPIECZEŃSTWIE OSÓB STARSZYCH
W MAŁOPOLSCE. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA”.
SPOTKANIE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ FEDERACJĘ STOWARZYSZEŃ UTW. PATRONAT MEDIALNY OBJĄŁ GŁOS SENIORA.
Konferencję otwarły wystąpienia Pani Prezes Wiesławy
Borczyk oraz Pani Marty Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. W programie znalazły się prelekcje
dotyczące formalno-prawnych, organizacyjnych i finansowych aspektów działalności UTW, których delegaci opowiadali o edukacji dotyczącej bezpieczeństwa w swojej
ofercie programowej. Na konferencji pojawili się również
przedstawiciele wojewódzkich służb i inspekcji: Policji,
Straży Pożarnych, Sanepidu i Inspekcji Farmaceutycznej,
a także przedstawiciele Departamentu Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-

łopolskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
Prezes Stowarzyszenia MANKO i Redaktor Naczelny
Głosu Seniora – Łukasz Salwarowski opowiedział o kampanii społecznej „Stop Manipulacji – Nie kupuj na prezentacji!”, której celem jest edukacja w obszarze oszczędności,
ekonomii, praw konsumenta oraz manipulacyjnych technik
sprzedaży i bezpieczeństwa.

ŚLĄSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO
WIEKU I POLITECHNIKI III WIEKU



WYDARZENIE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE PRZEZ
OGÓLNOPOLSKĄ FEDERACJĘ UTW ORAZ POLITECHNIKĘ ŚLĄSKĄ. FORUM ODBYŁO SIĘ 19 MARCA B.R.
W CENTRUM EDUKACYJNO-KONGRESOWYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH. TEMATEM PRZEWODNIM
BYŁ ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SENIORÓW
DOTYCZĄCYCH AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ ORAZ
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII. NAD WSZYSTKIM Z NIESPOŻYTĄ ENERGIĄ CZUWAŁA PREZES OGÓLNOPOLSKIEJ
FEDERACJI UTW, WIESŁAWA BORCZYK.
W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali
wystąpień zaproszonych prelegentów. Byli to m.in. Stanisław Szwed, Jerzy Buzek i Krystyna Szumilas. Stanisław
Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej mówił o aktywizacji seniorów oraz
rządowych programach Senior+, ASOS i Opieka 75+. Jerzy Buzek – obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego
– zwracał uwagę słuchaczy na konieczność walki z wy-
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kluczeniem cyfrowym osób starszych. Krystyna Szumilas,
poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która omawiała rolę UTW
w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowywania dokumentów rządowych oraz projektów ustaw.
W drugiej części forum odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich dotyczył roli UTW i Politechniki
III Wieku w edukacji i aktywności obywatelskiej seniorów
w woj. śląskim. Drugi panel był zatytułowany „Znaczenie
kompetencji i umiejętności osób starszych w zakresie nowoczesnych technologii”.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www@federacjautw

V EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW



NA DWA DNI (8-9 KWIETNIA) KRAKÓW STAŁ SIĘ SAMORZĄDOWYM CENTRUM POLSKI. W KONGRESIE
WZIĘŁO UDZIAŁ OKOŁO 2300 UCZESTNIKÓW Z NIEMAL 40 KRAJÓW, W TYM PONAD 100 DZIENNIKARZY.
W PROGRAMIE ZNALAZŁO SIĘ 80 WYDARZEŃ: BLOKI TEMATYCZNE, PANELE, WARSZTATY, WYKŁADY, PREZENTACJE I ROZMOWY W CYKLU „HISTORIE SUKCESU”.
W Krakowie już po raz piąty gościli najważniejsi politycy, samorządowcy, przedstawiciele biznesu i lokalni liderzy
z całej Europy. „Dobra współpraca na linii rząd-samorząd,
a także samorząd-biznes może tylko pomóc w poprawie
poziomu życia Polaków” powiedział przewodniczący Rady
Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i pomysłodawca krakowskiej konferencji – Zygmunt Berdychowski.
Wiele miejsca poświęcono takim kwestiom jak źródła
finansowania rozwoju regionów, smart-rozwiązania, współ-

praca transgraniczna, tworzenie sprzyjających warunków
dla inwestycji, zintegrowany z potrzebami rynku rozwój
szkolnictwa wyższego czy różne kwestie związane z kulturą i promocją małych ojczyzn.
W Kongresie wzięli udział m.in. marszałkowie województw oraz prezydenci większości polskich miast. Administrację centralną reprezentowali ministrowie, na czele
z wicepremier Beatą Szydło. Nie zabrakło także przedstawicieli struktur Unii Europejskiej ze Zdzisławem Krasnodębskim, wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Z zagranicy przybyli m.in. Jose Ignacio Sanchez Amor,
Sekretarz Stanu ds. Polityki Terytorialnej (Hiszpania), Emil
Boc, były premier Rumunii, Irakli Kadagiszwili, Gubernator
Kachetii (Gruzja), a także Martin Zeil, były minister gospodarki Bawarii (Niemcy).
Głos Seniora jest partnerem wydarzenia. Podczas panelu seniorskiego Srebrna gospodarka na (złoty) medal
swoje wystąpienie miał prezes Stowarzyszenia MANKO –
Głos Seniora Łukasz Salwarowski.

SREBRNA POLITYKA NA (ZŁOTY) MEDAL



NAJBARDZIEJ SENIORSKIM PANELEM PODCZAS
V EUROPEJSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO
W KRAKOWIE, BYŁA DYSKUSJA „SREBRNA POLITYKA NA (ZŁOTY) MEDAL”. WZIĘLI W NIEJ UDZIAŁ M.IN. MINISTER STANISŁAW SZWED, PREZES OGÓLNOPOLSKIEJ
FEDERACJI UTW WIESŁAWA BORCZYK ORAZ ŁUKASZ
SALWAROWSKI, GŁOS SENIORA.
Spotkanie rozpoczęło się prezentacją red. Łukasza Salwarowskiego, który przybliżył założenia kampanii Gmina
Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora. Następnie głos zabrał Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W swoim

wystąpieniu referował bieżące działania rządu na rzecz
osób starszych. Prelegent mówił o programie „Senior+”,
dzięki któremu rozrasta się w Polsce sieć dziennych domów Senior+ oraz Klubów Seniora. Tematem wystąpienia
były też rządowe programy „Aktywność Społeczna Osób
Starszych (ASOS) na lata 2014-2020” oraz „Leki 75+”.
Wiesława Borczyk mówiła o wkładzie Samorządu Województwa Małopolskiego w tworzenie zrębów polityki
senioralnej i „srebrnej gospodarki” regionu. Od roku 2010
w pracach brali udział m.in. Marszałek Marek Nawara, prof.
Stanisława Golinowska, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz
sama prelegentka. Doświadczenia te w znacznym stopniu
wykorzystano w latach 2012-2015 w tworzeniu krajowej polityki senioralnej.
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DJ WIKA – KOBIETA CHARYZMATYCZNA



14 MARCA B.R. NA WYDZIALE RADIA I TELEWIZJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA FINALIZUJĄCA IV EDYCJĘ PROGRAMU KOBIETA CHARYZMATYCZNA. ORGANIZATOREM WYDARZENIA BYŁ
MAGAZYN WHY STORY, STOWARZYSZENIE KOBIETA CHARYZMATYCZNA ORAZ WYDZIAŁ WRITV UŚ. GŁOS SENIORA BYŁ PATRONEM MEDIALNYM WYDARZENIA.
Podczas wydarzenia odbyły się panele dyskusyjne oraz dokonano uroczystego wręczenia tytułów Kobiety Charyzmatycznej
w 9 kategoriach: Kobieta w nauce i edukacji, Kobieta społeczna,
Kobieta w mediach, Kobieta w kulturze i sztuce, Kobieta przedsiębiorcza, Piękny Biznes, Kobieta w sporcie, Kobieta podróżniczka, Kobieta Wszechstronna. Celem konferencji było także zebranie
funduszy na rzecz leczenia 7-letniej Kai Czerwińskiej, cierpiącej na
neuroblastomę – ostrą formę raka.
Niezwykłych kobiet nie zabrakło! Na konferencji były obecne członkinie Stowarzyszenia Charyzmatyczna Kobieta: m.in.
prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz – dziekan WRiTV oraz Beata
Sekuła – prezes Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna i redaktor naczelna Magazynu WHY Story. Głos Seniora był patronem
medialnym wydarzenia. Odebraliśmy dyplom w imieniu naszej
ambasadorki DJ Wiki. Serdecznie gratulujemy organizatorom i nagrodzonym!

