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OD REDAKCJI

Przekazujemy w Państwa ręce kolejny już, 46 numer maga-
zynu Ogólnopolski Głos Seniora, którego celem jest aktywiza-
cja, edukacja oraz poprawa sytuacji osób starszych w Polsce. 
Mamy nadzieję, że publikacje zamieszczane na naszych ła-
mach przyczynią się do polepszenia jakości ich życia.

Bohaterami bieżącego numeru są społecznicy, jak Anna Bo-
raczyńska, Zbigniew Swoboda i Kazimiera Marciniak. Z pytania-
mi ważnymi dla seniorów zwracamy się do Sekretarza Stanu, 
ministra Stanisława Szweda, który w rozmowie z Głosem Senio-
ra podsumowuje dotychczasowe efekty rządowych programów 
skierowanych do osób starszych: ASOS, Senior+, Leki 75+. 

Zapraszamy do lektury artykułów poświęconych naszym 
bieżącym projektom: Głos Seniora Polaków za granicą oraz 
Senior w Ruchu, a także kampanii Stop manipulacji, nie kupuj 
na prezentacji. Tradycyjnie we współpracy z Ewą i Zbigniewem  
Paszek przygotowaliśmy garść mądrości i humoru.

W bieżącym numerze rozpoczynamy nowy projekt i dział 
magazynu, Obywatelski Głos Seniora – Okiem Seniora, współfi-
nansowany przez Narodowy Instytut Wolności z Funduszu Pro-
gramu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Czekamy na Wasze 
postulaty, apele i interwencje, konstruktywną krytykę, a także 
o przykłady skutecznych oddolnych interwencji obywatelskich, 
które warto pokazać i docenić.

Zapraszamy do naszych programów Gmina Przyjazna Se-
niorom i Ogólnopolska Karta Seniora. Jeżeli Państwa gmina nie 
jest jeszcze uczestnikiem programu – zachęcajcie Państwo swój 
samorząd do działań pro-seniorskich. 

Polecamy Państwu gorąco udział w naszych stałych kon-
kursach: Stylowi Seniorzy, Senior Działkowiec, Zwierzak lekiem 
na samotność, Miłość po 60-tce, Przekaż nam swój przepis.

Już 19 września zapraszamy na VI Ogólnopolskie i I Mię-
dzynarodowe Senioralia w Krakowie. Formularz dla uczest-
ników indywidualnych oraz dla grup do pobrania na stronie 
www.glosseniora.pl.

Szanowni  
Państwo, 

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY

21-26 sierpnia
III Międzynarodowy Letni Festiwal Sportowy 
Seniorów w Łucku na Ukrainie  
www.facebook.com/UTALutsk/

24 sierpnia III Płońskie Senioralia www.plonsk.pl

24 sierpnia VI Ogólnopolska Parada Seniorów „Dojrzali 
Wspaniali” i Piknik Pokoleń www.zaczyn.org

26 sierpnia
Pierwszy Otwarty Turniej Bilarda i Tenisa 
Stołowego dla Seniorów w Krakowie  
www.tcfhub.pl

30 sierpnia Targi Junior – Senior w Kłodzku www.klodzko.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 Krynicy-Zdroju www.sutw.pl

6-8 września 10. TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy  
www.festiwalbiegowy.pl

7 września Południowo Praskie Senioralia w Warszawie 
www.pragapld.waw.pl

7 września
Artystyczne Spotkania Seniorów  
„Czar Jesieni 2019” edycja XII w Głownie  
www.mokglowno.webnode.com

14 września
Piknik „Mazowsze Seniorom”  
Aktywnie – Zdrowo – Sportowo w Kozienicach  
www.tkkf-mazowieckie.pl 

18-20 września VI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie 
GŁOS SENIORA www.glosseniora.pl

19-21 września V Mikołowskie Dni Seniora www.mikolow.eu

26-27 września Senioralia – Kołobrzeskie Dni Seniora  
VII edycja www.utw.kolobrzeg.eu

28 września Forum „Serce Pacjenta” w Katowicach  
www.sercepacjenta.pl

28 września III Warszawska Olimpiada Seniorów  
www.tkkf-mazowieckie.pl

29 września Jarmark Kreatywności w Warszawie  
www.malibracia.org.pl

20-30 września Senioralia w Wałbrzychu www.radosc-zycia.eu

1 października V. sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów w Warszawie www.parlamentseniorow.pl

2-3 
października

XVII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 
w Katowicach www.wspolnota.org.pl

4 października Dzień Seniora z ZUS w Warszawie www.zus.pl

12 października
I Międzynarodowe Targi Seniora w Kielcach  
partner.targikielce.pl/targiseniora/

27-28 
października

Targi Seniora w Krakowie  
www.targiseniora.krakow.pl

    WYDARZENIA POD PATRONATEM GŁOSU SENIORA 

Urszula Rusecka  
- Przewodnicząca Sejmowej Komisji 

Polityki Społecznej i Rodziny

Małgorzata Zwiercan  
- Przewodnicząca  

Komisji Polityki Senioralnej

SENATOR 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dr Ryszard Majer
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AKTYWNY SENIOR

Od kiedy ujawniły się w Tobie skłonności do społecznic-
twa i pomagania innym?

Urodziłam się w 1930 r. w Nowym Sączu. Przed wojną 
należałam do harcerstwa, ale względy zdrowotne i wojna 
uniemożliwiły mi kontynuację tej działalności. Kiedy wybu-
chła wojna w 1939 r. miałam 9 lat. Rodzice na długie mie-
siące zostali skierowani do kopania okopów. Zostawałyśmy 
same w domu z moją 6-letnią siostrą. Nowy Sącz był „mia-
stem karnym”, w związku z dużą aktywnością partyzantów. 
Codziennie wywieszano listę z 10 nazwiskami mieszkańców 
miasta. Jeżeli w nocy ruch oporu zabił jakiegoś Niemca, ci 
ludzie byli rozstrzeliwani. Mój ojciec był kilkakrotnie na takiej 
liście. Pamiętam lęk i całonocną obawę, aby nic się nie stało. 

Dom rodzinny znajdował się 200 m od klasztoru w któ-
rym był szpital wojskowy, dlatego dokwaterowano nam 
niemieckiego lekarza. Kiedy ciężko zachorowałam na ser-
ce, to jego wsparcie i leki, które załatwił uratowały mi ży-
cie. Pamiętam, że aby się z nim porozumieć uczyłam się 
niemieckiego. 

Od dziecka wykazywałam się wyjątkową energią 
i zdolnością do przedmiotów ścisłych. Dlatego dyrektor 
gimnazjum skierował mnie na dalszą naukę do jednego 
z najlepszych w Polsce, męskiego liceum o profilu mate-
matyczno-fizycznym. Tylko przez dwa lata było ono ko-

POMAGAJĄC 
SOBIE 

– POMAGAM 
INNYM

edukacyjne, potem szkoła znowu stała się wyłącznie mę-
ska. Wszystkie dziewczyny z obu lat dostały się potem na 
studia. Mówię o latach 50 tych.

Wliceum angażowałam się w prace samorządu uczniow-
skiego, chciałam robić coś poza nauką. Miałam chęć i ener-
gię tak dużą, że dyrektor zaproponował mi poprowadzenie 
pochodu 1-majowego. Wtedy nie traktowano tego tak ne-
gatywnie jak dzisiaj. Było to wyróżnienie i atrakcja. 

Zawsze interesowałam się dziennikarstwem i medycy-
ną. Kiedy ukończyłam liceum, chciałam dostać się na me-
dycynę. Nie udało mi się, bo w dokumentach napisano, że 
mam wybitne zdolności do przedmiotów matematyczno-
-fizycznych i wobec tego miałam szanse tylko na uczelnię 
techniczną. Nie było nas stać na opłaty, ale otrzymałam 
stypendium, a także darmowy akademik i obiad na stołów-
ce. Ten ciężki okres w moim życiu przypłaciłam anemią. 

Często mówisz, że to co robimy powinno służyć innym. 
Czy to założenie udało się także zrealizować w środowi-
sku naukowym AGH?

Nauka ma służyć ludziom, a nie tylko sobie, dlatego 
jednym z moich życiowych celów było stworzenie nowe-
go praktycznego kierunku studiów na Wydziale Ceramicz-
nym. Dostrzegłam problem, że zakłady produkcyjne np. 

ANNA PRZYBYŁEK-BORACZYŃSKA 89+ JEST JAK LESZCZYNA 
Z PIOSENKI, KTÓRĄ PRZED LATY ŚPIEWAŁ WOJCIECH 
MŁYNARSKI: „JAK JĄ ZA MOCNO PRZYGIĄĆ W LEWO, TO W 
PRAWO SIĘ ODGINA, A JAK ZA MOCNO PRZYGIĄĆ W PRAWO, 
TO W LEWO BIJE Z WPRAWĄ”. PRZEDSTAWIAMY SYLWETKĘ 
NASZEJ AMBASADORKI, OSOBY O NIEZWYKŁEJ ENERGII, SERCU 
I DOŚWIADCZENIU, KTÓRA UCZY, INSPIRUJE I POMAGA. 
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ne przez Stowarzyszenie Osób Chorych na Parkinsona. 
Zostałam szybko członkiem zarządu. W Stowarzyszeniu 
Pomocy Osobom Chorym na Alzheimera brałam aktyw-
ny udział w warsztatach dla opiekunów chorych. Dzieliłam 
się doświadczeniem publikując artykuły w Głosie Seniora, 
podkreślając konieczność codziennych ćwiczeń pamięci 
z chorymi.

Przegonić smutek i depresję
Po nieuniknionym oddaniu męża na rok przed śmiercią 

do zakładu opiekuńczo-leczniczego wpadłam w depresję. 
Sama się z niej wyprowadziłam i pomogłam z niej wyjść 
trzem innym osobom. Uczestniczyłam w sesjach muzycz-
nych z misami tybetańskimi i gongiem, rozmowach z psy-
chologiem, które przynoszą pozytywne efekty. W Głosie Se-
niora zainicjowałam nowy dział, „Przegonić smutek”. Jestem 
cały czas aktywna na Facebook’u. Czytelnicy piszą do mnie 
za jego pośrednictwem, a ja z przyjemnością odpowiadam. 
Cieszy mnie, że mimo coraz mniejszej mobilności i proble-
mów ze zdrowiem, cały czas mogę pomagać innym i reali-
zować się razem z Głosem Seniora i jego otoczeniem. 

�� Rozmawiał ŁUKASZ SALWAROWSKI

w przemyśle materiałów budowlanych były prowadzone 
przez ludzi bez wykształcenia i wiedzy dotyczącej zarzą-
dzania i organizacji. Stworzyłam więc kierunek kształcenia 
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” na Wydziale 
Ceramicznym AGH. 

Jesteś zwolenniczką idei uczenia się przez całe życie?
Moje hobby to uczyć siebie i uczyć innych. Kiedy zakoń-

czyłam pracę naukowo dydaktyczną na AGH oraz kolejne 10 
lat w Ośrodku Doskonalenia Kadr Technicznych SI i TPMB 
NOT od razu zaangażowałam się w ruch UTW czyli Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku, z którym byłam związana aż przez 
11 lat. Brałam aktywny udział w zajęciach czterech UTW: Ja-
giellońskiego, Politechniki Krakowskiej prowadzonego przez 
śp. Władysławę Marię Francuz, Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Bankowości, a także Uniwersytetu Niegasnącej Młodości 
przy Szpitalu Jana Pawła II. Przez 2 lata prowadziłam na UTW 
UJ seminaria pt. Profilaktyka Zdrowotna Psychosomatyczna. 
Zorganizowałam z seniorami UTW PK 2 Naukowe Konferen-
cje poświęcone tematyce medyczno-psychologicznej. Je-
stem współorganizatorem Krakowskiego Centrum Seniora, 
Letniej Akademii Seniora itp. Biorę aktywny udział w różnych 
szkoleniach dla liderów, menedżerów i lekarzy. 

Jak tak energetyczna osoba jak Ty, przeżyła odsunięcie 
na boczny tor po przejściu na emeryturę?

Nigdy tego nie odczułam. W 1991 r. kobiety zatrudnio-
ne na wyższej uczelni musiały odejść z pracy po 60-tce, 
a mężczyźni po 65-tce. Posiadając 38-letnie doświadcze-
nie nauczania zostałam zmuszona do emerytury. Dzień 
przed zwolnieniem szukałam już pracy. Zostałam dyrek-
torem Ośrodka Doskonalenia Kadr Technicznych SI i TPMB 
NOT. Pracowałam tam przez kolejnych 10 lat. Do 71 roku 
życia prowadziłam zajęcia dla menedżerów i kierowałam 
szkoleniem na uzyskanie różnych uprawnień. Będąc już na 
emeryturze kontynuowałam dydaktykę na UTW UJ. 

Pomagając sobie – pomagam innym
Rozumiem potrzebę współpracy i wierzę, że można 

mieć wpływ na los swój i innych. Kiedy zachorowałam na 
osteoporozę doszłam do wniosku, że jak będę pomagała 
sobie od razu mogę pomóc innym chorym. Dlatego 20 lat 
temu we współpracy z lekarzami założyłam stowarzysze-
nie pacjentów pn. „Towarzystwo Zwalczania Chorób Kości 
i Stawów”. Pisałam wnioski o granty do Urzędu Marszał-
kowskiego i organizowałam Szkoły Zapobiegania Choro-
bom Geriatrycznym. Zorganizowałam też ogólnokrajową 
konferencję wszystkich stowarzyszeń i fundacji zajmują-
cych się chorobami reumatologicznymi. 

Życie z Alzheimerem
Kiedy u mojego męża zdiagnozowano choroby Par-

kinsona i Alzheimera poszłam na szkolenie organizowa-

Będąc 23  lata na stanowisku docenta pełniła liczne funkcje 
kierownicze na AGH w Krakowie i poza nią. Wypromowała też 
5. doktorów nauk technicznych, napisała ok. 60 publikacji i wy-
konała ok. 30 prac naukowo-badawczych itd.

Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i nauko-
wej otrzymała 2 Nagrody Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej, a także Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Osiągnięcia w pracy na-
ukowej doceniono też powołując Ją na członka Komitetu Nauk 
Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i wiceprezesa 
Komisji NOiZ. 

Za działalność społeczną w Naczelnej Organizacji Technicznej 
oraz Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa zosta-
ła Honorowym Członkiem, a w stowarzyszeniu pacjentów hono-
rowym prezesem. 

PODSUMOWANIE 
DZIAŁALNOŚCI 
NAUKOWEJ I 
SPOŁECZNEJ 

DR INŻ.  
ANNA PRZYBYŁEK - 
-BORACZYŃSKA 
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STYLOWI SENIORZY

OSTATNIO PRZYBLIŻAŁAM ŚWIATOWE IKONY STY-
LU, JEST ICH JESZCZE CO NAJMNIEJ KILKA, ALE 
POMYŚLAŁAM SOBIE, ŻE WŚRÓD TYCH WSPANIA-

ŁYCH KOBIET, KTÓRYMI ZACHWYCA SIĘ ŚWIAT JEST 
I NASZA DAMA – HELENA NOROWICZ, AMBASADOR-
KA GŁOSU SENIORA. WCIĄŻ MNIE ZASKAKUJE, CORAZ 
PIĘKNIEJSZE SESJE NICZYM WINO, IM STARSZE TYM 
LEPSZE. CZYM JEST DLA NIEJ MODA, URODA, ŻYCIE DO-
WIEDZIAŁAM SIĘ Z KSIĄŻKI NATALII HOŁOWNI „MODNA 
POLKA”, KTÓRA UKAZAŁA SIĘ NIEDAWNO I  STAŁA SIĘ 
MOIM PREZENTEM NA DZIEŃ MATKI. 

Pani Helena jest aktorką, ale ja poznałam Ją, gdy wwie-
ku 80 lat została modelką, udowadniając, że w życiu liczy 
się forma, a nie lata, co zauważono i doceniono w polskiej 
modzie. Została muzą wielu projektantów, z długimi siwy-
mi włosami, figurą modelki i sprawnym ciałem (robi szpa-
gat, ćwiczy regularnie). Zachwyca elegancją i szykiem, 
które miała od zawsze. Prawdziwa Dama, ma własny styl, 
bliski mojemu. Nie ulega ślepo modzie, wybiera to, co Jej 
się podoba. Nie kopiuje innych. Lubi len, naturalne tkani-
ny, swobodę nie pozbawioną elegancji. 

Urzeka mnie w Pani Helenie naturalność, akceptuje 
upływający czas, co nie znaczy, że nie dba o siebie. I taką 
Ją podziwiamy. Otrzymuje kolejne propozycje do sesji, re-
klam, okładek i nic nie wskazuje, by Pani Helena przeszła 
w najbliższym czasie na modową emeryturę. Bierze ak-
tywny udział w życiu zawodowym i społecznym. Jest so-
juszniczką innowacyjnych pakietów w opiece dla seniorów.

Jej motto: „Nie muszę już udawać, że jestem młodsza” 
mówi nam wiele, kim jest moja Polska Ikona Stylu. „Poszy-
buję” więc wysoko i odważę się wyznać moje marzenie, 
którym jest wspólna sesja z Panią Heleną. Czy się spełni? 
Czas pokaże, ale już samo jej wypowiedzenie dało mi ra-
dość i motywację do pracy nad sobą. Nie bójmy się ma-
rzyć, czego w ten letni czas serdecznie Wam życzę. 

�� WASZA STYLOWA SENIORKA HANIA

HELENA NOROWICZ MACIEJ GRUSZCZYŃSKI

MOJE IKONY 
STYLU – HELENA 
NOROWICZ

�� HANNA PIEKARSKA

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

JERZY 
WOJTKOWSKI. 
FOT. RENATA 
ŚWIĄTECKA

NINA PAPIS,  
POLSKI UTW WIEDEŃ

LESZEK ZMAZA.  
FOT. RENATA ŚWIĄTECKA
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SENIOR DZIAŁKOWIEC

CZESŁAWA ŚWIDERSKA, RADOMSKO

Tajemniczy mój ogródek
Zamieszkuje mały ludek,
Który czeka grzecznie, ładnie
Kiedy dzień już w sen zapadnie.

Wówczas zgodnie tu hasają, 
Bryczki nowej dosiadają
Lub pociągiem naszym złotym
Podróżują „za dwa złote”

Mój niewielki ogródeczek,
Pełen barwnych biedroneczek
I kociaków i motyli,
Wnet ożywa w takiej chwili,

Kiedy do snu się ułoży
Każdy zwierz i każdy człowiek
Pod osłoną ciemnej nocy
Różne harce, różne psoty.

Tylko sowa z miną srogą
Kręci w różne strony głową.
Zniknie czar gdy dzień się zbudzi,
Kiedy z bloku wyjdą ludzie!

�� CZESŁAWA ŚWIDERSKA

OGRÓDECZEK

ELŻBIETA Z KRAKOWA

ANDRZEJ KALEMBA, KRAKÓW

MIECZYSŁAW Z KRAKOWA

DROGI SENIORZE!
Uwielbiasz spędzać czas uprawiając ogród lub działkę, 
a ogrodnictwo to Twoja pasja? A może posiadasz 
ukwiecony balkon, którego zazdroszczą Ci sąsiedzi 
i znajomi? Pochwal się nim i zachęć innych do tej pasji. 
Wyślij na adres konkurs@manko.pl maksymalnie 3 zdjęcia, 
ukazujące owoce Twojej pracy. Jury „Głosu Seniora” 
wybierze najpiękniejsze zdjęcia waszych ogrodów, działek 
i balkonów i opublikuje je na naszych łamach. Ponadto 
na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki! 

ELEONORA 
CHMIELARSKA 
Z BOCHNI (89 LAT) 
AMBASADORKA KONKURSU 
ORAZ GŁOSU SENIORA

SENIOR
DZIAŁKOWIEC
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ZWIERZAK LEKIEM NA SAMOTNOŚĆ

PONIEWAŻ CZASOPISMO „GŁOS SENIORA” ZAJMUJE 
SIĘ TEMATYKĄ SENIORALNĄ I JESTEŚCIE PAŃSTWO 
WRAŻLIWI NA PROBLEMY OSÓB STARSZYCH – JAKO 

KRAKOWSKA SENIORKA CHCĘ PRZEDSTAWIĆ PROBLEM, 
Z KTÓRYM BORYKA SIĘ ZNACZNA GRUPA SENIORÓW 
ORAZ INNE OSOBY POSIADAJĄCE ZWIERZĘTA.

Jako seniorzy często jesteśmy osobami samotnymi. 
W wielu przypadkach samotność tę wypełnia nam uko-
chany zwierzak. Podróżowanie z pupilem nie jest trudne, 
o ile używa się własnego samochodu. Jednak z uwagi na 
wiek czy chorobę jesteśmy często zmuszeni zrezygnować 
z własnego środka transportu, pozostaje nam więc komu-
nikacja publiczna.

W wieku 50+ korzystamy zazwyczaj z rehabilita-
cji i wypoczynku w uzdrowiskach oraz miejscowościach 
wypoczynkowych, w ostatnich latach niejednokrotnie 
z dofinansowaniem ze środków unijnych. Wielu z nas tego 
potrzebuje, lecz właściciele zwierząt stają przed dylema-
tem: co zrobić wtedy z pupilem? Istnieją co prawda hotele 
dla zwierząt, gdzie można bezpiecznie zostawić zwierzaka 
w dobrych warunkach, ale problemem jest opłata. Wyso-
kość emerytury nie każdemu pozwala na zapłacenie 50 zł 
za dobę pobytu zwierzęcia. 

Domy wczasowe, pensjonaty oraz gospodarstwa 
agroturystyczne wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

SZANOWNA REDAKCJO!
klientów coraz częściej poszerzają swoją ofertę o możli-
wość pobytu z czworonogiem do 15 kg. Problemem po-
zostaje dojazd na miejsce ze zwierzęciem, możliwy jedy-
nie koleją. W Krakowie bardzo dobrze zorganizowana jest 
komunikacja zamiejscowa w postaci autokarów i busów, 
jednak regulamin żadnego z przewoźników nie zezwala 
na przewóz zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników. 
Jest to szczególnie uciążliwe dla osób w zaawansowa-
nym wieku.

W ubiegłym roku zdarzyło mi się podróżować w zimie 
z psiakiem na trasie Kraków–Nowy Targ. Autobus poko-
nuje ten dystans w ciągu 2,5 godz., a koleją jechaliśmy 
6 godz. (!), przy czym pociąg miał ponad 1,5 godz. opóź-
nienia już przy wyjeździe z Krakowa. Właściciele zwie-
rząt bardzo chcą z nimi podróżować w komunikacji au-
tobusowej, tak jak jest to możliwe we Wrocławiu czy 
Poznaniu. Nie wydaje mi się, żeby Kraków nie mógł do-
łączyć do tych miast. Czy istnieje konkretna przeszkoda 
uniemożliwiająca przewóz psa lub kota zabezpieczone-
go w transporterze, torbie czy w kagańcu, posiadające-
go aktualne świadectwo szczepienia przeciw wście-
kliźnie, ewentualnie inne dokumenty wymagane przez 
przewoźnika?

W imieniu wszystkich borykających się z tym proble-
mem bardzo proszę o skuteczną interwencję.

�� ILONA NIŻNIK

ZWIERZAK LEKIEM 
NA SAMOTNOŚĆ
Tak niewiele trzeba, aby poczuć się szczęśliwym i spełnić 
dobry uczynek. Wystarczy zaopiekować się zwierzątkiem, 

a ono samo nas uszczęśliwi. Nie trzeba czekać na 
odpowiedni moment,  

wystarczy podjąć decyzję już teraz. 

Czekamy na Państwa opowieści, w których podzielą się 
Państwo zdarzeniami z życia swojego pupila. Opowieści 

prosimy przysyłać  
na adres mailowy glos.seniora@manko.pl 

lub pocztą: al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków.
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MIŁOŚĆ PO 60-TCE

MINĘŁO KILKA LAT OD DNIA MOJEGO ROZWODU. 
MĄŻ UŁOŻYŁ SOBIE ŻYCIE Z DZIEWCZYNĄ SPORO 
MŁODSZĄ OD NIEGO. JA, STARSZA PANI PO 60-TCE, 

POZOSTAŁAM SAMA. NASZE DZIECI WYJECHAŁY DO AN-
GLII I TAM POZOSTAŁY. RAZ, MOŻE DWA RAZY PRZYJEŻ-
DŻAŁY DO MNIE, ŻEBYM MOGŁA SIĘ NIMI I WNUKAMI 
NACIESZYĆ. CZĘSTO TEŻ ROZMAWIALIŚMY PRZEZ KO-
MUNIKATORY MESSENGER LUB SKYPE.

Po ich wyjeździe ogarniała mnie zupełną pustka. Sie-
działam godzinami przy oknie rozmyślając. Wracałam 
wspomnieniami do chwil, kiedy byliśmy wszyscy razem. 
Czasami zaglądały do mnie koleżanki, próbując mnie za-
prosić na kawę lub drinka. Czasami też brałam udział w wy-

MIŁOŚĆ  
PO 60-TCE!

Na Miłość nigdy nie jest za późno! 

Wiek nie może być jej ograniczeniem 
Każdy z nas, w każdym wieku,  

zasługuje na miłość, ciepło i zrozumienie!
Nie jesteś już samotny?  

Udało ci się znaleźć swoją miłość po 60-tce? 
Znasz kogoś, kto odszukał swoją połówkę  

na emeryturze?

Podziel się swoją historią z nami, zainspiruj innych 
do uczucia i szczęścia po 60-tce.

CZEKAMY NA WASZE HISTORIE MIŁOŚCI PO 60-TCE!
JESTEŚ SZCZĘŚLIWY, PODZIEL SIĘ TYM Z INNYMI  

I ZACHĘĆ INNYCH DO SZCZĘŚCIA:)

Czekamy na Wasze listy pod mailem: 
konkurs@manko.pl 

temat: Miłość po 60-tce
lub Aleja Juliusza Słowackiego 46/30,  

30-018 Kraków

MIŁOŚĆ  
NIEJEDNO MA IMIĘ

Los decyduje o tym kto
pojawi się w naszym

życiu, ale serce
decyduje kto w nim

pozostanie...

cieczkach organizowanych przez biura podróży. Mimo, że 
wokół mnie było zawsze wiele osób czułam się samotna. 
Poznałam kilku mężczyzn, którzy jak małolaty próbowali 
mnie uwieść, lecz zawsze mówiłam nie. Gdzieś wewnątrz, 
głęboko było to złamane serce, które swój uszczerbek za-
chowywało cały czas. 

Nadeszło gorące lato, pełne słonecznego żaru, błę-
kitnego nieba, cudownych zapachów, kwiatów i soczystej 
zieleni. Pewnego dnia dostałam zaproszenie od kuzyn-
ki mieszkającej w małym miasteczku na Roztoczu Szcze-
brzeszynie (tam, gdzie chrząszcz brzmi w trzcinie w wier-
szu Jana Brzechwy).

Niewiele myśląc spakowałam walizkę i wyjechałam. 
Ta cudowna, unikatowa przyroda, miasteczka o ciekawej 
historii, cisza i spokój przyciąga wielu turystów. Do mnie 
jednak wróciły wspomnienia, bo z mężem i dziećmi czę-
sto odwiedzaliśmy te miejsca. Zostałam serdecznie przy-
jęta przez kuzynkę, która posiadała tyle energii, że mogła-
by nią obdarować wiele osób. Każdy następny dzień miała 
dokładnie zaplanowany: wycieczki rowerowe, zwiedzanie 
okolicznych miasteczek, wąwozów lessowych i wieczorne 
ogniska.

Po wyczerpujących podróżach i upałach najprzyjem-
niejsze było ognisko. Na takie imprezki przychodziło kil-
kanaście osób. Oprócz smakołyków z grilla i kiełbaski pie-
czonej na ognisku był taniec i śpiew unoszący się gdzieś 
wysoko, aż po same pasma wzgórz.

Pewnego wieczoru zostałam zaproszona do tańca 
przez samotnego, niewiele mówiącego Pana. Tańczyliśmy 
do piosenki „Tańcz że mną do końca miłości”. Ukradkiem 
obserwowałam jego niewielki zarost i bujną, srebrną czu-
prynę. Nawiązaliśmy rozmowę. Okazało się, że mieszkamy 
w tym samym mieście, tylko w różnych dzielnicach. Kilka 
lat temu zmarła mu żona i pozostał zupełnie sam, ponie-
waż nie mieli dzieci.

Kolejne dni spędziliśmy razem. Cały emocjonalny ba-
gaż zostawiłam za sobą. Teraz często się spotykamy w na-
szym mieście. Los nie mógł obdarować mnie cudowniej. 
Już we wrześniu wybieramy się wspólnie na Senioralia 
w Krakowie. Szukajcie nas na paradzie. Będziemy trzymać 
się za ręce.

�� MARIOLA
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POLITYKA SENIORALNA

O RZĄDOWYCH PROGRAMACH REALIZOWANYCH 
NA RZECZ OSÓB 60+ I ICH EFEKTACH ROZMAWIAMY 
Z SEKRETARZEM STANU, WICEMINISTREM W MINI-

STERSTWIE RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, 
STANISŁAWEM SZWEDEM. 

Otrzymał Pan niedawno Ogólnopolską Kartę Seniora. 
Jak ocenia Pan przydatność tego programu?

Program Ogólnopolska Karta Seniora to istotny ele-
ment polityki senioralnej – program uzupełniający dzia-
łania, jakie MRPiPS podejmuje na rzecz seniorów. Pakiet 
usług skierowanych do osób starszych z pewnością wpły-
wa na znaczną poprawę jakości i komfortu ich życia. 

Program w znacznym stopniu wspiera osoby w wieku 
60+ w zaspokajaniu ich potrzeb psychofizycznych, spo-
łecznych oraz opiekuńczych, umożliwiając korzystanie 
z szerokiego wachlarza usług z zakresu kultury, sportu, re-
kreacji, nauki i zdrowia na preferencyjnych warunkach. Karta 
upoważnia do zniżek w ponad 2000 punktach w całej Pol-
sce, w tym m.in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, 
gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury. 

System stałych, okazjonalnych zniżek oferowanych 
przez podmioty gospodarcze oraz jednostki samorządu 
terytorialnego biorące udział w tym Programie zachęca 
seniorów do spędzania czasu poza domem, aktywizuje 
i integruje. To ważny element promocji koncepcji aktywne-
go starzenia się. Należy zaznaczyć, że sieć placówek, które 
honorują Ogólnopolską Kartę Seniora stale się rozszerza 
stwarzając seniorom coraz większe szanse na skorzystanie 
z korzystnych zniżek przy korzystaniu np. z usług medycz-
nych, rehabilitacyjnych, turystycznych czy kulturalnych. 

Czy według pana samorządy powinny przystępować do 
programu Gmina Przyjazna Seniorom, tak jak uczyniło to 
już 130 gmin w Polsce, w tym Skoczów?

Działania samorządu na rzecz seniorów powinny przy-
brać postać ogólnonarodową. Partnerskie współdziałanie 
wspólnot lokalnych z instytucjami administracji rządowej, 
organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, budo-
wa wzajemnych relacji oraz zależności – to niezbędne ele-
menty kreowania samorządu przyjaznego seniorom. 

Oprócz programów rządowych muszą pojawiać się 
strategie działań lokalnych. Jedną z nich jest Program 
Ogólnopolska Kara Seniora. Każdy samorząd może dołą-
czyć do Programu i otrzymać certyfikat Gminy Przyjaznej 
Seniorom. Celem Programu jest aktywizacja seniorów oraz 
edukacja osób 60+ z zakresu m.in. ekonomii czy bezpie-

POLITYKA DLA SENIORÓW
czeństwa. Warunkiem przystąpienia do Programu Gmina 
Przyjazna Seniorom jest wydanie lokalnej edycji Ogólno-
polskiej Karty Seniora z herbem danej miejscowości. 

Jak ocenia Pan efekty programu „Senior+”? Czy jest przy-
gotowana kolejna edycja? Kiedy planowany jest kolejny 
nabór?

Program „Senior+” ma na celu zwiększenie aktywne-
go uczestnictwa seniorów w życiu społecznym – i ten cel 
został osiągnięty. Dzienne Domy i Kluby Senior+ oferują 
szereg usług, w tym aktywizujących społecznie, jak wo-
lontariat międzypokoleniowy, a także edukacyjnych, kul-
turalno-oświatowych, czy sportowo-rekreacyjnych. Senio-
rzy bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, wychodzą do 
kina i teatru. Szczególnie angażują się w pracę z dziećmi 
w wieku szkolnym i przedszkolnym, czy osobami samotny-
mi przebywającymi w domach pomocy społecznej i hospi-
cjach – przygotowują dla nich spektakle, czytają im książki. 
Seniorzy angażują się również w promocję regionu, a także 
biorą udział we wszelkich turniejach sportowych. 

Im większe jest zaangażowanie seniorów w życie lo-
kalnej społeczności, tym większe jest zapotrzebowanie na 
Dzienne Domy i Kluby Senior+. Są placówki, które mają bar-
dzo długie „listy rezerwowe” osób oczekujących. Dlatego 
cieszę się, że dzięki środkom z programu, do końca 2018 r. 
funkcjonowało na terenie kraju już 225 Dziennych Domów 
i 273 Kluby, łącznie 498 placówek Senior+. W 2019 r. na re-
alizację programu „Senior+” przeznaczono 80 mln zł, czego 
52,9 mln przeznaczono na utworzenie kolejnych placówek, 
a 25,5 mln na dofinansowanie funkcjonowania już istnie-
jących. Kolejne 80 mln jest przeznaczone na realizację 
programu w 2020 r. Myślę, że konkurs na realizację zadań 
w edycji 2020 programu, zostanie ogłoszony już w listo-
padzie tego roku. Ogłoszenie o konkursie będzie dostęp-
ne na stronach internetowych ministerstwa: rodzina.gov.pl 
i www.senior.gov.pl. 

Czy są dane na temat korzyści społecznych programu 
ASOS oraz Opieka 75+? Jak można ocenić dotychczaso-
we rezultaty?

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020 powstał dla poprawy 
jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność 
społeczną. Program wspiera aktywizację seniorów na co 
najmniej dwa sposoby: poprzez uczenie się i wolontariat. 
Działania te pomagają poprawić jakość życia seniorów, za-
pobiegają ich wykluczeniu społecznemu i wspierają udział 
osób dojrzałych w rozwoju społeczeństwa. 
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Realizacja Programu przyczyniła się do: pełniejszego 
korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób 
starszych, zwiększenia aktywności społecznej osób star-
szych, zwiększenia różnorodności i poprawy jakości oferty 
edukacyjnej dla osób starszych, podniesienia jakości usług 
społecznych, wspieranie działań na rzecz samopomocy 
i samoorganizacji. 

Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Star-
szych na lata 2014-2020 (ASOS) stał się impulsem służą-
cym organizacjom pozarządowym do ożywienia działalno-
ści dedykowanej tej grupie społecznej. Do najważniejszych 
efektów realizacji Programu można zaliczyć: poprawę jako-
ści, efektywności i dostępności usług dla seniorów, a tak-
że kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych, 
tworzenie przyjaznej przestrzeni oraz wspieranie inicjatyw 
kierowanych do osób starszych. Kolejnym wartościowym 
efektem była współpraca i integracja zarówno wewnątrz-, 
jak i międzypokoleniowa. Tylko w 2019 r. MRPiPS dofinan-
sowało 300 projektów na łączną kwotę 40 mln zł, w któ-
rych udział weźmie ponad 100 tys. osób starszych na tere-
nie całej Polski. 

Jednocześnie MRPiPS realizuje Program „Opieka 75+”, 
który jest odpowiedzią na wyzwania związane z postępu-
jącym starzeniem się społeczeństwa. 

Jedną z form wspierania osób starszych określoną 
w przepisach o pomocy społecznej są usługi opiekuńcze, 
w tym również specjalistyczne usługi opiekuńcze, których 
głównym celem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otocze-

niem. Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia stale 
rośnie, a główną grupą jej beneficjentów są osoby w wieku 
75 lat i więcej, często mieszkające samotnie.

Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, 
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, to szansa na 
dłuższe życie w lepszym zdrowiu. Dzięki programowi gmi-
ny mogą rozszerzyć ofertę usług opiekuńczych dla osób 
starszych, zwiększyć liczbę godzin usług oraz liczbę od-
biorców. 

Czy wszystkie dotychczasowe programy ministerstwa 
dotyczące polityki senioralnej będą kontynuowane? Czy 
są przygotowywane jakieś nowości?

Programy MRPiPS przynoszą założone rezultaty, od-
powiadają na istotne i faktyczne potrzeby lokalnych spo-
łeczności, a ich efekty przyczyniają się do poprawy sy-
tuacji osób starszych w obszarze edukacji, aktywizacji 
i usług. W najbliższym roku programy Ministerstwa kie-
rowane do seniorów będą kontynuowane. Niedługo bę-
dziemy dysponowali także informacją o wszystkich dzia-
łaniach prowadzonych na bieżąco wobec seniorów przez 
inne resorty oraz samorządy. Ministerstwo Rodziny zobo-
wiązane jest do monitorowania sytuacji tej grupy osób, co 
oznacza że co roku Rada Ministrów przedkłada Sejmowi 
dokument pod nazwą: „Informacja o sytuacji osób star-
szych za dany rok”, który stanowi bogaty zbiór ważnych 
danych i faktów.

�� Rozmawiał ŁUKASZ SALWAROWSKI

OD LEWEJ: WOJEWODA ŚLĄSKI, JAN CHRZĄSZCZ, POSŁANKA MARIA NOWAK, ŁUKASZ SALWAROWSKI, IRENEUSZ SPORYS. ŚLĄSKI URZĄD 
WOJEWÓDZKI W KATOWICACH. PRZYZNANIE MINISTROWI STANISŁAWOWI SZWEDOWI HONOROWEJ OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA
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POLITYKA SENIORALNA

NIEWAŻNE ILE LAT MAJĄ TWOJE DZIECI, JEŚLI KIEDY-
KOLWIEK MIAŁEŚ NA UTRZYMANIU ICH TROJE LUB 
WIĘCEJ OD 1.01.2019 R. PRZYSŁUGUJE CI KARTA DU-

ŻEJ RODZINY. JEST TO DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO 
ZNIŻEK W WIELU SKLEPACH I PUNKTACH USŁUGOWYCH 
(M.IN. PRZEJAZDY KOLEJOWE, SUPERMARKETY, PRZE-
JAZDY ŚRODKAMI TRANSPORTU PUBLICZNEGO, GA-
STRONOMIA, WYPOCZYNEK). 

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w ro-
dzinie. Jeśli ktoś z rodziny ma orzeczoną niepełnospraw-
ność zniżki mogą być większe. Żeby dostać taką zniżkę, 
trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej. Nie-

KARTA DUŻEJ RODZINY DLA SENIORÓW!
które gminy wydają też lokalną edycję Karty Dużej Rodzi-
ny, która zapewnia dodatkowe zniżki.

Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osob-
no. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym 
znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Rodzice 
otrzymują kartę na całe życie, a jej wydanie jest bezpłatne. 
Duplikat karty kosztuje 9,40 zł.

W celu uzyskania karty należy skontaktować się z urzę-
dem gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamiesz-
kania. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośred-
nictwem innego pełnoletniego członka rodziny. Wniosek 
możesz złożyć także przez Internet za pośrednictwem 
strony internetowej www.empatia.mpips.gov.pl. Tam też 
znajduje się wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny.

RZESZÓW

NYSA

OSTRÓDA

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Przekonaj swój 
samorząd do 
przystąpienia 
do Programu Gmina 
Przyjazna Seniorom 
– Ogólnopolska  
Karta Seniora.

  Już 270 tysięcy seniorów wyrobiło 
Ogólnopolską Kartę Seniora

  130 gmin przystąpiło do Programu 
Gmina Przyjazna Seniorom 
i wydało z nami lokalną edycję 
Ogólnopolskiej Karty Seniora, 

  Już 2000 firm honoruje OKS 
udzielając zniżek jej posiadaczom.

ZOSTAŃ SAMORZĄDEM 
PRZYJAZNYM SENIOROM!
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WIĘCEJ INFORMACJI NA: WWW.GLOSSENIORA.PL

ORGANIZATORZY:

19 września 2019 r.

VI MIĘDZYNARODOWE
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GŁOS SENIORA POLAKÓW ZA GRANICĄ

AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU PRZY MIEJSKIM 
OŚRODKU KULTURY W OLSZTYNIE ZORGANIZOWA-
ŁA W DNIACH 23-28 CZERWCA 2019 R. EUROPEJSKIE 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE POLSKICH UNIWERSYTE-
TÓW TRZECIEGO WIEKU W OLSZTYNIE „TRZYNASTEGO 
NAWET W GRUDNIU JEST WIOSNA”. BYŁO TO JUŻ XIII 
SPOTKANIE Z COROCZNYCH SPOTKAŃ W OLSZTYNIE. 

Celem XIII Europejskiego Spotkania Integracyjnego 
Polskich UTW było dalsze wzmocnienie aktywizacji i in-
tegracji środowisk polskich w kraju zamieszkania, poprzez 
nawiązanie więzi z Polską i Polskimi UTW na Wschodzie 
i Zachodzie Europy, a także umocnienie tożsamości naro-
dowej przez uczestnictwo w spektaklach i imprezach arty-
stycznych z udziałem członków krajowych UTW i polskich 
organizacji kresowych.

Pielgrzymka „Z Prymasem Tysiąclecia do Warmińskich 
Sanktuariów Maryjnych” w Świętej Lipce, Stoczku Klasz-
tornym oraz w Lidzbarku Warmińskim, siedzibie biskupów 
warmińskich, nawiązała do 450 rocznicy powstania Unii 
Lubelskiej.