ZAPRASZAMY NA JARMARK
ŚWIĘTOJAŃSKI W BYDGOSZCZY



KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KULTURY
W BYDGOSZCZY ZAPRASZA NA JARMARK ŚWIĘTOJAŃSKI ORAZ 19. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW BABIE
LATO, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 9.06.2019 R. W GODZ. 1018 NA WYSPIE MŁYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY. PRZEGLĄD MA CHARAKTER MIĘDZYPOKOLENIOWY, NAGRODĄ GŁÓWNĄ JEST GRAND PRIX IM. EDWARDA
WITKOWSKIEGO. TO ŚWIETNA OKAZJA DO INTEGRACJI POKOLEŃ ORAZ ŚRODOWISK TWÓRCZYCH,
PROFESJONALISTÓW I AMATORÓW. WYDARZENIU
TOWARZYSZĄ POKAZY RZEMIEŚLNIKÓW GINĄCYCH ZAWODÓW I WYSTĘPY ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH. ZACHĘCAMY DO ZAKUPU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO ORAZ SKOSZTOWANIA
WYROBÓW REGIONALNYCH. TEGOROCZNEJ EDYCJI
BĘDZIE TOWARZYSZYŁ FINAŁ 11 MARSZU KAPELUSZOWEGO UTW I KLUBÓW SENIORA.
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DOBRZE BYŁO WIEDZIEĆ,
ŻE JUREK GRA PRZY MIKOŁAJSKIEJ



PAMIĘTAM JAK JEDNEGO SOBOTNIEGO WIECZORU WYSZEDŁEM NA ZEWNĄTRZ, POPATRZYŁEM NA
TELEFON I PRZECZYTAŁEM WIADOMOŚĆ. W NIEJ
ZNAJDOWAŁA SIĘ INFORMACJA O ŚMIERCI JURKA BOŻYKA. TO BYŁA PRAWDZIWA STRATA. ZARÓWNO DLA MUZYKI, JAK I KRAKOWA. NIE MOGĘ ZNALEŹĆ W MYŚLACH
OSOBY, KTÓRĄ MÓGŁBYM PORÓWNAĆ Z JURKIEM.
Był działaczem niepodległościowym. Jako pianista grał
różne utwory, np. „Blues alkoholowy”, „Ballada o rdzawym
oku”, „Szwoleżerowie”, „New York, New York”... Przeplatał je
wspomnieniami i swoimi komentarzami. Na koncerty chodziłem z moją żoną. Zaczynał je od „Wonderfull World”
Louisa Armostronga, naszej piosenki. Wykonywał ją z polskimi słowami, napisanymi przez Andrzeja Jakóbca. Nie
byliśmy jednak na recitalu Jurka już jakiś czas. Dobrze było
jednak mieć świadomość, że w niedzielę wieczorem moż-

„GLADIATOR” UCZY
WALCZYĆ Z CHOROBAMI



STOWARZYSZENIE MĘŻCZYZN Z CHOROBAMI PROSTATY „GLADIATOR” IM. PROFESORA TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO POWSTAŁO W 2002 R. DLA POPULARYZOWANIA WIEDZY O CHOROBACH PROSTATY, NERKI,
PĘCHERZA MOCZOWEGO I NARZĄDÓW PŁCIOWYCH.
Działalność stowarzyszenia polega na edukacji w zakresie podstawowej wiedzy medycznej oraz propagowania badań profilaktycznych dla zapewnienia warunków
wczesnego wykrywania chorób.
22 marca 2019 r. w Klubie Garnizonowym na ul. Zyblikiewicza w Krakowie miała miejsce konferencja pt. „Nowotwory nerek bez tajemnic”, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Gladiator”. Prelegenci mówili o tym, czym jest rak
nerki, jakie są jego objawy, diagnostyka i leczenie. Dyskusję poprowadził światowy autorytet w dziedzinie nefrologii,
prof. Andrzej Borówka.

KONTAKT:

e-mail:
stowarzyszenie@gladiator-prostata.pl
http://gladiator-prostata.pl
telefon zaufania:
502 438 648 codziennie 08:00-20:00
dyżur: + 48 22 864 08 76 w każdy poniedziałek 16:00-18:00

na udać się na Mikołajską i posłuchać jak gra w Awarii. Często robiłem zdjęcia podczas występów Jurka. Oprócz nich
zostały nam jeszcze płyty, wspomnienia i historie opowiadane przez Jurka, które mogę przekazywać dalej. Niech
spoczywa w spokoju.
JAN LOREK

II NIEBIESKI BIEG
ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
28 kwietnia 2019 r. pod patronatem Głosu Seniora odbył się II Niebieski Bieg Świadomości Autyzmu, którego
organizatorami byli Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Klasami Specjalnymi w Waganowicach, Stowarzyszenie „Razem dla
Waganowic”, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, Gmina Iwanowice oraz Gmina Słomniki. Mimo
deszczu i błota w imprezie wzięło udział 150 uczestników. Prezes Łukasz Salwarowski wręczył puchary dla
najstarszych uczestników biegu.
Wydarzenie rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół w Waganowicach, którzy zaprezentowali taniec w deszczu. Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział w obowiązkowej
rozgrzewce. Na trasie biegu czekały nieocenione grupy
wsparcia, szczególnie ważne ze względu na panującą aurę.
Wśród uczestników biegu spotkać można było przedstawicieli każdej kategorii wiekowej: dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Wspólnym mianownikiem był uśmiech
i entuzjazm. W zachowaniu dobrego humoru pomógł gorący bigos oraz ciepłe napoje.
Wszyscy uczestnicy ukończyli bieg, co nie było sprawą oczywistą, i otrzymali medale. Tym większa pochwała
należy się organizatorom, którzy stworzyli warunki do osiągnięcia sukcesu, na miarę możliwości każdego uczestnika.
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OPOWIADANIE

EMILIA POMAGA
SZCZĘŚCIU

CZ. 1.

Prawda jest dziwniejsza od fikcji
dlatego, że fikcja musi być
prawdopodobna, a prawda - nie.

- Babciu, masz pierogi? Jestem strasznie głodna.
Iza wpadła jak burza do mieszkania.
- Tak szybko są tylko mrożone, gdybyś dała znać wcześniej zrobiłabym świeże.
- Twoje pierogi są najlepsze, nawet z zamrażarki.
- Nie jadłaś w pracy?
- Ostatnio jest taki młyn, że na nic nie ma czasu. Robimy
ważny projekt. Jeśli się sprawdzę, mam szansę iść w górę!
- Dostaniesz awans?
- Niewykluczone...
Emilia zamyśliła się. Patrzyła jak wnuczka pochłania
pierogi wpatrzona w smartfon. Było im dobrze razem. Nie
żałowała decyzji o przeprowadzce. Po śmierci rodziców
Izy czuła taką pustkę, że zamieszkanie blisko wnuczki dało
jej motywację do dalszego życia. Najtrudniej było zostawić groby... Obie obawiały się samotności, każda na swój
sposób. Emilia cieszyła się z wydarzeń, które przynosiła ze
sobą wnuczka. Dla Izy najważniejsze było nie wracać do
pustego mieszkania i przytulić się do babci. Nie szukała
niczego więcej. Już nie. Kiedy Emilia zobaczyła jak na co
dzień wygląda życie Izy zaczęła się zastanawiać, jak postąpić. Rozmowa w tym wypadku była na nic. Jak przekazać
w słowach doświadczenie całego życia?
- Wiesz, byłam dziś na spacerze. Spotkałam sąsiadkę,
która zainteresowała się nową lokatorką.
Iza odłożyła smartfon.
- Przepraszam babciu, już słucham.
- Zaprosiła mnie do klubu seniora.
- I pójdziesz?
- A pójdę. Wiesz, że chętnie wyjdę z domu. Chcę mieć tu
znajomych.
- Bardzo fajnie, nie wiedziałam, że są takie miejsca.
Emilia roześmiała się.
- Byłoby dziwne gdybyś wiedziała. Dla ciebie to jeszcze
o wiele za wcześnie!
- Dzień dobry pani Emilio!
- A witam, witam. Dobrze, że panią spotykam. Mam kłopot w kuchni, potrzebuję hydraulika i to szybko. Zna pani
może kogoś odpowiedniego?
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Mark Twain