Zorganizowano dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich, 
„Dobre praktyki i rozwiązywanie problemów PUTW”, słu-
żył podwyższeniu kompetencji organizacyjnych i kierow-
niczych Polskich UTW w Europie oraz komitetów założy-
cielskich nowych PUTW. W ramach panelu Andrzej Postój, 
przedstawiciel Federacji Uniwersytetów Warmii i Mazur, 
zaprezentował działania Federacji, a Antoni Jankowski, 
prezes Polskiego UTW w Solecznikach na Litwie omówił 
współpracę z UTW na Litwie. Drugi panel, pt. „Ubogich za-
wsze mieć będziecie J12,8” prowadzony przez Bartłomieja 
Głuszaka, prezesa Federacji Organizacji Socjalnych FOS-a, 
służył wypracowaniu metod skutecznej pomocy ubogim 
i samotnym seniorom.

Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia „Manko”, 
wydawca „Głosu Seniora”, przedstawił założenia „Europej-
skiej Karty Seniora”. 

Na spotkaniu z prof. Jerzym Bralczykiem, polskim ję-
zykoznawcą pt. „Polszczyzna w przeszłości i dzisiaj” omó-
wiono zmiany następujące w języku polskim. W części 

artystycznej wystąpił znany i ceniony zespół z Olsztyna 
„Czerwony Tulipan”. Delegaci zwiedzili Olsztyn – Gród Ko-
pernika.

W XIII Spotkaniu uczestniczyli delegaci z Litwy, Białoru-
si, Ukrainy, Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego), Kazachsta-
nu, Rumunii, Austrii i Wielkiej Brytanii – ogółem 86 osób (25 
delegacji) oraz 12 przedstawiciel krajowych UTW. Razem 
z wolontariuszami w wydarzeniu udział wzięło 125 osób. 

 SŁOWO O ORGANIZATORACH
W przygotowanie Spotkań Polskich Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku zza Wschodniej Granicy od 2007 r. za-
angażowanych jest 27 osób. Są to słuchacze Akademii 
Trzeciego Wieku w Olsztynie. Posiadają oni ogromne do-
świadczenie jako emerytowani pracownicy oświaty, tury-
styki, finansów, księgowości, ubezpieczeń i administracji 
państwowej. 

Honorowy patronat nad Spotkaniem objął Stanisław 
Karczewski – Marszałek Senatu RP. W skład Komitetu Ho-
norowego weszli: Artur Chojecki – Wojewoda Warmiń-
sko-Mazurski, Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotr Grzymowicz 
– Prezydent Olsztyna oraz prof. dr hab. Ryszard Górecki – 
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

XIII Spotkanie zostało współfinansowane ze środków 
otrzymanych z Senatu RP, Samorządu Województwa War-
mińsko-Mazurskiego oraz Gminy Olsztyn.

�� ALDONA BAGIŃSKA – Prezes Zarządu ATW

MIĘDZYNARODOWE 
SPOTKANIE SENIORÓW  
W OLSZTYNIE
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JUŻ NIEBAWEM, DZIĘKI WSPARCIU SENATU RP, 
UKAŻE SIĘ SPECJALNE WYDANIE GŁOSU SENIO-
RA – GŁOS SENIORA POLAKÓW ZA GRANICĄ. W RA-

MACH POWYŻSZEGO PROJEKTU W DNIACH 4-9 LIPCA 
EKIPA GŁOSU SENIORA ODWIEDZIŁA POLSKICH SENIO-
RÓW W GRODNIE, SOLECZNIKACH I WILNIE. W KAŻDYM 
Z TYCH MIAST WSPÓLNIE Z SENIORSKIMI ORGANIZACJA-
MI PARTNERSKIMI ZORGANIZOWALIŚMY DZIEŃ SENIORA 
ORAZ WARSZTATY DZIENNIKARSKIE DLA SENIORÓW. 

Mają oni stworzyć lokalne zespoły redakcyjne, które 
będą współtworzyć Głos Seniora. Redaktor naczelny Gło-
su Seniora, Łukasz Salwarowski zachęcił również polskie 
środowiska seniorskie zza wschodniej granicy do udziału 
w naszych konkursach i podzielenia się swoimi historia-
mi i pasjami. Każdy z obecnych na spotkaniach słuchaczy 
otrzymał od nas Głos Seniora i Ogólnopolską Kartę Senio-
ra. Podczas spotkania w Solecznikach, Mer miasta wyraził 
chęć przystąpienia do naszego programu Gmina Przyjazna 
Seniorom. W planach są podobne spotkania w Kaliningra-
dzie, Łucku oraz we Lwowie.

GŁOS SENIORA 
POLAKÓW 
ZA GRANICĄ

,,PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH SPRAWOWANIA 
OPIEKI SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAD POLONIĄ 

I POLAKAMI ZA GRANICĄ W 2019 ROKU”

Efektem naszej współpracy będzie stworzenie specjal-
nego numeru – Głos Seniora Polaków za granicą, w którym 
przedstawimy życie seniorów polskiego pochodzenia poza 
granicami kraju. Specjalne wydanie będzie dystrybuowane 
w Polsce oraz krajach partnerskich. Umożliwi to wzajemny 
kontakt między Polakami żyjącymi w kraju i za granicą. Rów-
nież w magazynie ogólnopolskim powstanie specjalny dział 
poświęcony polskim seniorom zza granicy. Polscy Seniorzy 
z miast partnerskich wezmą też udział w VI Międzynarodo-
wych w tym roku Senioraliach organizowanych przez Głos 
Seniora, które odbędą się 19 września w Krakowie. 

Dziękujemy UTW w Grodnie przy Związku Polaków na 
Białorusi, Polskiemu UTW w Solecznikach oraz Akademii 
Trzeciego Wieku przy Domu Kultury Polskiej w Wilnie za 
współpracę i do zobaczenia na Senioraliach!
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OBYWATELSKI GŁOS SENIORA – OKIEM SENIORA

USTAWA DOTYCZĄCA BEZPŁATNYCH LEKÓW PO 
UKOŃCZENIU 75 R.Ż. PRZEWIDUJE, ŻE RECEPTY 
WYPISANE PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW MUSZĄ 

BYĆ PONOWNIE WYSTAWIONE PRZEZ LEKARZA POZ 
LUB UPRAWNIONĄ DO TEGO PIELĘGNIARKĘ POZ. RADA 
SENIORÓW Z ZAWIERCIA APELUJE O ZAMIANĘ ZAPISU 
USTAWY.

W świetle obecnie obowiązującej ustawy pacjenci z re-
ceptą od lekarza specjalisty muszą udać się do lekarza 
POZ po przepisanie leku na receptę z literą „S”. Powoduje 
to wydłużenie kolejki do lekarza POZ. W praktyce tylko le-
karze POZ mogą wypisać odpowiedną receptę, bo liczba 
pielęgniarek z takimi uprawnieniami jest znikoma (staty-
stycznie na powiat przypada ich zaledwie 3).

Droga, jaka musi pokonać senior, aby otrzymać bez-
płatne leki od lekarza specjalisty jest bardzo długa. Po 
pierwsze, lekarz ten musi przekazać pisemną informa-
cję na temat zdiagnozowanej choroby i zleconego lecze-
nia. Następnie trzeba tego samego dnia czekać w kolejce 
do lekarza POZ, co blokuje dostęp do świadczeń innym 
potrzebującym doraźnej pomocy, lub za uzgodnieniem 
przyjść w dniu następnym. Najgorsza sytuacja występuje, 
jeśli senior 75+ jest wypisany po zabiegu ze szpitala i aby 
kontynuować leczenie musi udać się do lekarza POZ lub 
prosić innych o pomoc. Wymienione trudności powodują 
opóźnienie przyjęcia leków i procesu leczenia.

Od grudnia 2017 r. Rada Seniorów z Zawiercia prowadzi 
działania w sprawie zmiany w ustawie dotyczącej bezpłat-
nych leków dla Seniorów 75+. Proponujemy przyjąć nastę-
pujące brzmienie odnośnej ustawy:

„Świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia 
przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożyw-
cze specjalnego żywienia oraz wyroby medyczne określo-
ne w wykazie, o którym mowa w art.37 ust.1 ustawy o refun-
dacji, ustalonym w sposób określony w ust.2 na podstawie 
recepty wystawionej przez wszystkich lekarzy mających 
prawo wykonywania zawodu”.

Na list wysłany w grudniu 2017 r. do Ministra Zdrowia 
otrzymaliśmy odpowiedź, która nie dawała nadziei na zmia-

ny w ustawie. Następnie, 15.01.2019 r. Przewodnicząca Za-
wierciańskiej RS przedstawiła problem na posiedzeniu Ko-
misji Polityki Senioralnej i przekazała komplet dokumentów 
pani poseł M. Zwiercan, Przewodniczącej Sejmowej Komisji 
Polityki Senioralnej. Nie przyniosło to jednak efektu. Byliśmy 
jednak konsekwentni i o sprawie zostały poinformowane na-
stępujące posłanki: z partii rządzącej – B. Dziuk i D. Nowicka, 
z partii opozycyjnych – U. Augustyn, L. Gądek, M. Kidawa-
-Błońska, A. Nemś oraz wicemarszałek B. Dolniak. Apel do 
posłów RP zastał przekazany do Biura Rzecznika Praw Oby-
watelskich – do Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych. 

Posłanka A. Nemś wystosowała interpelację w tej spra-
wie do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego – odpo-
wiedź nie jest satysfakcjonująca.

Ponieważ wszystkie działania nie przyniosły rezulta-
tu w formie zmiany ustawy i lekceważy się nas seniorów, 
w ostatnim czasie przekazaliśmy informację o naszych sta-
raniach do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Czekamy na 
konkretną odpowiedź.

�� Przewodnicząca Zawierciańskiej Rady Seniorów 
EWA BREWCZYŃSKA-FLORCZYK

PROPOZYCJA ZMIANY W USTAWIE  
O BEZPŁATNYCH LEKACH DLA SENIORÓW 75+

DZIAŁANIE SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 
PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI 
OBYWATELSKICH NA LATA 2018-2030
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OBYWATELSKI GŁOS SENIORA – OKIEM SENIORA

APEL PACJENTÓW DO MINISTRA
ZDROWIA W SPRAWIE DOSTĘPU 
DO GODNEGO LECZENIA 
DLA CHORYCH 
Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

Organizacje pacjenckie zrzeszone w Koalicji Serce 
dla Kardiologii od ponad dwóch lat walczą o możliwość 
innowacyjnego leczenia dla chorych z niewydolnością 
serca. W tym celu podjęto szereg działań w sprawie do-
stępu do jedynej nowoczesnej opcji terapeutycznej, któ-
ra według ekspertów stanowi kamień milowy w leczeniu 
schorzenia. Sakubitryl/walsartan (Entresto) dostępny jest 
we wszystkich krajach europejskich. Lek w spektakularny 
sposób podnosi jakość życia chorych, niestety w Polsce 
pacjent chcąc go przyjmować, musi zapłacić około 600 
złotych. Dla większości chorych to za dużo, jednocześnie 
jakość życia pacjentów jest bardzo niska. Aby pomóc cho-
rym przygotowano petycję z apelem do Ministra Zdrowia, 
w której organizacje proszą o wpisanie Entresto na listę le-
ków refundowanych. Pod apelem bardzo licznie podpisują 

się pacjenci. Refundacja leku może odmienić życie nie tyl-
ko samego pacjenta, ale całej jego rodziny.

Petycję można znaleźć na stronie petycjeonline.com 
(Apel pacjentów z niewydolnością serca o dostęp do god-
nego leczenia). Zachęcamy do podpisywania.

Koalicja Serce dla Kardiologii
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów 
ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce
Polska Unia Organizacji Pacjentów
Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca
Fundacja Wygrajmy Zdrowie
Stowarzyszenie Metalowych Serc
Instytut Człowieka Świadomego

WŁĄCZ KLIMATYZACJĘ 
DLA SENIORA!

NIE DA SIĘ UKRYĆ, ŻE OSTATNIMI CZASY UPAŁ DAJE 
SIĘ WE ZNAKI PASAŻEROM KOMUNIKACJI MIEJ-
SKIEJ. GDY Z NIEBA LEJE SIĘ ŻAR, W „METALOWYCH 

PUSZKACH” BYWA NAWET KILKA STOPNI WIĘCEJ. JEST 
TO SYTUACJA SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWA DLA OSÓB 
STARSZYCH. 

Tymczasem jak wynika z danych, tylko POŁOWA kra-
kowskich i warszawskich tramwajów wyposażona jest 
w klimatyzację. Dlatego rozpoczynamy akcję „Włącz klima-
tyzację dla seniora”, apelujemy do wszystkich decydentów 
i włodarzy samorządów o uregulowanie tej sytuacji. Cze-
kamy na opinie i zgłoszenia jak jest w Waszych miastach!

POSTULATY RAD SENIORÓW 
WSPÓŁPRACUJĄCYCH  
Z GŁOSEM SENIORA

1.  Pełna demokracja. Wybory do rady seniorów połą-
czone z wyborami samorządowymi. Każdy może star-
tować i każdy może głosować. 

2.  Startują delegaci WSZYSTKICH organizacji działają-
cych na rzecz seniorów (np. 50%) oraz osoby niezrze-
szone (np. 50%).  

3.  Zagwarantowanie ustawą określonego procentu bu-
dżetu gminy na działalność Gminnej Rady Seniorów 
– aby nie musiały się prosić o fundusze na działania.

4.  Ograniczenie zasiadania pracowników urzędu gminy 
w gminnej radzie seniorów, gdyż będąc podwładny-
mi urzędu mogą grać pod dobre relacje z szefem, 
a nie o dobro seniorów w gminie.

5.  Umożliwienie poprzez formułę prawną uczestnicze-
nia rad seniorów w konkursach grantowych. Umożli-
wienie radzie założenia stowarzyszenia lub dopusz-
czenie jej jako grupy nieformalnej do ubiegania się 
o dofinansowanie.



18 www.glosseniora.pl
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Pani Kazimiera Marciniak (89 lat), urodzona na Wołyniu, 
jest mieszkanką Rzeszowa. Pomimo dolegliwości zdro-
wotnych i kłopotów rodzinnych stara się być aktywna, 
uśmiechnięta i życzliwa. Obserwuje swoje otoczenie i pró-
buje wprowadzać ulepszenia, które służą wszystkim. Oto 
kilka z jej dotychczasowych osiągnięć. 

Przy sklepie Bi1 (wcześniejsza nazwa REAL) od parku 
przy ul. Witosa szło się pod górkę po piachu, czasem po 
błocie. Pani Kazimiera napisała pismo do kierownictwa Re-
alu o zrobienie schodów. Schody wykonano.

Przy ul. Jodłowej brakowało pojemnika na odpady plasti-
kowe. Pani Kazimiera zadbała o to, by pojemnik ustawiono. 

Na przejściu od ul. Witosa w kierunku sklepów i pocz-
ty lampy uliczne były zasłonięte gałęziami rosnących tam 

drzew. Pani Kazimiera poprosiła administrację osiedla Kmi-
ty o obcięcie gałęzi i ustawienie ławek, co się prawie udało. 
Na razie ławka jest tylko jedna.

Pani Kazimiera jest aktywną seniorką, współpracuje 
z Echem Rzeszowa. Ponadto, udało jej się wywalczyć, aby 
jedna z ulic tego miasta nosiła nazwę „Wołyńska”. Cały czas, 
na miarę swoich możliwości, jest zaangażowana na rzecz 
społeczności lokalnej. Zachęcamy Czytelników do naślado-
wania, a także do zgłaszania podobnych postaw. Nagrody 
czekają!

SPOŁECZNIK – TO BRZMI DUMNIE

Zdzisław Swoboda (ur. 1951 r.) to społecznik z powołania. 
Od zawsze upomina się o codzienne sprawy swojego oto-
czenia. Obszary jego aktywności to: związki zawodowe, 
działalność charytatywna, spółdzielczość, wolontariat, 
publicystyka, sport, ochrona środowiska, organizacje se-
niorskie.

Uczył się postawy pomocy i służenia innym od swych 
dziadków, którzy choć nie byli wykształceni, bezinteresow-
nie pomagali zarówno ludziom, jak i zwierzętom. W 1959 r. 
Zdzisław z rodzicami i rodzeństwem zamieszkał w Pieka-
rach Śląskich. Pierwsze kroki w działalności społecznej 
stawiał w SKO, ZHP i PCK. W dorosłym życiu pracował jako 
pedagog w Zasadniczej Szkole Budowlanej w Bytomiu. 

Od 1978 r. współpracował z Wolnymi Związkami Zawo-
dowymi Śląska. Po stanie wojennym wskutek weryfikacji 
kadr został odsunięty ze szkoły. Prowadził niebieski telefon, 
był też ławnikiem Sądu Rejonowego w Chorzowie. Od wielu 
lat współpracuje z mediami: lokalną gazetą Goniec Górno-
śląski, TV dla Seniora, Radio Katowice oraz Głosem Senio-
ra, którego jest ambasadorem. W latach 80’ był członkiem 
rady nadzorczej i Komisji Ekonomicznej w ZUS-ie, ponadto 
był przewodniczącym Komisji d/s młodzieży i szkolnictwa 
zawodowego przy ówczesnym Ministerstwie Budownictwa. 

Jest mocno zaangażowany w wolontariat. Działa m.in. dla 
Chorzowskiej Strefy Wolontariatu, Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy, Szlachetnej Paczki. Współorganizator Kon-
gresu Wolontariuszy Polonijnych oraz wigilii i śniadań wiel-
kanocnych dla samotnych. W uznaniu dla swojej działalności 
wolontaryjnej w 2014 r. otrzymał statuetkę Uśmiechaczka. 
Od 2002 r. jest członkiem Human Life International – Europa.

Działa w wielu organizacjach seniorskich. W latach 2014-
16 przewodniczący Zarządu Górnośląskiego UTW. Uczest-
nik Olimpiad i Uniwersjad dla seniorów. Przedstawiciel Par-
lamentu Obywatelskiego Seniorów, v-ce przewodniczący 
Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Senio-
rów oraz v-ce przewodniczący Chorzowskiej Rady Seniorów. 
Pomysłodawca i współorganizator I i II Śląskiego Forum Rad 
Seniorów, członek Śląskiej Rady d/s Seniorów oraz członek 
Metropolitalnego Zespołu d/s Seniorów. Pomysłodawca 
aktualnie finalizowanej adaptacji przestrzeni pod estakadą 
na chorzowskim Rynku. Od kilku lat prowadzi Klub Seniora 
i Akademię Zdrowia.

Za działalność społeczną i charytatywną otrzymał wie-
le nagród, wyróżnień i odznaczeń. W 2016 r. był nomino-
wany do tytułu Chorzowianin Roku za całokształt działal-
ności. W 2019 otrzymał tytuł Osobowość Roku Dziennika 
Zachodniego w kategorii Samorząd i społeczność lokalna 
w Chorzowie.

DROGA, KTÓRĄ IDĘ
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RADY SENIORÓW

JEST ICH W POLSCE PONAD 300, A MOŻE 400. BRAK 
JEST DOSTĘPU DO DANYCH NA TEN TEMAT MIMO, 
ŻE USTAWA O OSOBACH STARSZYCH NAKŁADA NA 

RZĄD OBOWIĄZEK MONITORINGU SYTUACJI SENIORÓW. 
W POPRZEDNIEJ KADENCJI OGÓLNOPOLSKIE POROZU-
MIENIE RAD SENIORÓW ZEBRAŁO DANE W URZĘDACH 
MARSZAŁKOWSKICH I URZĘDACH WOJEWÓDZKICH NA 
TEMAT LICZBY RAD SENIORÓW W KRAJU.

Nasze wyliczenia były wtedy znacząco różne od da-
nych przedstawianych przez ministrów (160-170) i wyno-
siły w 2016 r. 276 Rad Seniorów w Polsce na 2500 gmin. 
Powstawanie rad jest jednak procesem ciągłym i dlatego 
trudno o ostateczny i wiarygodny wynik.

Rady Seniorów to nie moda, lecz konieczność demo-
graficzna. Skupiają one społeczników, którzy mając usta-
wowo zapisane kompetencje mogą i powinni wpływać na 
jakość życia seniorów w swoich małych ojczyznach. Ich 
oddolne inicjatywy i opinie są niezbędne w budowaniu 
oraz rozwoju strategii lokalnych, w rozwiązywaniu czasem 
nawet drobnych, ale jakże uciążliwych spraw dla społecz-
ności osób starszych. 

Pomocą w tym są „dobre praktyki u sąsiada”. Żeby je 
podglądnąć trzeba się spotykać i uczyć od siebie nawza-
jem, a do tego niezbędne są środki finansowe. Tu zaczynają 
się przysłowiowe „schody”. Niejasne jest finansowanie Rad 
Seniorów. Obowiązujące przepisy pozwalają samorządom 
jedynie na zabezpieczenie miejsca działania. Emeryt-spo-
łecznik, członek Rady Seniorów, musi zatem ze swojej eme-
rytury ponosić koszty albo zrezygnować z rozwoju. Rady 
Seniorów nie mogą zdobywać środków finansowych, ponie-
waż nie mają osobowości prawnej. Taka sytuacja bywa też 
czasem przyczyną uległości i zależności wobec władz sta-
wiając rady w gronie ciał fasadowych.

Reprezentacja Rad Seniorów jaką jest Ogólnopolskie 
Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów od 3 lat zabie-
ga przez inicjatywy legislacyjne o nowelizację art. 5c Usta-
wy o Samorządzie Gminnym, mającą na celu stworzenie 
systemu powoływania i finansowania Rad Seniorów. Jego 
podstawą jest wykonana przez WRZOS i OPOWRS diagno-
za z 50 Rad Seniorów, z której wynikają proponowane roz-
wiązania. Propozycje nowelizacji tej ustawy składaliśmy na 
ręce Przewodniczącej Sejmowej Komisji Senioralnej Mał-
gorzaty Zwiercan. Było to: 2.10.2016, 24.04.2017r, 7.10.2017 
i 8.03.2018 r. Niestety, nie doczekaliśmy się jakiejkolwiek re-
akcji. Naszymi projektami zainteresowała się opozycja. To jej 
zespół pracujący nad programem wyborczym zwrócił się do 
OPoWRS z propozycją współpracy w sprawie Rad Seniorów. 
Wynikiem było złożenie projektu poselskiego do laski mar-
szałkowskiej, który uwzględnia finansowanie Rad Seniorów 
również w zakresie diet i kosztów podróży. Przewidziano 
w tym projekcie rozwój Rad Seniorów w zapisie obligatoryj-
nego powołania gminnej Rady Seniorów w gminie pow. 20 
tys. mieszkańców na wniosek pisemny 100 seniorów oraz 
możliwość powołania powiatowych i wojewódzkich Rad Se-
niorów. Biuro Analiz Sejmowych wydało temu projektowi po-
zytywną opinię prawną. Projekt nowelizacji został skierowa-
ny do Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i ma być 
procedowany już we wrześniu. Ktoś wreszcie nas wysłuchał.

Dlatego warto przyłączać się do grupy Rad Seniorów 
skupionych w Ogólnopolskim Porozumieniu. To jak najlicz-
niejsza obecność rad w Porozumieniu daje siłę i potencjał 
tej organizacji do reprezentowania ich na szczeblu central-
nym. OPoWRS działa już od 2015 r. i dzisiaj jest nas 99 rad 
– członków.

�� Za Zarząd OPoWRS 
BARBARA SZAFRANIEC

RADY SENIORÓW W POLSCE
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PATRIOTYCZNY GŁOS SENIORA

MAGICZNE MIEJSCE  
NA MAPIE POLSKI – ZALIPIE
POLSKA JEST PIĘKNA. JEST W NIEJ WIELE CIEKA-

WYCH, HISTORYCZNYCH MIEJSC DO ZWIEDZANIA. 
ZALIPIE NA POWIŚLU DĄBROWSKIM SŁYNIE OD 

1948  R. Z ORGANIZOWANYCH TAM KONKURSÓW „MA-
LOWANA CHATA”. TA MAŁOPOLSKA WIOSKA, TO WYJĄT-
KOWE MIEJSCE, GDZIE PRAWIE KAŻDY BUDYNEK – RÓW-
NIEŻ KOŚCIÓŁ I SKLEP – POMALOWANE SĄ W SŁYNNE NA 
CAŁYM ŚWIECIE MOTYWY KWIATOWE.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie podtrzymując tradycje, 
organizuje od 1978 r. konkurs „Malowana Chata”. W tego-
rocznej 56. edycji bierze udział ok. 100 osób. Prace malarek 
ocenia Jury złożone z etnografów, historyków sztuki, arty-
stów, dziennikarzy. Ranga konkursu wzrosła, odkąd uzy-
skał on dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Najpopularniejszym miejscem jest gospodarstwo 
artystki ludowej, jednej z pierwszych uczestniczek konkur-
su, Felicji Curyłowej. 

Od wielu lat mieszkańcy Zalipia utrzymują się z pracy 
na roli. Żyzna czarna ziemia daje wspaniałe plony. Trzeba 
tylko hartu ducha i wytężonej pracy, żeby wydobyć z niej 
prawdziwe skarby. Praca na świeżym powietrzu, wczesne 
wstawanie, wyprodukowane przez siebie produkty, woda 
z własnej studni, niewiele mięsa – oto podstawa długie-

go i zdrowego życia. Przykładem jak warto zdrowo żyć są 
najstarsi mieszkańcy Zalipia: Mieczysław Skowron (97 lat) 
i jego żona Stanisława (92 lata).

Miłe Koleżanki i Koledzy! Odwiedzając nasz piękny Kra-
ków, odwiedźcie też uroczą, pełną artyzmu wioskę Zalipie 
i jej malowane domy, opisane nawet w japońskich tury-
stycznych przewodnikach po Polsce.

Więcej informacji: www.muzeum.tarnow.pl/projekty/
konkurs-malowana-chata-edycja-55/

�� ANNA PRZYBYŁEK-BORACZYŃSKA 
Ambasadorka Głos Seniora, Honorowy Senior UTW PK 

Zdjęcia: HELENA CHĘCIŃSKA

Stowarzyszenie zostało powołane do życia w 1989 r., po 
zmianach ustrojowych w Polsce. Jego celem jest podej-
mowanie działań zmierzających do uzyskania moralne-

go zadośćuczynienia i rekompensaty materialnej dla oby-
wateli polskich poszkodowanych przez III Rzeszę, a także 
działanie w celu zabezpieczenia poszkodowanym przez III 
Rzeszę należnych im praw oraz uzyskania dla członków Sto-
warzyszenia pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej. 

Stowarzyszenie stawia sobie też za cel dokumentowanie 
prawdy historycznej o losach obywateli polskich prześladowa-
nych przez III Rzeszę oraz działanie na rzecz pojednania pol-
sko-niemieckiego. Osoby będące członkami Stowarzyszenia 
mają prawo do posiadania legitymacji wydawanej przez sze-
fa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
osobom deportowanym do pracy przymusowej lub osadzo-
nym w obozie pracy przez III Rzeszę lub ZSRR. Legitymacja 
uprawnia m.in. do korzystania poza kolejnością ze świadczeń 
zdrowotnych w ramach NFZ (zabiegi, lekarze specjaliści, POZ). 

STOWARZYSZENIE POLAKÓW REPRESJONOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ
Prezesem Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia jest pani 

Maria Więsek. Po zamknięciu oddziałów w Tarnowie i Nowym 
Sączu, komórka krakowska wzięła pod swoje skrzydła człon-
ków z tamtych okolic. Obecnie krakowski oddział stowarzy-
szenia liczy ok. 1000 osób. Organizacja obchodziła niedaw-
no 30. rocznicę swojego powstania. Uroczystości w Krakowie 
zorganizowano przy pomniku Polaków represjonowanych 
przez III Rzeszę przy Rondzie Mogilskim. 