- Jeśli szybko, to proszę zadzwonić pod piątkę w tamtym
bloku. Tam mieszka taki młody człowiek, który rzadko wychodzi z domu. Bardzo porządny, pracowity, nie jakiś obibok.
Tylko wie Pani, jak to ci młodzi dzisiaj pracują: przy komputerze, przez Internet, telefon. Znam go od dziecka, zawsze
lubił majsterkować i naprawiał mi różne rzeczy. Proszę tam
zadzwonić.
Paweł wstał od komputera. Kto to mógł być? Z nikim
się nie umawiał. Uśmiechnął się. Czyżby znowu zadanie do
wykonania? Komu tym razem trzeba pomóc? Tak, przed
drzwiami stoi zakłopotana starsza pani.
- Dzień dobry, powiedziano mi, że można zwrócić się do
pana w sprawie drobnej naprawy.
- Owszem, czasem coś naprawiam dla osób z sąsiedztwa. Co tym razem nie działa?
- Mam powódź w kuchni...
- Już biorę narzędzia. Chodźmy.
Wiedział jak nie tracić zbyt dużo czasu, w końcu jego
praca nie mogła długo czekać. Podał starszej pani listę potrzebnych materiałów. Wodę na razie zakręcił, a po południu przyjdzie jeszcze raz wymienić syfon.
- Izuniu, otwórz drzwi, to pewnie hydraulik.
Iza spodziewała się starszego pana w poplamionym
kombinezonie, dlatego zdziwił ją widok człowieka, który
przed nią stał. Sympatyczny? Normalny? Tak, to przede
wszystkim przyszło jej do głowy.
- Dzień dobry, przyszedłem do syfonu.
- A ja myślałam, że do nas – Iza pozwoliła sobie na małą
złośliwość. No, ale czego można wymagać od hydraulika.
Przecież nie poprawności językowej!
- Mogę i do was, jak trzeba...
Iza zatrzęsła się z oburzenia. Wróciła do pracy, a babcia
zajęła się dopilnowaniem naprawy.
c.d.n.
AGATA SKOCZYLAS

PRZEKAŻ NAM SWÓJ PRZEPIS

SZARLOTKA POD KOKOSOWĄ
PIERZYNKĄ
Biszkopt (duża prostokątna blacha)
6 jaj
¾ szklanki mąki tortowej
¾ szklanki mąki ziemniaczanej
1 ½ szklanki cukru pudru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
Białka oddzielić od żółtek, ubić z solą na sztywną pianę,
pod koniec ubijania dodać partiami cukier, następnie dodać po jednym żółtku. Przesiane mąki wymieszać z proszkiem i dodawać do ubitej masy, Całość wymieszać. Piec
w temp. 180℃ ok. 20 minut
Masa jabłkowa
8 średnich jabłek
3,5 szklanki wody
Szklanka cukru (może być mniej jeśli jabłka są słodkie)
2 budynie waniliowe bez cukru
Jabłka obrać, pokroić na 8 części i zagotować z wodą
i szklanką cukru. Odcedzić, ostudzić. Na syropie z jabłek
ugotować budynie.

Masa kokosowa
20 dag margaryny
lub masła
12 dag cukru
20 dag wiórek
kokosowych
1 jajko

Wszystkie składniki rozpuścić w garnku, przesmażyć, lekko ostudzić, dodać 1 jajo. Na upieczony biszkopt (można
nasączyć, ale niekoniecznie), wyłożyć odcedzone jabłka,
zalać budyniem, na to nałożyć masę kokosową i zapiec na
rumiano.
WANDA OLEARCZYK

PRZEKAŻ NAM SWÓJ PRZEPIS - CZEKAMY!

kontakt:  ogs@manko.pl

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU JEDZ ZIELONE!
PAN TADEUSZ BIENIA ZOSTAŁ LAUREATEM
NASZEGO KONKURSU. OTRZYMUJE ON
KSIĄŻKĘ JEDZ ZIELONE AUTORSTWA HANNY
STOLIŃSKIEJ-FIEDOROWICZ ORAZ PAULI
KRAŚNIEWSKIEJ OPUBLIKOWANEJ PRZEZ
WYDAWNICTWO ZDROWE ZDROWIE POD
PATRONATEM GŁOSU SENIORA.

Przygotowanie:
Obrać ze skórki marchew i cebulę oraz pokroić je w kostkę.
Do gorącego bulionu dodać dynię, pokrojoną marchew oraz
cebulę i gotować na wolnym ogniu około 20 min, od czasu do czasu mieszając. Doprawić do smaku solą, pieprzem
i ostrą papryką. Po lekkim ostudzeniu zmiksować dodając 2
łyżki oliwy z oliwek, pokrojony drobno czosnek oraz imbir.
Propozycja podania
Podajemy posypując krem dyniowy prażonym słonecznikiem i dodając łyżkę śmietany.

Poniżej zamieszczamy nagrodzony przepis.
Zupa-krem z dyni
Składniki (na 3 porcje):
500 g miąższu dyni pokrojonego w kostkę
1 marchew
½ cebuli
2 ząbki czosnku
1 ½ szklanki bulionu drobiowego
sól, pieprz, pół łyżeczki ostrej papryki i kawałek imbiru
(wielkości rzodkiewki)
2 łyżki oliwy z oliwek
3 łyżki gęstej śmietany 12% lub 18%
łyżka prażonego słonecznika
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DLA POLEPSZENIA NASTROJU

FRASZKI
JANA SZTAUDYNGERA
MIŁOŚĆ I MAŁŻEŃSTWO

REDAKCJA ZAINSPIROWANA
PUBLIKACJĄ „DLA POLEPSZENIA
NASTROJU”, OPRACOWANIA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ SENIORÓW
EWY I ZBIGNIEWA PASZKÓW,
ROZPOCZYNA NOWY DZIAŁ,
POD TYM SAMYM TYTUŁEM.

ZŁOTE MYŚLI

Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa – Werner
Heisenberg.
Małżeństwo bez miłości to dożywotnie galery – George Sand.
Kłamać nigdy nie wolno, ale nie zawsze trzeba mówić całą prawdę – Seneka.
Dobra kobieta inspiruje mężczyznę, dowcipna zainteresuje, piękna oczaruje, ale
współczująca go dostanie –Victor Hugo.
Lubimy ludzi, którzy bez wahania mówią to, co myślą, pod warunkiem, że myślą
to samo, co my – Mark Twain.
Świat jest twardy zarówno w tym, co pamięta, jak i w tym, co zapomina –
Joseph Conrad-Korzeniowski.
Kobieta to wielbłąd, który pomaga nam przejść przez pustynię życia – Dawid
Ben Gurion.
O zmarłych należy mówić dobrze albo wcale – Plutarch.
Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu – Benjamin Franklin.
W prawdziwej przyjaźni milczenie jest jedną z naturalnych form rozmowy
– Krzysztof Biel.

HUMOR
Dzwoni telefon. Słuchawkę podnosi ojciec trzech dorastających córek.
–Czy to ty, żabciu? –Nie, właściciel
stawu.
Dorastający syn zwraca się do ojca:
–Mówią, że małżeństwo jest loterią.
Czy to prawda?
–Nie synu. Na loterii masz pewną
szansę.
Na spacerze żona pyta męża:
–Czy to prawda, kochanie, że płazy
nie mają mózgów?
–Tak, żabciu.
Żona do męża: –Dlaczego ciągle mówisz do psa? Przecież ci nie odpowie.
To właśnie w nim cenię.

Statystyczne badania wykazały, że
mężczyźni pantoflarze częściej zapadają na zawał serca.
–Czy ty naprawdę wierzysz, że kominiarz przynosi szczęście? –Tak, odkąd
odeszła z nim moja żona.
Moryc, właściciel stadniny koni, skarży
się swojemu przyjacielowi:
–Wiesz, od pewnego czasu konie
moje padają. Co zrobić?
–Daj im środek wzmacniający z cukrem. W trakcie drugiego spotkania
Moryc mówi:
–One znowu padają.
–Daj im środek wzmacniający, tym
razem jednak bez cukru – doradza
Maks.
–Niestety, wszystkie konie padły.
–Szkoda – mówi Maks – ja tyle mam
jeszcze koncepcji.

CZEKAMY NA PAŃSTWA PROPOZYCJE ZŁOTYCH MYŚLI, FRASZEK I DOWCIPÓW
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MIŁOŚĆ
Wdzięczność bez granic
Za wszystko i za nic.
MOJE PLANY
Moje życiowe plany?
Kochać i być kochany!
MIŁOŚĆ OD PIERWSZEGO
SPOJRZENIA
Czasem, ot tak, mimochodem,
Coś czegoś staje się powodem.
W MIŁOŚCI
W miłości właśnie cenię
Niedoświadczenie.
Miłość nie jest kunsztem,
Miłość jest wzruszeniem.
NIE MA MISTRZÓW
Nie ma mistrzów. U Amora
Każdy za terminatora.
UMIAR
Trzeba mieć wiele taktu i umiaru,
By z miłości, jak z miecza, nie
odmuchnąć czaru.
DO MIŁEJ
Jesteś jak w lesie plama słoneczna,
Tak nieuchwytna, lekka, taneczna…
WSZYSTKO JEST TOBĄ
Wszystko jest tobą, gdy się w tobie
durzę,
Ścieżka i obłok. Motyle i róże.
WIELKIE OCZY
Strach musi być uroczy,
Bo strach ma wielkie oczy.
NAJMILSZA Z ZALICZEK
Najmilsza z zaliczek –
Dziewczęcy policzek.
SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK
„Szczęśliwy człowiek”, gdy się żeni,
Ma odtąd stróża serca i kieszeni.
MUS
Musi mamę kochać tata –
Małżeństwo – to prenumerata.
CZCICIEL ŻONY
Tak bardzo żonę szanował,
Że aż inne fatygował.
LITERATURA
Jan Sztaudynger „PIÓRKA”, Wydawnictwo
Literackie, Kraków-Wrocław, 1985.
Wyboru dokonała Anna SztaudyngerKaliszewiczowa.