Zapraszamy wszystkie osoby represjonowane przez III Rze-
szę do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia.

ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI:
ul. Pijarów 3, 31-466 Kraków
tel. 12 421 86 37
Godziny otwarcia: 
wtorek 9.00-12.30
środa 9.00-12.30

CENTRALA:
ul. Górska 12/15, 00-740 
Warszawa 
Tel. 22 841 35 91, 791 771 
882, 603 610 379
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KIEDY ZACZĘŁA SIĘ WOJNA MIECZYSŁAW SKOWRON 
MIAŁ 17 LAT. MIESZKAŁ W ZNANEJ Z MALOWANYCH 
DOMÓW WSI ZALIPIE NIEDALEKO DĄBROWY TAR-

NOWSKIEJ. NAJPIERW PRACOWAŁ PRZYMUSOWO W NIE-
MIECKIEJ SŁUŻBIE BUDOWLANEJ BAUDIENST W SZCZU-
CINIE, POTEM W KRAKOWIE. PO POWROCIE DZIAŁAŁ 
W ODDZIALE AK (PS. JASYR). W ZALIPIU BYŁO 18 PARTY-
ZANTÓW, ALE JEDEN NIE WIEDZIAŁ O DRUGIM. 

Podczas wojny kolportował podziemną prasę, brał 
udział w szkoleniach z bronią. Kiedy w 1944 r. armia so-
wiecka przekroczyła przedwojenną granicę Polski, AK 
rozpoczęła akcję Burza mającą na celu przejęcie władzy 
w Polsce. Oddział pana Mieczysława wszedł w skład zgru-
powania, które miało zaatakować Szczucin, a potem ru-
szyć na odsiecz walczącej Warszawie. W ostatniej chwili 
przyszedł rozkaz, aby partyzanci rozeszli się do domów.

Koniec wojny nie oznaczał dla pana Mieczysława zwy-
cięstwa, tyle tylko, że Niemców zastąpili wtedy komuni-
ści. Opowiada, że kiedy okupanci już uciekali, aresztowali 
trzech księży. Dwaj z nich zginęli, jeden ocalał. Partyzan-
ci dowiedzieli się, że będzie przewożony w inne miejsce. 
Niemców było dwóch, ksiądz i furman. Polacy rozbroili żoł-
nierzy, broń zabrali, księdza uwolnili. Jakimś sposobem do-
wiedział się on później, że partyzanci mieli być z Zalipia, 
co nie było prawdą. Jednak po zakończeniu wojny przy-
jechał do Zalipia dziękować. Nie znalazł wybawców, któ-
rych wygląd zapamiętał, ale komuniści dowiedziawszy się 
o tej historii zaczęli ich szukać na serio. Dlaczego? Chodziło 
o broń, którą odebrali Niemcom...

Nowa władza prześladowała AK-owców tak samo jak 
Niemcy. Było wiadomo, że we wsi działał oddział party-
zancki, więc oczekiwano, żeby partyzanci się ujawnili. Do-
wódca wydał rozkaz ujawnienia się czterem najmłodszym 
stażem członkom oddziału. Reszta pozostała w ukryciu, 
w tym pan Mieczysław. W roku 1946 ożenił się i wyjechał 
z żoną na Ziemie Odzyskane. Postąpił jak wiele tysięcy żoł-
nierzy wyklętych, którzy w ten sposób chronili się przed 
represjami ze strony władz komunistycznych. Nie bez zna-
czenia był też zapewne fakt, że wyjazd dawał możliwość 
życia lepszego niż na biednej galicyjskiej wsi. Do rodzinne-
go Zalipia wrócił po 15 latach. 

Razem z synem, historykiem dr. Andrzejem Skowro-
nem, pan Mieczysław należy do Światowego Związku 
Żołnierzy AK. W 2005 roku został awansowany do stopnia 
porucznika przez prezydenta RP. Odznaczony medalem 
Zwycięstwa i Wolności.

HISTORIA JEDNEGO Z NAS

Dziś 97-letni pan Mieczysław jest najstarszym miesz-
kańcem Zalipia oraz gminy Olesno. Jego żona ma 92 lata, 
są małżeństwem od 73 lat. Mają trójkę dzieci, sześcioro 
wnucząt i siedmioro prawnucząt. Całe życie pracowali na 
roli, co pozwoliło im zachować świetną kondycję. Twardzi 
ludzie, pracowici jak pszczoły, które zawsze hodowali. Pa-
miętając o nich, pamiętamy o tysiącach innych, o których 
nie możemy napisać, a którzy też budowali Polskę w trud-
nych czasach, w których przyszło im żyć.

�� AGATA SKOCZYLAS

MIECZYSŁAW SKOWRON. FOT. KRZYSZTOF SKOCZYLAS
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BEZPIECZEŃSTWO

SENIORKA ZAPRZYJAŹNIONA Z REDAKCJĄ GŁOSU 
SENIORA DAŁA SIĘ ZAPROSIĆ NA „DARMOWE BADA-
NIA”. PREZENTUJEMY JEJ RELACJĘ, NIE POZBAWIO-

NĄ ELEMENTÓW HUMORYSTYCZNYCH. NA TAKI DYSTANS 
I POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA POZWALA RZETELNA 
WIEDZA I OGRANICZONE ZAUFANIE DO OSÓB ZAANGA-
ŻOWANYCH W PREZENTACJE.

O ósmej rano obudził mnie telefon: pojutrze odbędą się 
w moim mieście rewelacyjne badania, zupełnie nową, nie-
zwykłą metodą profesora X (nazwiska nie dosłyszałam), po-
zwalającą za pomocą energo-bio-rezonansu wykryć i prawi-
dłowo zdiagnozować wszystkie ujawnione i ukryte choroby. 
Osoba badana musi się mieścić w przedziale wiekowym 50-
85 lat, nie mieć rozrusznika serca i nie być w trakcie leczenia 
choroby nowotworowej. Warunki spełniałam.

– Ja nie mam pieniędzy na kupowanie czegokolwiek… 
– zaoponowałam. Wiem, o co chodzi. Nie pierwszy raz na-
mawiają mnie przez telefon na różne rewelacje, a wszyst-
kie zdrowotne: pościel wełnianą, garnki, odkurzacze, maści 
przeciwreumatyczne, kremy odmładzające… Długo by wy-
mieniać. Nie dam się nabrać…

A tu zaskoczenie:
– Ależ proszę pani, my niczego nie sprzedajemy, a ba-

danie jest całkowicie bezpłatne. Nasz instytut dostał grant 
od Narodowego Funduszu Zdrowia na przeprowadzenie 
przesiewowych badań populacji w wieku 50-85 lat. Mogę 
panią wpisać do pilotażowego programu. No, chyba zawsze 
warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat stanu swego 
zdrowia. Badanie jest bezbolesne, stosunkowo szybkie i cał-
kowicie bezpieczne dla wszystkich z wyjątkiem osób z roz-
rusznikiem serca i chorobą nowotworową. Ściślej mówiąc, 
nie chodzi nawet o chorobę nowotworową, ale o chemiote-
rapię, której pacjent jest poddawany w chwili obecnej. Jest 
to pewne przeciwwskazanie i NFZ by tego nie zrefundował. 

W ten sposób NFZ został przywołany po raz drugi. „Cóż 
– pomyślałam – nawet jeśli nie dowiem się niczego nowe-
go, to i tak warto zobaczyć na co NFZ wydaje nasze pienią-
dze…” Zapisałam miejsce i czas badania. Pani poinformowała 
mnie jeszcze, że należy przynieść butelkę wody, zwyczajnej, 
z kranu. 

Pod wskazanym adresem mieścił się hotel. W holu wisia-
ła kartka ze strzałką i napisem: „Badania poziom minus 1”. Na 
sali siedziało około 25, może 30 osób w średnim i starszym 
wieku, duży ekran, a pan prowadził najzwyklejszą prezenta-

SPOSÓB  
NA  WYZDROWIENIE

PATRONAT HONOROWY: PARTNERZY:ORGANIZATORZY:

PATRONI MEDIALNI:

PATRONAT PREZYDENTA  
MIASTA WARSZAWY  
RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO

ARCYBISKUP  
MAREK JĘDRASZEWSKI 
METROPOLITA KRAKOWSKI
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cję. Tym razem o tym, jacy to „jesteśmy zakwaszeni i urato-
wać nas może tylko woda alkaliczna, do tego trzeba nabyć 
filtr podkranowy za jedyne 8 000 zł., który sprawi, że dzięki 
odwróconej osmozie nasza woda będzie jak destylowana, 
żeby zaś posiadała wszystkie niezbędne kationy i aniony, 
makro i mikroelementy, trzeba zapłacić 250 zł (na cały rok!) 
za specjalny wkład i konserwację urządzenia. Jednak naj-
cenniejszą informacją jest to, że dzisiaj taki filtr można na-
być ze zniżką za jedyne 4 999 zł!” Przyniesioną wodę pan 
prezenter wlewał do szklanek, zanurzał w niej elektrody, po 
czym woda robiła się czarna jak atrament, na znak tego, ja-
kie pijemy paskudztwo. Tylko woda pana prezentera pozo-
stawała przejrzysta. 

Na tyłach sali przy komputerze siedziała jakaś panien-
ka, do której po kolei zapraszano na badania. Poproszo-
no i mnie. Założono mi na głowę elektrody, dostałam dwa 
miedziane lub mosiężne cylinderki do rąk i musiałam zdjąć 
buty, by postawić stopy na blaszkach z takiego samego ma-
teriału. Po około 2 minutach dostałam wydruk. Dowiedzia-
łam się z niego m.in., że: prawa część serca zużyta w 27%, 
a lewa w normie (w rzeczywistości mam utrwalone migota-
nia przedsionków i właśnie w lewej komorze i lewym przed-
sionku występuje u mnie dwukrotny przerost ścian serca), 
w systemie oskrzelowo-płucnym minimalne zaburzenia 
(w rzeczywistości przewlekłe zapalenie oskrzeli, począt-
ki POChP), brak jakichkolwiek zaburzeń w stawach (w rze-
czywistości kolana, łokcie, palce, nadgarstki itd. puchną mi 
prawie nieprzerwanie od 7. roku życia). Oprócz tego badanie 
wykazało: najróżniejsze grzybice, Clonorchis sinensis (jaja), 
włosogłówkę (postać dojrzała), kandydy, chlamydie, niedo-
bór witamin C, B i N oraz magnezu i chromu, zespół napię-
cia przedmiesiączkowego (straciłam okres 15 lat temu, ale 
i przedtem nigdy tego nie miałam), a nawet mogę „poszczy-
cić się” psim tasiemcem.

Zapoznałam się z wynikiem i z trudem powstrzymując 
się od śmiechu poszłam na indywidualną rozmowę. Oczy-
wiście woda alkaliczna była dla mnie jedynym ratunkiem.

– Widzi pani, krążenie mózgowe ma pani upośledzone 
w 52%, stąd te zaburzenia pamięci…

–  Proszę pana, znam 7 języków obcych i mam różne 
problemy, ale na pewno nie z pamięcią…

– Ale to nie znaczy, że wkrótce nie wystąpią… Ma pani 
duże zużycie systemu trawiennego, tylko wyrostek ro-
baczkowy jest w normie – tu jest literka N.

–  Czyli literki N przy stawach rąk i nóg, lewych i pra-
wych, też oznaczają normę?

– No, niekoniecznie – pan konsultant zrozumiał, że sko-
ro się tym interesuję, moje stawy muszą szwankować – to 

może oznaczać, że sygnał nie doszedł, musiała się pani 
poruszyć.

– Ach, rozumiem. A co to znaczy tarczyca prawa zużyta 
w 19%, a lewa w 26%? Przecież mamy tylko jedną tarczycę!

– Ale płat prawy i lewy. Chodzi o zużycie poszczegól-
nych płatów.

– A to ciekawe, bo 6 lat temu miałam usuniętą tarczycę 
w całości, razem z przytarczycami i węzłami chłonnymi, po 
9 z każdej strony… A proszę mi powiedzieć, co to znaczy, że 
mam psiego tasiemca?

– Tym się proszę nie przejmować, po prostu pogłaskała 
pani jakiegoś pieska, psi tasiemiec nie zagraża człowieko-
wi i po paru dniach wydali się z organizmu samoistnie.

Oczywiście – nieprawda! Człowiek rzadko się nim za-
raża. Musiałby połknąć psią pchłę lub wesz, bo to one są 
żywicielem pośrednim, ale gdyby się już miało takiego pe-
cha, to samoistnie się nie wydali, jak każdy tasiemiec.

– W pani przypadku zwróciłbym jednak uwagę na do-
legliwości wątrobowe… Te piegi na pani dłoniach…

–  Skąd! To akurat nie to! – zawołałam radośnie. – Jak 
pan widzi, jestem naturalnym rudzielcem, w młodości mia-
łam piegi na całym ciele. Z wiekiem mi prawie zanikły, cze-
go bardzo żałuję, bo było mi z nimi do twarzy…

Na tym właściwie zakończyliśmy rozmowę. Poczułam, 
że trzeba wiać, że jeszcze jedna moja riposta w tym rodza-
ju, a pan zabije mnie na miejscu albo udusi gołymi rękami. 

Podsumowując, pomimo ogromnego sceptycyzmu, 
znów dałam się nabrać. Tym razem na Bogu ducha winny 
NFZ, który na pewno o niczym nie miał zielonego pojęcia! 
Jeśli pominąć stratę czasu, to w sumie była to zabawna 
przygoda. Niestety nie dla wszystkich, bowiem pięć osób 
zdecydowało się na kupno urządzenia po promocyjnej ce-
nie pięciu tysięcy bez złotówki.

�� ELEONORA KARPUK

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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BEZPIECZEŃSTWO

PROF. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRA-
KOWIE, KIEROWNIK KATEDRY PEDAGOGIKI OPIE-
KUŃCZEJ I RODZINY, DR. HAB. JOLANTA MAĆKOWICZ 

JEST PRZEDSTAWICIELEM POLSKI W ŚWIATOWEJ SIECI 
ZAPOBIEGANIA NADUŻYCIOM WOBEC OSÓB STARSZYCH 
(INPEA). ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI NADUŻYĆ 
WOBEC OSÓB STARSZYCH, OBCHODZONY 15 CZERWCA, 
ODBYŁ SIĘ W TYM ROKU W KRAKOWIE. 14 I 15 CZERWCA 
MIAŁA TAM MIEJSCE MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
NA TEMAT NADUŻYĆ WOBEC OSÓB STARSZYCH WSPÓŁ-
ORGANIZOWANA PRZEZ UP I INPEA, OBJĘTA PATRONA-
TEM PRZEZ GŁOS SENIORA. ROZMAWIAMY Z PROF. JO-
LANTĄ MAĆKOWICZ, AUTORKĄ M.IN. KSIĄŻKI „OSOBY 
STARSZE JAKO OFIARY PRZEMOCY DOMOWEJ”.

Jaka jest skala przemocy wobec osób starszych?
Jest to problem uniwersalny. Występuje zarówno w kra-

jach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Nie jest to zjawi-
sko marginalne i nie dotyczy tylko jednej kultury. Badania 
nad skalą, w zależności od przyjętych kryteriów, wskazują, 
że przemocy doświadcza od 4 do 20% osób starszych. 

Jak wygląda sytuacja w Polsce?
Z danych uzyskanych na podstawie analizy dokumen-

tów policyjnych (tzw. Niebieskich Kart) wynika, że spośród 
wszystkich zgłoszonych przypadków przemocy domowej 
na przestrzeni pełnego roku kalendarzowego 15% stanowią 
osoby powyżej 60 r.ż., ale pamiętajmy że są to wyłącznie 
dane ujawnione. Z kolei w innych badaniach prowadzonych 
wśród seniorów, tylko co 10. osoba starsza przyznała, że 
doświadczyła złego traktowania. Jeśli jednak spojrzymy na 
grupy zawodowe, które pracują z osobami starszymi, wów-
czas ten odsetek wzrasta ponad dwukrotnie. Pokazują to 
badania prof. Małgorzaty Halickiej, prowadzone wśród m.in. 
pracowników socjalnych, policjantów i pielęgniarek, gdzie 
aż 38% badanych zetknęło się z przemocą wobec osób star-
szych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych

A jakie jest Pani zdanie na temat skali zjawiska?
Jest to problem wstydliwy i ukryty. Prawdziwej skali nie 

jesteśmy w stanie poznać, a ujawnione dane to wierzcho-

łek góry lodowej. Są opracowania, według których prawie 
co druga osoba znała przypadki przemocy wobec senio-
rów w rodzinie albo znała kogoś, kto był świadkiem takich 
nadużyć.

Jakich rodzajów przemocy doświadczają osoby starsze?
Jest to przemoc psychiczna (wyśmiewanie słabości 

i starości, straszenie oddaniem do domu starców), fizyczna 
(popychanie, szarpanie, bicie), finansowa (przywłaszczanie 
emerytur, majątku), seksualna (także bierna – współżycie 
lub oglądanie pornografii w obecności osób starszych) 
i rożne formy zaniedbania. Zaniedbanie ma miejsce wtedy, 
gdy opiekun nie zaspokaja potrzeb osoby starszej, również 

PRZEMOC WOBEC 
OSÓB STARSZYCH

PROF. JOLANTA MAĆKOWICZ
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tych społecznych (poprzez np. izolację i brak kontaktu z in-
nymi ludźmi). Dodam, że sprawca bardzo rzadko stosuje 
tylko jedną formę przemocy.

Kim najczęściej są ofiary, a kim sprawcy przemocy?
Jeżeli chodzi o osoby starsze, to najczęściej ofiarą jest 

matka, a sprawcą dorosły syn. Zależność emocjonalna od 
sprawcy często latami powstrzymuje ofiarę od zgłosze-
nia się na policję. Sprawcą często jest też współmałżo-
nek. W przypadku przemocy w małżeństwie najczęściej 
od zgłoszenia powstrzymuje kobietę przysięga małżeńska 
odczytywana jako zobowiązanie do lojalności. 

A jak wygląda sytuacja w instytucjach?
Wydaje się, że sytuacja w zakładach opiekuńczych jest 

pod tym względem raczej dobra. Ze względu na obecność 
licznego personelu trudno byłoby ukryć fakt stosowania 
przemocy wobec pensjonariuszy. Problemem jest tam pe-
wien rodzaj obojętności wobec mieszkańców.

Jak zapobiegać przemocy wobec osób starszych?
Najważniejsze jest informowanie społeczeństwa, że 

problem w ogóle istnieje. Ofiary pozostają w ukryciu, gdyż 
boją się pogorszenia swojej sytuacji. Seniorzy dodatkowo 
ulegają konwenansom, normom obyczajowym i obawom 
„co inni na to powiedzą”. Po drugie, trzeba na szeroką skalę 
edukować społeczeństwo, na wielu poziomach, gdyż tyl-
ko taka wielopłaszczyznowa edukacja może wpłynąć na 
wzrost świadomości i uwrażliwić na ten problem. Ważną 
kwestią jest uświadomienie samych seniorów na temat ich 
praw i instytucji w środowisku lokalnym, w których mogą 
uzyskać pomoc (można zwrócić się do policji, Mops-u, ale 
także np. do lekarza). Pomoc może nadejść dopiero po 
ujawnieniu faktu stosowania przemocy.

Jakie są wnioski i rekomendacje z konferencji?
Raport jest w przygotowaniu. W przeciągu dwóch mie-

sięcy powinien się on ukazać i będzie dostępny dla wszyst-
kich zainteresowanych, w tym czytelników Głosu Seniora.

Rozmawiał Łukasz Salwarowski

OD LEWEJ: 1-SYLWIA PEREL-LEWIN – PRZEWODNICZĄCA 
NGO DS. STARZENIA SIĘ W ONZ, GENEWA; 2-PROF. JOLANTA 
MAĆKOWICZ; 3- PROF. ARIELA LOWENSTEIN – WYDZIAŁ 
GERONTOLOGII; KIEROWNIK GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ, 
CENTRUM BADAŃ I STUDIÓW STARZENIA, UNIWERSYTET 
W HAJFIE, IZRAEL ORAZ EUROPEJSKI REPREZENTANT INPEA; 
4-SUSAN B. SOMERS, JD – PREZYDENT INPEA, USA.

W kolejnych numerach Głosu Seniora będziemy we 
współpracy z prof. Jolantą Maćkowicz kontynuować te-
mat przemocy wobec osób starszych, aby zapobiegać 
temu patologicznemu zjawisku. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych chcących włączyć się w te działania!

JEŻELI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY  
ZWRÓĆ SIĘ O POMOC!
„Niebieska Linia”, tel. 22 668 70 00
Poradnia działa 7 dni w tygodniu  
w godzinach 12.00-18.00.

JOLANTA MAĆKOWICZ  
Osoby starsze jako ofiary 
przemocy domowej
Oficyna Wydawnicza „Impuls” 
ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków 
tel. 12/422-41-80
Książka do nabycia 
w księgarni internetowej 
Oficyny Wydawniczej Impuls 
www.impulsoficyna.com.pl
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KRAKOWSKI GŁOS SENIORA

Zaangażowanie społeczne krakowskich seniorów to ważny element jego polityki senioralnej. Z jednej strony większe 
zaangażowanie osób starszych w sprawy Krakowa i jego mieszańców to wzrost kapitału społecznego niezbędnego dla 
rozwoju miasta. Z drugiej zaś, zaangażowanie i aktywność – typowe atrybuty młodości, kiedy towarzyszą późnej doro-
słości, czynią ją wspaniałym, ciekawym okresem życia. Przedstawieni poniżej mieszkańcy Krakowa to osoby, których 
wolontaryjne działania zmieniają Kraków, które sprawiają, że staje się on lepszym miejscem do życia i rozwoju Krakowian. 
Następny numer pozwoli poznać jeszcze innych. 

DR ANNA OKOŃSKA-WALKOWICZ
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA 
KRAKOWA DS. POLITYKI SENIORALNEJ

Powyższe określenia można przypisać pewnie 
wielu mieszkańcom naszego miasta, w tym 
także osobom starszym. One to mnożąc 
dobro, odpowiadając na potrzeby innych osób, 
pomagając w trudnych sytuacjach życiowych 
znakomicie intensyfikują także swój rozwój 
osobisty. Zawsze dawanie innym niesie ze 
sobą satysfakcję, radość, poczucie sprawstwa 
i uzasadnionej dumy, a takie odczucia są 
szczególnie ważne dla jakości życia osób 
starszych. Im mocniejsze jest zaangażowanie 
w pomoc innym, jak dalece zmienianie świata na 
lepszy wypełnia czas tym dłużej osoby starsze 
doświadczają pełni życia. 

DOBROCZYŃCY, 
FILANTROPI, 
WOLONTARIUSZE…
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Pani Sybillo, organizuje Pani od kilku lat spotkania osób starszych, założyła Pani fun-
dację, dzięki której nieodpłatnie starsi mieszkańcy Krakowa mogli spotkać się z ope-
rą, operetką. Pomaga Pani wielu osobom ciekawie spędzać czas w prowadzonym 
przez fundację Centrum Aktywności Seniorów, skupia Pani wokół siebie mnóstwo 
ciekawych osób o otwartych na potrzeby innych sercach. Dlaczego to Pani robi?

SYBILLA BOROWICKA, 
Prezeska założonej wspólnie z siostrą Fundacji „Radosny Senior”: 

Myślę, że mam to zakodowane w naturze. Moje całe życie było związane z opieką 
nad drugim człowiekiem już od najmłodszych lat i tak pozostało do dnia dzisiejszego. 
Pomysł na działalność na rzecz seniorów powstał pięć lat temu, kiedy wraz z siostrą 
Różą Bałą założyłyśmy klub seniora przy parafii, po śmierci naszej mamy. Wówczas do-
strzegłam jak bardzo ludziom potrzebne jest ciepłe słowo, uśmiech, miłość przekazy-
wana poprzez dotyk, zainteresowanie się ich problemami, pomoc w wyjściu z domu 
i kontakty z innymi seniorami. Cieszymy się, że mamy tak wielu wokół siebie seniorów. 
Najbardziej cenimy sobie tych najstarszych i mniej sprawnych. Ich radość i uśmiech to 
największe wynagrodzenie, jakie może spotkać człowieka.

Zbyszku, ukończyłeś 92 lata i ciągle działasz na rzecz innych i to w bardzo poży-
tecznej dziedzinie. Zmuszasz młodszych do myślenia i rozważań. Działasz w Kra-
kowskim Centrum Seniora, w którym do niedawna prowadziłeś klub AGORA, a teraz 
jesteś jego stałym członkiem. Prowadzisz co 2 tygodnie spotkania Zespołu Dialogu 
Międzypokoleniowego w Centrum Dialogu, w którym uczestniczą osoby przynaj-
mniej trzech generacji. Na owych spotkaniach wymuszasz kontrowersyjne rozwa-
żania dotyczące sensu życia. Zaprzyjaźnionym urzędnikom i spotykanej młodzieży 
przynosisz skopiowane artykuły, które Twoim zdaniem w sposób szczególny mogą 
pomóc rozumieć ludzi i świat. Jesteś mentorem dla wielu mądrych, aktywnych za-
wodowo osób. Skąd pomysł na taką misję? 

ZBIGNIEW MIKSZTAL:
Wspólnie z młodszymi pracuję nad Podręcznikiem Mądrości Życiowej. Zależy mi 

na mądrym rozwiązywaniu problemów decyzyjnych przez młodszych ode mnie ludzi. 
Chciałabym zmotywować ich do pogłębionej refleksji. Od tego przecież będzie zale-
żała jakość ich życia i jakość przyszłości.

Powyższe wypowiedzi seniorów-działaczy inspirują, zmuszają do przemyśleń i naśladownictwa. Miasto stara się 
je ułatwić wierząc, że zaangażowanie ogromnego potencjału, jaki tkwi w emerytowanych mieszkańcach Krakowa 

to pokaźny, ciągle słabo wykorzystany kapitał, to ogrom nieprzekazanych doświadczeń i pasji. Dlatego od lipca 
2019 r. ruszyło nowe przedsięwzięcie adresowane do starszych Krakowian – Letnia Akademia Lidera. 20 star-

szych osób gotowych w wolontariacie wspólnie z miastem realizować nowy gminny program senioralny SOWA  
– Solidarność Opieka Współpraca Aktywność – doskonali swoje umiejętności interpersonalne, zarządcze i or-

ganizacyjne. Bogatsi w nowe kompetencje będą w swoich miejscach zamieszkania organizować sąsiedzkie grupy 
senioralne tak, aby zmniejszyć poczucie osamotnienia, pustki i smutku jakie czasem towarzyszą sędziwym senio-
rom, którzy nie mogą o własnych siłach opuszczać swoich mieszkań. Jeżeli absolwenci Letniej Akademii Seniora 
spełnią pokładane w nich nadzieje projekt będzie kontynuowany. Podobnie jak wywiady z niezwykłymi starszymi 

mieszkańcami Krakowa, którzy swoją dobroczynnością wzbogacają Kraków. 

www.krakow.pl
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WARSZAWSKI GŁOS SENIORA

1 LIPCA SENIORZY Z WARSZAWY I ŁODZI ZAINAUGU-
ROWALI TRZECIĄ EDYCJĘ KONKURSU STYLOWI SE-
NIORZY WE WSPÓŁPRACY Z „HULAKULA” ROZRYW-

KOWYM CENTRUM MIASTA WARSZAWY. PROJEKT JEST 
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA STOŁECZ-
NEGO WARSZAWY.

Ta coponiedziałkowa słynna dyskoteka prowadzona 
przez naszą Ambasadorkę DJ WIKĘ od kilku lat sprawia, że 
seniorzy mają swoje magiczne miejsce, w którym to oprócz 
tańców mogą smacznie i tanio zjeść, bo z Ogólnopolską 
Kartą Seniora upoważnieni są do 50% zniżki. Projekt Głosu 
Seniora i Stylowej Seniorki Hanny Piekarskiej objęła swoim 
patronatem Agnieszka Wyrwał, czyli Aga Pou. Projektantka 
i radna Miasta Warszawy przypomniała na kilku modelach 
własne stylizacje z ubiegłorocznej kolekcji. 