FRASZKI
KRYSTYNY KOSNO
Zawiedziona
W podzięce on całuje jej ręce
Ona czeka na coś więcej

K R Z Y Ż Ó W K A

Życie i seks
Życie bez seksu
To zupa bez pieprzu

1

2

Impulsywna
Nawet się nie spostrzegła
Jak szybko uległa

3

5

O puszystej
Mając nadto swego ciała
Z każdym się nim dzielić chciała
O pewnej cnotliwej
Nieprawdą jest, że ustrzegła swej
cnoty
Po prostu nikt nie miał na nią ochoty
Wymagalska
Gdy męża miała
Za wysoko mu poprzeczkę stawiała
Odszedł – samotność doskwiera
Zła na siebie jak ch…
Oddana bezgranicznie
Tak go kochała
Za podnóżek służyć chciała
Tak pragnęła dogodzić,
Że nawet sól mu chciała słodzić
Pytanko
Co ma wspólnego chłop z aktorem:
Wiadomo: rolę

OGŁOSZENIA
Cierpiącej
Oddam bezinteresownie
Ostry ból w niewymownej
Głodnej
Oddam za kolację
Nadszarpniętą reputację
Dla gotowej na wszystko pani
Mam w kąpieli pół wanny
Mateusz Chudeusz
Oddam tanio
Przechodzoną panią
Znudzony Johnny
P.s. Ewentualna wymiana
Mile wskazana
Antyreklama
Nawet Vanish nie pomoże
Na plamy na honorze

4

6

7

8

12

9

10

13

11

14

15

16

17
18

19

POZIOMO:
3.
Lekarz specjalizujący się w chorobach wieku podeszłego.
5.
Nigdy nie jest na nią za późno.
7.
Człowiek kochający swoją ojczyznę, gotów do poświęceń dla niej.
8.
Wyjazd w celu rekreacyjnym i poznawczym.
9.
Posiłek spożywany w na świeżym powietrzu na wcześniej rozłożonym kocu.
12. Człowiek prowadzący własną firmę.
14. Popularne zwierzę domowe, przyjaciel człowieka.
16. Typowy dla kogoś sposób zachowania, ubierania się.
18. Używanie nieuczciwych sposobów w celu wpływania na czyjeś decyzje.
19. Żółta przyprawa.
PIONOWO:
1.
Produkty jedzone przez kogoś najczęściej, jadłospis.
2.
Zanieczyszczone powietrze.
4.
Człowiek, który głosi jakieś poglądy, reklamuje markę lub ideę.
6.
Światowa sieć komputerowa.
8.
Podróż do miejsc świętych, podjęta z pobudek religijnych.
10. Inaczej: rozpoczęcie
11. Określenie terenów na wschód od Bugu.
13 .   ... to zdrowie.
15. Obowiązujące trendy.
17. Budzi nas rano.
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RASZYN
– MAMY SZCZĘŚCIE DO LUDZI!



GMINA RASZYN TO PODWARSZAWSKA GMINA, KTÓRA POSIADA TERENY O DUŻYCH WALORACH PRZYRODNICZO-HISTORYCZNYCH. REZERWAT STAWY
RASZYŃSKIE O POWIERZCHNI OK. 110 HA I STREFA CHRONIONEGO KRAJOBRAZU OBEJMUJE PRADOLINĘ RZEKI
RASZYNKI. GMINA RASZYN MA PIĘKNĄ I BOGATĄ HISTORIĘ. NAJBARDZIEJ ZNANYM WYDARZENIEM HISTORYCZNYM JEST BITWA POD RASZYNEM Z 1809 ROKU, JEDNA
Z NAJWAŻNIEJSZYCH BITEW W DZIEJACH NASZEJ OJCZYZNY.
Gmina Raszyn jest przyjazna dla mieszkańców i dobrze
zorganizowana. Jednym z wielkich powodów do dumy jest
prężnie działające środowisko Seniorów. Posiadamy Kluby
Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich.
Seniorzy w sposób twórczy kultywują i podtrzymują tradycje. Organizują wiele imprez i wydarzeń nawiązujących
do różnych zwyczajów. Seniorzy z Klubów Seniora angażują
się w mnóstwo działań dla lokalnego środowiska, np. w Raszynie szyli stroje na organizowane przez Centrum Kultury
Raszyn (CKR) Misterium Męki Pańskiej, szyli 20-metrową flagę i woale do widowiska Droga do Niepodległości, przygotowują kwiaty, obrusy, zdobienia do różnych przedstawień,
tworzą każdego roku ozdoby na Dożynki.
Ważną rolą, którą spełniają Seniorzy w naszej gminie jest
integracja środowisk: występują w przedszkolach, szkołach,
domach kultury, świetlicach, domach opieki. Ogromnym
wkładem pracy Seniorów jest przygotowywanie międzypokoleniowych widowisk organizowanych przez CKR: Misterium Męki Pańskiej, Droga do Niepodległości, Tradycyjny Ludowy Obrzęd Dożynkowy, Wieczór Wigilijny. Seniorzy
biorą udział w wielu godzinach prób, tańczą, śpiewają, odgrywają aktorskie scenki, przygotowują rekwizyty.
Nasi Seniorzy co roku zbierają się w Marszu Gwiaździstym, organizowanym przez CKR. Gromadzą się na pl. Powstańców Warszawy w Raszynie i na scenie prezentują
swoje artystyczne umiejętności – opowiadają wiersze, odgrywają skecze, śpiewają.
Każdego roku Seniorzy z Raszyna zapraszają grupy wokalne tworzone przez Seniorów z gmin ościennych: podczas festiwalu „Śpiewam, bo lubię” organizowanego w CKR
występuje kilkanaście zespołów. Wiele nagród zdobytych
na prestiżowych konkursach przywożą nasze zespoły muzyczne: „Seniorki”, „Fal-Canto”, „Rybianie”, „Barwy Jesieni”,
„Żniwiarze” i Kabaret „Bez Przesady”.
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W ciągu roku mieszkańcy mogą wielokrotnie uczestniczyć w różnych występach, przedstawieniach i zabawach
organizowanych przez Seniorów. To za każdym razem festiwal radości, wigoru i pokaz wspaniałych talentów.
Nasi Seniorzy mają wiele pasji i talentów. Organizują różne spotkania i wydarzenia, które pozwalają ich piękne hobby kultywować i wzbogacać. W Falentach działa np. Grupa
Słowa i Muzyki – seniorski kabaret. W Raszynie prężnie działa i spotyka się regularnie grupa brydżystów.
Gmina Raszyn jest wdzięczna swoim Seniorom za ich
czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym. Należy podkreślić, że mamy szczęście do wspaniałych seniorskich liderek i liderów, którzy z ogromnym zaangażowaniem
i w pięknym stylu animują, aktywizują i dynamizują to środowisko.

ZAGNAŃSK

– PERŁA ŚWIĘTOKRZYSKICH GMIN



JEDNA Z TEORII WYJAŚNIAJĄCYCH POCHODZENIE
NAZWY ZAGNAŃSK MÓWI O TYM, ŻE W XVII WIEKU
Z POBLISKICH KIELC W RAMACH KARY WYSYŁANO
RABUSIÓW, ZŁODZIEI I INNE ANTYPATYCZNE TYPY DO
KARCZOWANIA POBLISKICH LASÓW. A ŻE ICH „ZAGANIANO”, STĄD POWSTAŁA DLA NICH W TYM MIEJSCU OSADA
ZAGNAŃSKO. DO DZIŚ OSADA ROZROSŁA SIĘ I NIE TRZEBA DO NIEJ ZA KARĘ NIKOGO „ZAGANIAĆ”. OBECNIE,
KTO POZNA UROKI TEJ WYJĄTKOWEJ GMINY, WRACA TU
Z NAJWIĘKSZĄ PRZYJEMNOŚCIĄ.
Niewiele gmin świętokrzyskich jest tak przygotowanych do przyjęcia turystów i zaoferowania im bogatego
programu atrakcji, jak liczący 12 437 km2 Zagnańsk. Położona zaledwie 12 km od Kielc gmina rozciąga się na długości 15 km w kierunku wschodnio-zachodnim i ok. 14 km
w kierunku północno-południowym. Przez jej teren przebiega droga krajowa nr 7 z Warszawy do Krakowa. Mieszka
w niej ponad 12,5 tys. świętokrzyskich górali, a ponad 80%
obszaru gminy należy do Suchedniowsko-Oblęgorskiego
Parku Krajobrazowego.
Na tym terenie znajdą coś dla siebie miłośnicy historii,
archeologii, aktywnego wypoczynku, słonecznych kąpieli
i wielu innych form spędzania wolnego czasu. Blisko 60% terenu gminy stanowią lasy. I to jakie! Pełne grzybów, zwierząt
i rzadkich roślin. Spotkać tu można bobry, jastrzębie, dudki,
krogulce, a sarny czy jelenie są tu na porządku dziennym.
Przez te przepiękne lasy stanowiące część Puszczy
Świętokrzyskiej prowadzą malownicze trasy leśne. Obecnie są dwa szlaki: liczący 12 km czerwony i o 2 km dłuższy
– niebieski. Gmina Zagnańsk zaprasza również nad swoje trzy zbiorniki wodne w miejscowościach: Kaniów, Umer
i Zachełmie, idealne miejsca do spędzania wolnego czasu
nad wodą. To zachęta także dla wędkarzy, którzy mogą tu
odpocząć, bo wspomniane zalewy obfitują w ryby.
Gdy zaspokoimy już potrzeby ciała, można znaleźć coś
dla ducha. W Samsonowie koniecznie trzeba zobaczyć ruiny unikatowego na skalę europejską wielkiego pieca hutniczego. Tradycje przemysłu hutniczego w Samsonowie są
bardzo odlegle, bo już pod koniec XVI wieku włoskie rody
Salvinich i Navarrów rozpoczęły tutaj wytopy stali w dymarkach. W Zagnańsku na górze Chełm wznosi się także imponująca budowla z XVII w., kościół pw. św. Rozalii i Marcina.
Na terenie całej gminy spotkać można wiele miejsc upamiętniających walki z czasów II wojny światowej, bo tum-

lińsko-zagnańskie lasy stanowiły kryjówkę dla oddziałów
partyzanckich Armii Krajowej.
Na deser zostawiamy symbol gminy, ale także jeden
z najbardziej identyfikowalnych pomników w regionie
świętokrzyskim: to 1000-letni
Dąb Bartek. Co do tego, czy
ma rzeczywiście 1000 lat spór
wiodą naukowcy, ale okoliczni mieszkańcy nie mają co do
tego wątpliwości.
To na terenie naszej gminy w kamieniołomach Zachełmie, polscy i szwedzcy
naukowcy odkryli najstarsze
na świecie ślady czworonogów, które ok. 390 mln lat
temu odważyły się po raz
pierwszy postawić stopę na
DĄB BARTEK. FOT. ARTUR CIEŚLAK
suchym lądzie.
Zagnańsk i okolice posiadają bogatą ofertę noclegową
z hotelami i licznymi gospodarstwami agroturystycznymi, a stąd już tylko krok do pobliskiego stoku narciarskiego w Tumlinie, toru samochodowego w Miedzianej Górze,
atrakcyjnych szlaków turystycznych okolic Oblęgorka itp.
Na terenie gminy działa nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny „Polanika” oraz Kompleks Świętokrzyska Polana
z licznie odwiedzanym Oceanarium, a także parkiem miniatur. Serdecznie zapraszamy!

SAMSONÓW. FOT. ARTUR CIEŚLAK
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NADARZYN

– TAKIEJ POLSKI CHCEMY



NOWOCZESNA I PRĘŻNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ GMINA NADARZYN LEŻY W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO,
W GRANICACH POWIATU PRUSZKOWSKIEGO. NIEZAPRZECZALNYM ATUTEM MIEJSCOWOŚCI JEST JEJ POŁOŻENIE. SĄSIEDZTWO WARSZAWY ORAZ PRZECINAJĄCA
GMINĘ TRASA S8 ZAPEWNIAJĄ ŚWIETNĄ KOMUNIKACJĘ
I ATRAKCYJNE WARUNKI DLA BIZNESU. ZIELONA OTULINA LASÓW, REZERWATÓW PRZYRODY I TERENÓW ZIELENI SPRZYJA WYPOCZYNKOWI I REKREACJI.
Gminę zamieszkuje niemal 13 tys. osób. Składa się na
nią 15 rozwijających się w sposób zrównoważony sołectw.
Jest to miejsce przyjazne Mieszkańcom, pozwalające korzystać z szerokiej oferty edukacyjnej, sportowej, kulturalno-rozrywkowej i zdrowotnej. Tworzone w gminie Nadarzyn warunki, niezależnie od wieku, płci czy wykształcenia
sprzyjają rozwijaniu pasji i odkrywaniu talentów zamieszkujących tutaj osób.
Szczególną rolę w życiu lokalnej społeczności pełnią Seniorzy. Samorząd podejmuje liczne działania, by
jak najpełniej czerpać z wiedzy i doświadczenia starszego pokolenia. Od lat w gminie działa Rada Seniorów, ciało
doradcze Rady Gminy. W 2018 roku działalność rozpoczęło Stowarzyszenie Seniorów. 13 grudnia 2018 roku gmina
przystąpiła do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Miejscowość szczyci się certyfikatem Gmina Przyjazna Seniorom. Od lat na terenie gminy działa cieszący się ogromną popularnością Uniwersytet Trzeciego Wieku. Różnorodne wykłady od filozofii i sztuki, poprzez aspekty prawne, po
zajęcia komputerowe rozbudzają zainteresowania słuchaczy. Pomagają w praktyczny sposób odnaleźć się w świecie szybko rozwijających się technologii.
Dzięki zajęciom organizowanym w pięciu świetlicach i głównej siedzibie Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury Seniorzy mogą rozwijać swoje umiejętności plastyczne
i techniczne, poznawać różnorodne formy wyrazu w zróżnicowanych wiekowo grupach. NOK jest ważnym miejscem na mapie gminy, w którym odbywa się mnóstwo wydarzeń oraz zajęć i wycieczek. W przeszłości w budynku
znajdował się zajazd wzniesiony według projektu znanego
architekta Jakuba Kubickiego, w którym podobno gościł
sam książę Józef Poniatowski. Przy ośrodku działa tryskający energią zespół Seniorów „Młodzi duchem”.
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Ogromną popularnością cieszą się organizowane przez
aktywnych mieszkańców „Marsze po zdrowie”, kończone
imprezą integracyjną, w programie których znajduje się
ciekawa trasa nordic walking.
Gminę pokrywa stale rozrastająca się sieć ścieżek rowerowych, w każdym sołectwie znajduje się siłownia plenerowa. Atutem gminy są również malownicze obszary leśne. Przoduje w tym niezwykły zabytkowy park z alejami
Lipowymi w Młochowie, gdzie w okresie letnim odbywają się koncerty, pikniki i inne imprezy. Ponadto, na terenie
Gminy znajdują się parki w Rozalinie i Bielinach.
Na terenie gminy powstają miejsca przeznaczone do
wypoczynku i rekreacji. W ubiegłym roku Mieszkańcy zyskali nowe tereny rekreacyjne wokół tzw. Pastewnika (stawu) w Nadarzynie, tereny w Walendowie oraz w Wolicy.
Wyposażone zostały one m.in. w altany, boiska, place zabaw, siłownie plenerowe, ławki czy ścieżki edukacyjne.
Planowane jest powstanie kolejnych miejsc wypoczynku.
Na uwagę zasługuje również sprawnie działający
Nadarzyński Ośrodek Zdrowia z placówkami w Nadarzynie
i Młochowie oraz zaplecze rehabilitacyjne.
Nadarzyński samorząd stale rozwija bazę edukacyjną.
Tylko w 2018 roku na ten cel przeznaczono blisko 10 mln zł.
Samorząd dba również o rozwój sportu i kultury. Bogata infrastruktura w postaci hal oraz boisk, siłowni plenerowych,
czy ścieżek rowerowych pozwala rozwijać sportowe pasje
mieszkańców oraz aktywnie spędzać wolny czas.
Warto wspomnieć także XIX-wiecznym kościele pw. św.
Klemensa z drewnianą dzwonnicą, zespole parkowo-pałacowym w Młochowie oraz pałacu w Rozalinie.
Dynamiczny rozwój gminy Nadarzyn i systematyczna
poprawa infrastruktury technicznej są zauważane nie tylko
przez mieszkańców. Od lat gmina Nadarzyn zajmuje wysokie miejsca (wśród gmin wiejskich) w ogólnopolskich rankingach.

MIASTO-OGRÓD
I JEGO ATRAKCJE


OD LAT 20 XX W. PODKOWA LEŚNA JEST SŁYNNYM
MIEJSCEM WYPOCZYNKU ZNANYCH POSTACI ŻYCIA POLITYCZNEGO I KULTURALNEGO STOLICY.
NIEWIELKA ODLEGŁOŚĆ OD WARSZAWY, KORZYSTNY
DOJAZD ORAZ WALORY PRZYRODNICZE ZNACZĄCO
WPŁYWAJĄ NA CHARAKTER MIASTA. JEGO DODATKOWE
ATUTY TO NOWOCZESNOŚĆ I TROSKA O WSZYSTKICH
MIESZKAŃCÓW, TAKŻE SENIORÓW.
Podkowa Leśna jest miastem-ogrodem położonym na
południowy zachód od Warszawy, na terenie Lasów Młochowskich. Od północy sąsiaduje z Brwinowem. Za początek miasta należy uznać powołanie spółki Miasto-Ogród
,,Podkowa Leśna” w 1925 r. Powstanie miasta jest związane bezpośrednio z Elektryczną Koleją Dojazdową (obecnie
Warszawska Kolej Dojazdowa). Podkowa Leśna jest obiektem zainteresowania zarówno ze względu na leśny charakter, jak i dużą liczbę oryginalnych przedwojennych willi.
Jest idealną propozycją dla osób kochających aktywność na świeżym powietrzu, ale także dla miłośników architektury. W mieście-ogrodzie warto zobaczyć m.in. Kasyno
Obywatelskie przy ul. Lilpopa, wille oraz oczywiście ,,Stawisko” – obecnie muzeum Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów.
Turystów przyciągają także wydarzenia realizowane przez
Centrum Kultury, takie jak wystawy, koncerty, wykłady.
Warto też odwiedzić kościół pw. św. Krzysztofa wybudowany przed wojną. Zawiera on ciekawe przykłady
przedwojennej i współczesnej sztuki sakralnej oraz rozległy, starannie zaprojektowany ogród podzielony na osiem
sektorów tematycznych.
Podkowa Leśna obfituje także w ścieżki rowerowe oraz
trasy dla pieszych, gdzie wiosną podziwiać można budzącą się do życia roślinność. Trasy dla pieszych podzielone
są na szlaki: czerwony, niebieski, żółty oraz zielony. Kolory
porządkują propozycje dla zwiedzających, poszczególne
okręgi posiadają znaczenie kulturalne i historyczne.
Miasto-ogród to miasto przyjazne seniorom. Od czerwca 2017 r. na terenie Podkowy Leśnej działa Klub Seniora
„PODKOWA”. Mieści się on przy Ośrodku Pomocy Społecznej
i zrzesza obecnie ok. 80 osób – mieszkańców miasta. Klubowicze spotykają się we wtorki „przy kawie i herbacie”, jeżdżą
wspólnie na basen, do kina, teatru, na kabaret, mają spotkania edukacyjne z Policją, uczestniczą w zajęciach rehabilita-
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cyjnych z fizjoterapeutą. Od 2019 r. uczęszczają na warsztaty
ćwiczenia pamięci oraz zajęcia komputerowe. Organizowane są imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Seniora, Wielkanocy, Andrzejek, czy też Świąt Bożego Narodzenia.
W ramach działań na rzecz seniorów w porozumieniu
ze Stowarzyszeniem MANKO/Głos Seniora w Krakowie wydawana jest Ogólnopolska Karta Seniora. Przysługuje ona
wszystkim osobom w wieku powyżej 60 lat. Ponadto, funkcjonujący w Podkowie Leśnej Uniwersytet Otwartego Pokolenia zapewnia seniorom atrakcje w postaci wykładów
dziennikarzy, literaturoznawców oraz spotkań z wybitnymi
ludźmi.
Obecnie w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w ramach
projektu ,,Aktywny Senior” realizowane jest dla mieszkańców w wieku 50+ przedsięwzięcie obejmujące trzy rodzaje
zajęć: zajęcia ruchowe na basenie, zajęcia gimnastyczne na
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej oraz zajęcia nordic-walking prowadzone na terenach rekreacyjnych Miasta.
Zarówno turyści, jak i wczasowicze chętnie odwiedzają
Podkowę Leśną, która oferuje urokliwe miejsca, ciekawą
architekturę oraz wspaniałą przyrodę. Weekend w mieście-ogrodzie pozwala nabrać energii, a klimat korzystnie
wpływa na zdrowie. Doceniają to mieszkańcy, którzy mogą
korzystać z tych walorów na co dzień.
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CZŁOWIEK Z PASJĄ

O MOICH
PASJACH


ŚMIAŁO MOGĘ NAZWAĆ SIĘ CZŁOWIEKIEM WIELU PASJI, KTÓRYM POŚWIĘCAŁEM W CAŁYM ŻYCIU MNÓSTWO CZASU. TO SZACHY, CZYTANIE KSIĄŻEK I GRA
W BRYDŻA, PING-PONG, STRZELANIE Z ŁUKU, ZAJĘCIA NA
UTW. UDAŁO SIĘ SKOŃCZYĆ SZKOŁĘ, PRACOWAĆ ZAROBKOWO, OŻENIĆ SIĘ I WYCHOWAĆ DZIECI. SKĄD BRAŁEM
NA TO CZAS? ZWYKLE WSTAWAŁEM MIĘDZY 5. A 6. RANO,
A KŁADŁEM SIĘ MIĘDZY 24. A 3. RANO. SWYCH PASJI JEDNAK NIGDY NIE ZANIEDBYWAŁEM. OPOWIEM O TEJ, KTÓRA TRWA AŻ DO DZIŚ, CHOĆ JESTEM JUŻ EMERYTEM.
Jako dziewięciolatek nauczyłem się jeździć na rowerze.
Był to rower męski, dla dorosłych, na którym jeździłem „pod
ramą”. Czułem się na nim jak „pies na płocie”, ale szczęśliwy. Trasy wiodły po ulicach miasta i okolicznych wioskach,
piaszczystych drogach, leśnych ścieżkach. Często trzeba
było pchać rower, bo nie dało się przejechać.
Na pierwszy samodzielny biwak do Sulejowa wybrałem
się mając lat 15. Pojechaliśmy we czwórkę z całym sprzętem na rowerach. Wyprawa trwała około tygodnia, przynosząc nam wiele radości i dumy.
Na emeryturze czasu zrobiło się więcej i mogłem wyjeżdżać na dłużej. W 2006 r. usłyszałem, że Stowarzyszenie
Podróżników „Crotos” organizuje wyprawę rowerową dookoła Bałtyku. Zgłosiłem się i... popłynęliśmy promem do
Kopenhagi, gdzie były start i meta. Początkowo jechało 14
osób, w Niemczech przyłączyli się następni, a w Polsce grupa liczyła już około 80 rowerzystów. Jechaliśmy przez Obwód Kaliningradzki, Litwę, Łotwę, Estonię, Rosję, Finlandię
i Szwecję. Dotarliśmy do Kopenhagi po 73 dniach, pokonując
prawie 6 000 kilometrów znów w 14 osób, ale w innym składzie. Całą trasę przebyły tylko 4 osoby, a ja wśród nich.
Tak mi się spodobało, że w następnym roku znów zabrałem się z Crotosami. Tym razem z Brukseli do Istambułu
przez Belgię, Holandię, Niemcy, Czechy, Polskę, Ukrainę,
Rumunię i Bułgarię. Do celu dotarliśmy po 72 dniach, pokonując 5 200 km. Na różnych odcinkach trasy w wyprawie
uczestniczyło ok. 150 osób z Europy, Australii, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych.
W następnym roku objechaliśmy Krym, a już samodzielnie zorganizowaliśmy wypad do Budapesztu. W kolejnych
latach wyprawialiśmy się m.in. do Albanii, Lizbony (z przejazdem przez Alpy), Santiago de Compostella i bliżej: na Li-
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twę, do Mińska i Kiszyniowa. Każdego roku odbywaliśmy
też kilka podróży po Polsce, trwających od 3 do 30 dni. Kilkakrotnie wyjeżdżaliśmy poza Europę, a mianowicie dwa
razy na Półwysep Indochiński, do Gruzji, Armenii i Maroka.
Podczas ekspedycji zdarzają się przygody miłe i niemiłe. Dobrze wspominamy spotkanie gdzieś daleko od Polski
innego rowerzysty, zwłaszcza Polaka. Wrażeń dostarczają
też kontakty z miejscową ludnością, która zwykle traktuje
nas bardzo życzliwie i pomaga, goszcząc nas, oferując posiłek, podwózkę itp. Niezapomniane wspomnienia zostawiły spotkania w Laosie, gdy grupy kilkuletnich dzieciaków
ustawiały się przy drodze i wyciągały rączki, aby przejeżdżając je klepnąć. Towarzyszył temu wrzask radości lub
zawodu, gdy się komuś nie udało.
Bywały też i przykre chwile, gdy zawodził sprzęt albo
gwałtownie załamywała się pogoda. Tak było w Pirenejach,
kiedy po 20 minutach lodowatego deszczu temperatura
spadła o około 15°C. Natomiast w Albanii i Tajlandii przeciwnie, temperatury dochodziły prawie do 50°C. W Kambodży zdarzyło mi się utracić paszport.
Długotrwałe przebywanie razem, często w trudnych
warunkach, sprzyjało konfliktom, czasami tak dużym, że
grupa rozpadała się albo niektórzy kontynuowali jazdę samotnie. Ale po opadnięciu emocji znów się przyjaźnimy
i wyjeżdżamy wspólnie.
Jakie korzyści płyną z takiej pasji? Pozwala zwiedzać
świat o wiele wolniej niż innymi środkami lokomocji, a więc
dłużej przeżywać emocje. Daje poczucie swobody, przygody; troszczymy się jedynie o to, by sprzęt się nie psuł ani nie
zaginął, żeby było gdzie spać i co jeść. Sprzyja to lepszemu
poznaniu innych kultur, bo nie wszędzie tam, gdzie dociera
rower, da się wjechać samochodem. Ludzie są też przyjaźniej nastawieni do rowerzystów. Przebywanie w zmiennych
warunkach atmosferycznych uodparnia na różne choroby.
Jazda rowerem pozwala również poprawić lub utrzymać
dobrą kondycję fizyczną.
WITOLD RYBAK

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”

UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PONAD 1600 FIRM
Z CAŁEJ POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA POSIADACZY KARTY. SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ ZE ZNIŻEK!

P O L E C A N I

P A R T N E R Z Y

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A.
- 10% zniżki na pełnopłatny pobyt leczniczy w wymienionych
obiektach spółki: Szpital Krystyna, Szpital Górka, Sanatoria:
Marconi, Mikołaj, Oblęgorek, Willa Zielona.
- 10% zniżki na pobyt w wolnostojącym DOMKU na terenie
Parku Zdrojowego (kwatera)
- 10% zniżki na pełnopłatne zabiegi dodatkowe bez ordynacji
lekarskiej
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, rezerwacja@ubz.pl,
www.uzdrowiskobusko.pl, tel. 41 370 32 25;
SANATORIUM UZDROWISKOWE ŁĄCZNOŚĆ SP. Z O.O.
- 10% upustu na pobyt leczniczy z zabiegami i wyżywieniem
(min 7 dób)
ul. Warzelniana 4, 87-720 Ciechocinek, rezerwacje@
sanatorium-laczność.pl, tel. 54 283 62 67
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY DOZAMEL
- 10% rabatu przy pobycie wypoczynkowym wraz z odnową
biologiczną w okresie 3 stycznia – 30 kwietnia i 1 października
– 21 grudnia
ul. T. Kościuszki 20, 78-100 Kołobrzeg, orw@ow.kolobrzeg.pl,
www.ow.kolobrzeg.pl, tel. 94 35 33 700
SANATORIUM UZDROWISKOWE AUGUSTÓW
- 7% zniżki na pobyty stacjonarne
- bezpłatne wypożyczenie rowerów turystycznych, bezpłatny
parking
ul. Zdrojowa 3/5/7, 16-300 Augustów, sanatorium.augustów@
biavita.pl, tel. 87 643 28 71
DENTA-MED CAŁODOBOWE CENTRUM STOMATOLOGICZNE
- 10% zniżki na protezy ruchome, 15% korony, mosty, 20%
rentgen
ul. Gertrudy 4, 31-046 Kraków, ul. Na Zjeździe 13, ul.
Augustiańska 13, www.denta-med.com.pl, tel. 12 422 22 21, 12
289 80 00, 12 292 33 00
BIURO TURYSTYCZNE SENIOR
- 6% zniżki
ul. Św. Mikołaja 12/104, 50-077 Wrocław, wro@gmail.com,
www.senior.wroclaw.pl, tel. 792 826 292, 48 531 213 413
PRIMAX MEDICA SP. Z O.O
- 10% zniżki na zakup opasek magnetycznych na stawy,
pasy na kręgosłup, maty i materace z wbudowaną leczniczą
technologią MMS Therapy, sklep@eprimax.pl, www.eprimax.pl,
tel. 504 638 019
UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A.
- 10% rabatu na usługi oferowane przez Uzdrowisko
- 20% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne realizowane w Białym
Domu i Szpitalu Sue Rydel

P R O G R A M U

ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Zdrój, rezerwacje@
uzdrowisko-konstancin.pl, www.uzdrowisko-konstancin.pl,
tel. 22 484 28 78, 22 484 28 55, 22 484 28 88
ZAKŁAD LECZNICZY „UZDROWISKO NAŁĘCZÓW” S.A.
- % rabat rosnący wraz z wiekiem, na pobyty sanatoryjne
i SPA – min. 3 doby + dla osoby towarzyszącej rabat 10%
ul. Al. Małachowskiego 5, 24-140 Nałęczów, info@zlun.pl,
tel. 81 501 43 56
UZDROWISKO LĄDEK-DŁUGOPOLE S.A.
- 10% zniżki na zabiegi w Lądku-Zdroju; 15% zniżki na
zabiegi w Długopolu-Zdroju
ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój, informacja@
uzdrowisko-ladek.pl, www.uzdrowisko-ladek.pl, tel. 74
814 64 37, 74 814 66 66
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RUDEK
15% zniżki na usługi
ul. Strażacka 12E, 35-312 Rzeszów (firma posiada 5 innych
oddziałów), biuro@gruparudek.pl, www.rudek.com.pl,
tel. 17 857 90 59
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „TATRZAŃSKA”
- 5% rabatu na wszystkie usługi w OW „Zakopiec”
ul. Jaszczurówka 23c, 34-500 Zakopane, biuro@zakopiec.
pl, info@zakopiec.pl, www.zakopiec.pl, tel. 18 201 14 11,
507 035 901, 601 449 250
CENTRUM REKREACYJNO-LECZNICZE
„GLINIK” SP. Z O.O. S.K.A.
- 10% zniżki na Turnusy rehabilitacyjne, Turnusy
zdrowotne i Wczasy dla Seniorów, turnus „Zdrowy
Kręgosłup”.
-10% zniżki na dodatkowe zabiegi.
ul. Wysowa-Zdrój 101/8, 38-316 Wysowa Zdrój,
recepcja@sanatoriumglinik.pl, www.sanatoriumglinik.pl,
tel. 18 35 32 024, 510 132 958
STER CENTRUM ŻEGLUGI WIŚLANEJ
- 50% godzinne rejsy po Krakowie, 30% gastronomia,
napoje, 20% nocleg w Hostelu Marta.
ul. Juliusza Lea 90A/2, 30-058 Kraków, biuro@
rejsykrakow.com, hostelmarta@rejsykrakow.com, www.
rejsykrakow.com. Rezerwacja i bilety – tel. 601 560 250,
Eventy i imprezy – tel. 601 560 250, 501 871 732, Hostel
Marta – tel. 783 969 038, 12 452 23 04.

Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl
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ZAMÓWIENIE PRENUMERATY OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU GŁOS SENIORA
Rodzaj prenumeraty:
¨ 8 zł* – jeden wybrany egzemplarz w roku 2019
¨ 45 zł* – 6 kolejnych numerów (prezent kalendarz 2020)
* W wartość prenumeraty wliczona jest wysyłka listem ekonomicznym.
Prosimy dołączyć do zamówienia potwierdzenie wpłaty.

Adres do wysyłki:
Nazwa firmy / Imię i nazwisko
Ulica, nr domu, nr lokalu
Kod i miejscowość
Telefon
E-mail:

WYPEŁNIONE ZAMÓWIENIE PROSIMY ODESŁAĆ NA ADRES:

Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków
z dopiskiem „Prenumerata Głosu Seniora” lub na adres e-mail: kontakt@manko.pl
– PRZESŁANIE ZAMÓWIENIA JEST KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PRENUMERATY.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Administratora, tj. Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków moich danych osobowych:
 w celu otrzymywania od Stowarzyszenia MANKO drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, doty-  TAK                   NIE
czących usług oferowanych przez Stowarzyszenie MANKO, np. wydarzeń organizowanych dla seniorów, informacji o partnerach Stowarzyszenia MANKO
honorujących Kartę Seniora i oferowanych przez nich zniżek w ramach Karty Seniora, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 r.

 w celu przekazywania przez Stowarzyszenie MANKO treści, dotyczących oferty Stowarzyszenia MANKO na podany przeze mnie w Formularzu numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj.
przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione
w wyraźnej i zrozumiałej formie.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych PRENUMERATA GŁOSU SENIORA
jest na stronie 65.

 TAK                   NIE

................................................................................................................................

Data, podpis osoby zamawiającej prenumeratę

ZAMÓW PRENUMERATĘ – POPRZEZ PRZEKAZANIE NAM DAROWIZNY
(zamówienie prenumeraty zwiększy nakład magazynu i Ogólnopolskiej Karty Seniora)

25 2490 0005 0000 4600 9537 1831

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16
30-698 Kraków

2 5 2 49 0 0 0 05 0 0 0 0 4 6 0 0 9537 1831

D a r o w i z n a
- Gł o s
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRENUMERATA GŁOSU SENIORA
§ 1. ADMINISTRATOR DANCYH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie MANKO, ul. Siarczki 16, 30-698
Kraków, KRS: 0000225549, NIP: 679-28-41-817, REGON: 120027434
§ 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Skontaktować się z Administratorem w sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych można
poprzez następujące kanały informacyjne:
a) telefonicznie: 12 429 37 28
b) lub w formie pisemnej na adres:
Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30 30-018 Kraków
§ 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) obsługi Prenumeraty Głosu Seniora w tym dokonywania wysyłki Głosu Seniora, a także realizacji korzyści oraz komunikacji związanej z zamówieniem przez Panią/Pana Prenumeraty
Głosu Seniora – przetwarzanie takie jest niezbędne dla wykonania umowy jaką Pani/Pan zawiera zamawiając Prenumeratę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) analitycznych i statystycznych – w celu doskonalenia Prenumeraty Głosu Seniora i budowania wiedzy o naszych odbiorcach będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
f) prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
h) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
§ 4. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane naszym podwykonawcom
odpowiedzialnym za obsługę Prenumeraty Głosu Seniora (np. naszym upoważnionym
pracownikom i współpracownikom, którym Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane po to, by
mogli wykonać swoje obowiązki, podmiotom świadczącym usługę komunikacji marketingowej,
dostawcom usług i systemów informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym realizującym
wysyłkę Prenumeraty Głosu Seniora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa.

§ 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
§ 6. ZAUTOMATYZOWANIE/PROFILOWANIE
Dane udostępniane przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, w celu przekazywania odbiorcom Głosu Seniora treści bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań.
§ 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu Pani/Pana rezygnacji z Prenumeraty
Głosu Seniora. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych
Administratora na podstawie uzgodnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu
zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie
odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
§ 8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne jest dokonanie
identyfikacji – ustalenie tożsamości.
§ 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
§ 10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Podanie danych w celu uzyskania Prenumeraty Głosu Seniora jest niezbędne do jej otrzymania.
W przypadku niepodania tych danych Prenumerata Głosu Seniora nie będzie mogła być
zrealizowana.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA
§ 1. ADMINISTRATOR DANCYH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie MANKO, ul. Siarczki 16, 30-698
Kraków, KRS: 0000225549, NIP: 679-28-41-817, REGON: 120027434
§ 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Skontaktować się z Administratorem w sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych można
poprzez następujące kanały informacyjne:
a) telefonicznie: 12 429 37 28
b) lub w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30 30-018 Kraków
§ 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) prowadzenia Programu Ogólnopolska Karta Seniora, w tym realizacji korzyści oraz komunikacji związanej z Pani/Pana udziałem w Programie – przetwarzanie takie jest niezbędne dla
wykonania umowy jaką Pani/Pan zawiera przystępując do Programu (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) analitycznych i statystycznych – w celu doskonalenia Programu Ogólnopolska Karta Seniora
i budowania wiedzy o naszych partnerach będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
e) prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
g) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004
r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a
RODO);
§ 4. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane naszym podwykonawcom
odpowiedzialnym za obsługę Programu Ogólnopolska Karta Seniora (np. podmiotom zajmującym
się wydawaniem kart, podmiotom świadczącym usługę komunikacji marketingowej, dostawcom
usług i systemów informatycznych), firmom kurierskim realizującym wysyłkę nagród, voucherów
oraz pozostałych niezbędnych dokumentów - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa.

§ 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
§ 6. ZAUTOMATYZOWANIE/PROFILOWANIE
Dane udostępniane przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, w celu dostosowania korzyści wynikających z posiadania Karty Seniora
do potrzeb jej posiadaczy.
§ 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu Pani/Pana rezygnacji z Programu
Ogólnopolska Karta Seniora. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub
usług własnych Administratora na podstawie uzgodnionego interesu prawnego, będą przetwarzane
do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na
podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
§ 8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne jest dokonanie
identyfikacji – ustalenie tożsamości.
§ 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
§ 10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa. Podanie danych w celu uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora jest niezbędne do
otrzymania karty. W przypadku niepodania tych danych karta nie będzie mogła być wydana.

65

JAK UZYSKAĆ OGÓLNOPOLSKĄ
KARTĘ SENIORA

Seniorze!

Jeśli ukończyłeś 60 lat odbierz Ogólnopolską Kartę Seniora
i korzystaj ze zniżek w ponad 1600 punktach w całej Polsce.

5 PROSTYCH KROKÓW

1.

2.

Wejdź na: www.glosseniora.pl

3.
4.

Załącz znaczek pocztowy
i zaadresowaną kopertę

Dołącz potwierdzenie wpłaty
darowizny do koperty

Wydrukuj
i wypełnij
formularz

5.

Wyślij na adres
al. Słowackiego 46/30
30-018 Kraków

Twoja Ogólnopolska Karta Seniora zostanie odesłana na adres zamieszkania. W razie pytań skontaktuj się z nami! TEL.: (12) 429 37 28
Wejdź na www.glosseniora.pl i zobacz listę ponad 1600 punktów ze zniżkami.

Już dziś zacznij korzystać z Ogólnopolskiej Karty Seniora
i rabatów w całym kraju.
ZAMÓW OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA POPRZEZ PRZEKAZANIE DAROWIZNY

66 2490 0005 0000 4600 9366 4184
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Numer karty:

NR KARTY:

Formularz zgłoszeniowy
dla Uczestników
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Programu
„Ogólnopolska
DLA
UCZESTNIKÓW
PROGRAMU
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Karta Seniora”*
„OGÓLNOPOLSKA
KARTA SENIORA”*
DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Proszę
o przyjęcie
mniewwpoczet
poczet uczestników
uczestników
programu
Karta
Seniora”.
Oświadczam,
że znane
mi są mi
postanowienia
Proszę
o przyjęcie
mnie
programu„Ogólnopolska
„Ogólnopolska
Karta
Seniora”.
Oświadczam,
że znane
są
„OGÓLNOPOLSKA
KARTA
SENIORA”*
Regulaminu zamieszczonego na stronie www.glosseniora.pl. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania.
postanowienia Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania.
PROSZĘ
PISMEM
DRUKOWANYM
PROSZĘ
WYPEŁNIĆ
DRUKOWANYM
Proszę
oWYPEŁNIĆ
przyjęciePISMEM
mnie
w poczet
uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Oświadczam, że znane mi są
postanowienia Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania.
PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM
Miejscowość:
Data:

Miejscowość:
DANE OSOBOWE

Data:

d d

m m

d d

m m

r
r

r
r

r
r

r
r

OSOBOWE
Imię DANE
(imiona):
Imię (imiona):

Nazwisko:
Nazwisko:
Miejscowość
urodzenia:
Miejscowość
urodzenia:
DANE KONTAKTOWE

Data
urodzenia:
Data
urodzenia: d d

Płeć:

M:

Płeć:

M:

d d

K:
K:
r

m m
m m

r

r
r

r
r

r
r

DANE KONTAKTOWE
Ulica:
Ulica:
Numer
Numer
Miejscowość
lokalu:
domu:
Numer
Numer
Miejscowość
lokalu:
domu:
Kod
Województwo:
pocztowy:
Kod
Województwo:
pocztowy:
Numer
stacjonarny:
komórkowy:
telefonu:
Numer
komórkowy:
telefonu: stacjonarny:
:
Adres
:
e-mail:
Adres
e-mail:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków, w celu wydania

Ogólnopolskiej
Karty na
Seniora,
zgodnie moich
z rozporządzeniem
Parlamentu
Europejskiego
i Rady
(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia
2016
r. w sprawie
ochrony
fizycznych
w związku
Wyrażam zgodę
przetwarzanie
danych osobowych
zawartych
w powyższym
formularzu
przez Stowarzyszenie
MANKO
z siedzibą
przy ul.
Siarczkiosób
16, 30-698
Kraków,
w celu wydania
z przetwarzaniem
osobowych
i w sprawie
swobodnego
przepływu
takich danych
oraz(UE)
uchylenia
dyrektywy
(ogólne
ochronie
danych)
Ogólnopolskiejdanych
Karty Seniora,
zgodnie
z rozporządzeniem
Parlamentu
Europejskiego
i Rady
2016/679
z dniaZGODY
2795/46/WE
kwietnia 2016
r. wrozporządzenie
sprawie ochronyo osób
fizycznych
w związku
OŚWIADCZENIE
O
WYRAŻENIU
Oświadczam,
że
wyrażam
zgodę
dobrowolnie
oraz
zostałem
poinformowany,
że
mam
prawo
wglądu,
poprawienia
swoich
danych,
usunięcia
swoich
danych
oraz
sprzeciwu
wobec
ich
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
przetwarzania
do wyżej
wspomnianego
celu.
Oświadczam,
że wyrażam
zgodę dobrowolnie
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