W pierwszym wyjściu zaprezentowaliśmy sportowe 
ubiory z dżinsem w roli głównej, zostawiając modelom 
swobodę w wyborze i wyrażeniu swojej osobowości. Drugą 
moją propozycją były stroje eleganckie, wizytowe, nie za-
kupione specjalnie na tę okazję, ale „odświeżone” stare, bo 

STYLOWI SENIORZY  
W HULAKULA

nawet 20 letnie sukienki, które dzięki dodatkom takim jak 
szale, biżuteria czy torebka potrafią nadać im nowe „życie”. 

Zapraszamy do naszego Konkursu chętnych, którzy na-
deślą nam swoje propozycje, a my wybierzemy i opublikuje-
my najciekawsze. Chętnych do udziału w warszawskiej Aka-
demii Stylu i pokazach Stylowych Seniorów zapraszamy do 
nadsyłania swoich zdjęć na adres: konkurs@manko.pl.

Życzę pięknych letnich dni i do zobaczenia na kolej-
nych modowych szlakach. 

�� WASZA STYLOWA SENIORKA HANIA

Co:  Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 
JARMARK KREATYWNOŚCI

Gdzie: Ogród Saski, Warszawa
Kiedy: 29 września, niedziela, godz. 11:00-16:00

–Z wielką radością zapraszamy wszystkich seniorów 
i przyjaciół osób starszych do celebracji tego wyjątko-
wego święta. Już dziś możemy potwierdzić, że będzie 
z nami ogromna większość ubiegłorocznych wystaw-
ców – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzysze-
nia mali bracia Ubogich, które jest organizatorem wy-
darzenia. Seniorzy skorzystają zatem z nieodpłatnych 
badań i porad specjalistów, zapoznają się z ofertą usług, 
aktywności, biur podróży i organizacji seniorskich. Będą 
też biegi, pokaz mody Stylowych Seniorów, występy ar-
tystyczne i wspólna zabawa. Patronat nad wydarzeniem 
objął Głos Seniora.

Jesteś seniorem? Przyjdź koniecznie i weź ze sobą bli-
skich! 

Jeśli przyjdziesz sam – na miejscu poznasz mnóstwo 
ciekawych świata seniorów takich jak Ty!

Jesteś bliskim seniora? Weź go pod rękę i przyprowadź 
do Ogrodu Saskiego!

JARMARK KREATYWNOŚCI 
WIELKI FINAŁ WARSZAWSKIEGO TYGODNIA SENIORA JUŻ 29.09.2019

PROJEKT JEST 
WSPÓŁFINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW MIASTA 
STOŁECZNEGO WARSZAWY
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JUŻ PO RAZ DZIESIĄTY FUNDACJA OGÓLNOPOLSKIE 
POROZUMIENIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIE-
KU ZORGANIZOWAŁA DLA WARSZAWSKICH SENIO-

RÓW UNIKALNE W ŚWIECIE WYDARZENIE PLENEROWE 
Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU AKADEMICKIEGO W PIĘK-
NYCH, ZIELONYCH PLENERACH SŁUŻEWIECKIEGO TORU 
WYŚCIGÓW KONNYCH.

Przybyło ponad 4 tys. Warszawiaków, a wszyscy wy-
tworni, w pięknych, niezwykle fantazyjnych kapeluszach, 
stylowych strojach wyścigowych skompletowanych z wiel-
ką dbałością o dodatki.

Ta impreza to festiwal radości i kreatywności seniorów, 
rewia mody wyścigowej, którą charakteryzuje wykwintna 
elegancja, wdzięk i szyk. Niezwykle rozbudowany i atrak-
cyjny program połączony z możliwością zwiedzania obiek-
tów Toru oraz obstawiania gonitw i całodziennego pikniku 
z bogatym cateringiem mógł zadowolić każdego bywalca.

Po powitaniach i krótkiej prelekcji nt. 80.letniej historii 
organizacji gonitw na Służewcu, odbył się koncert gwiaz-
dy, którą w tym roku była rewelacyjnie śpiewająca i wyglą-
dająca Izabela Trojanowska.

Konkurs na najpiękniejszy kapelusz, a właściwie cały 
strój wyścigowy jak zwykle z wielkim urokiem celebrował 
poseł Michał Szczerba – pomysłodawca i współorgani-
zator imprezy. Jury pod przewodnictwem Wiceprezydent 

X DZIEŃ UTW  
NA TORZE WYŚCIGÓW 
KONNYCH SŁUŻEWIEC

Warszawy Renaty Kaznowskiej wybrało 10 finalistek, które 
otrzymały kwiaty i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Następ-
nie odbyła się specjalna gonitwa o puchar Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.

W parkowej strefie rodzinnej Toru goście mieli do dys-
pozycji rozmaite atrakcje: badania diagnostyczne, pokazy 
sprawności, wydawnictwa senioralne, a także ogródek ca-
teringowo-piwny z poczęstunkiem. Biesiada integracyjna 
trwała do późnych godzin popołudniowych.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia 
za rok!

�� KRYSTYNA LEWKOWICZ 
Prezes Fundacji OP UTW
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WARSZAWSKI GŁOS SENIORA

RYZYKA UTRATY 
SPRAWNOŚCI SENIORÓW
30 maja 2019 r. w sali konferencyjnej „Poczytalni” dwor-
ca PKP w Legionowie odbyła się konferencja pt. „Ryzyka 
utraty sprawności Seniorów, diagnostyka, programy inter-
wencyjne i rehabilitacja”.

Uczestników konferencji powitali prezydent Legionowa 
Roman Smogorzewski oraz Przewodniczący Prezydium 
Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów Roman Bi-
skupski. Podczas forum naukowego wysłuchano wystą-
pień specjalistów, którzy mówili m.in. o upadkach seniorów 
oraz jak im zapobiegać, programach rekreacji ruchowej dla 
seniorów, teleopiece i o polityce senioralnej w obszarze 
zdrowia realizowanej przez gminę Legionowo. 

Organizator: Partnerzy:

Park Polińskiego
07 września 2019

14.00-20.00

animacje, konkursy z nagrodami
dmuchańce dla najmłodszych

wata, popcorn, czekoladowe fondue, grill
darmowe badanie profilaktyczne

dyskoteka z DJ Wiką

zaprasza na

Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku w Warszawie, przy wsparciu progra-
mowym Parlamentarnego Zespołu ds. UTW podjęła wy-
zwanie organizacji III Wielkiego Kongresu Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.

Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent 
m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Kongres odbędzie się 14 października 2019 r. w Teatrze 
Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie przy ul. Kara-
sia 2, w godz. 11.00-18.00.

Akredytacja prowadzona jest pod adresem e-mail:  
biuro@fundacjaoputw.pl na arkuszach akredytacyjnych 
publikowanych na www.fundacjaoputw.pl

Na tej stronie znajdziecie Państwo także informacje or-
ganizacyjne i programowe Kongresu.

Serdecznie zapraszam!

�� KRYSTYNA LEWKOWICZ – Prezes Fundacji OP UTW

III WIELKI KONGRES 
UNIWERSYTETÓW 
TRZECIEGO WIEKU

PRZYGOTOWANIA  
DO SESJI 
SPRAWOZDAWCZO- 
-WYBORCZEJ 
OBYWATELSKIEGO 
PARLAMENTU SENIORÓW

Szanowni delegaci i kandydaci na delegatów III kadencji 
2019-2022! 

Kończy się II Kadencja OPS i w dniu 1 października 2019 r. 
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbędzie się 
V  sesja sprawozdawczo-wyborcza, w czasie której zosta-
nie powołany nowy skład delegatów III kadencji 2019-2022, 
Prezydium oraz przyjęte dokumenty konstytuujące OPS.

W wyniku wielomiesięcznych konsultacji w regionach 
został uzgodniony nowy projekt Regulaminu, a w nim sporo 
zmian, m.in. odnośnie trybu powoływania Prezydium OPS.

Organizacje, które udzieliły rekomendacji swoim człon-
kom – delegatom OPS II kadencji –proszone są o zwe-
ryfikowanie intencji i możliwości dalszego aktywnego 
uczestnictwa tych osób. Jeśli potwierdzają one wolę bycia 
delegatem OPS, wystarczy przesłać imienną listę. 

W stosunku do nowych kandydatów, należy przesłać For-
mularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik do Regulaminu. 
W przypadku zamiaru kandydowania do Prezydium należy 
przesłać zgłoszenie z rekomendacjami dwóch organizacji.

Wzory w/w dokumentów znajdują się na stronie  
 www.partalmentseniorow.pl

Akredytacja prowadzona jest pod adresem:  
 biuro@parlamentseniorow.pl

Zapraszamy aktywnych. Wybierzmy najlepszych! 

�� KRYSTYNA LEWKOWICZ 
Przewodnicząca Prezydium OPS
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TEATR

TEATR BARAKAH DZIAŁAJĄCY NA KRAKOWSKIM KAZIMIERZU OD 15 LAT  ŁĄCZY W SOBIE TRADYCJE Z RÓŻNYCH 
STRON ŚWIATA, DRAMATURGIE Z RÓŻNYCH KRAJÓW I TEMATY WAŻNE DLA RÓŻNYCH KULTUR. NASZ TEATR TO 
NIE TYLKO SPEKTAKLE, ALE RÓWNIEŻ INNE WYDARZENIA KULTURALNE – TAKIE JAK WARSZTATY ARTYSTYCZNE, 

KONCERTY, IMPREZY LITERACKIE, WYSTAWY I WIELE INNYCH.

Zapraszamy seniorów na darmowy cykl warsztatów artystycznych i przegląd „Tworzymy Postać”.
Zajęcia teatralne obejmować będą kreację wyrazistości scenicznej oraz opracowanie tekstu Gu-

stawa Herlinga-Grudzińskiego. W czasie ćwiczeń choreograficznych uczestnicy skupią się na pracy 
nad ciałem, pracy w grupie oraz zmierzą się z interpretacją roli w formie układu choreograficznego. 
Warsztaty muzyczne uczyć będą zrozumienia choreografii i ruchu scenicznego, a zajęcia plastyczne 
pomogą w stworzeniu graficznej oprawy spektaklu.

Wszystkie warsztaty prowadzone będą przez najwyższej klasy profesjonalistów w swoich dziedzi-
nach, doświadczonych w pracy edukacyjno-artystycznej, na co dzień związanych z Teatrem BARAKAH.

Teatr Uniwersytetu Trzeciego Wieku OdNowa ze Świę-
tochłowic we współpracy z Teatrem im. St.I. Witkiewicza 
w Zakopanem przygotował spektakl „Kubuś Puchatek, 
czyli w Tobie też jest małe co nieco”. Głos Seniora roz-
mawia z pomysłodawczynią, Prezesem UTW – Krystyną 
Rawską, i reżyserem spektaklu, Andrzejem Bieniasem.

–W piątym roku istnienia UTW (2015) w Świętochłowi-
cach powstał zespół teatralny. Od wielu lat bliski jest mi 
zespół teatru im. St. I. Witkiewicza z Zakopanego. Dyrektor 
Teatru, Andrzej Dziuk, pomógł wybrać repertuar i reżyse-
ra. Pierwszym spektaklem byli „Chłopcy” St. Grochowiaka, 
reżyserem został Andrzej Bienias. Potem wystawiono „Pu-

TEATR ODNOWA ZE ŚWIĘTOCHŁOWIC STAWIA 
NA „KUBUSIA PUCHATKA”

łapkę” do tekstów Monty Phytona, a teraz „Kubusia Puchat-
ka” – mówi Krystyna Rawska.

Świat Kubusia Puchatka jest wielopoziomowy. Ten sam 
tekst wywołuje śmiech u dzieci, a zadumę u dorosłych. 
Autorom udało się zrobić spektakl dla dzieci i równocze-
śnie dla ich dziadków. Reżyser Andrzej Bienias, przyznaje, 
że widza bardziej wymagającego i szczerego jak dzieci nie 
ma w całym wszechświecie. – To, że dziecko nie zrozumie 
niektórych przekazów filozoficznych w niczym nie prze-
szkadza. Przymus zrozumienia sztuki jest ogólnie rzecz 
biorąc wytworem jajogłowych idiotów, którzy z powodu 
takich, czy innych powodów sami tworzyć sztuki nie potra-
fią – komentuje reżyser.

Na pytanie o najbliższe plany Krystyna Rawska odpo-
wiada, że w chwili obecnej teatr nie planuje nowej pre-
miery. – Chcemy zaprezentować swoje spektakle jak naj-
szerszemu gronu widzów, jesienią zagramy dla pacjentów 
szpitala w Kobierzynie i czekamy na zaproszenia.

Kontakt e-mail do twórców spektaklu: utw.swce@wp.pl.

DARMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE  
DLA SENIORÓW W TEATRZE BARAKAH

PATRON MEDIALNY:

KIEDY?
1) w tygodniu 19-23.08.2019 r. można dowolnie wy-

brać ilość i rodzaj zajęć;
2) w tygodniu 26-31.08.2019 r. efektem codziennych 

warsztatów będzie pokaz małej formy teatralnej – ważne 
jest, aby każdy uczestnik wziął udział w całym cyklu.

Czas trwania jednych zajęć to ok. 3 godz. (z przerwą).

GDZIE?
Teatr BARAKAH, ul. Paulińska 28

KONTAKT
tel. 12 397 80 47 (teatr) 
lub 12 429 37 28 (redakcja Głosu Seniora)
e-mail: rezerwacje@teatrbarakah.com 
lub ogs@manko.pl
Liczba miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejszą 
rezerwację!
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury
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SENIOR W RUCHU
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 

MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI W RAMACH 
PROGRAMU „SPORT DLA WSZYSTKICH” 2019

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MA PRZEOGROMNY WPŁYW 
NA NASZE ZDROWIE W KAŻDYM WIEKU. ALE JAK 
ZMOTYWOWAĆ SENIORÓW DO BYCIA AKTYWNYMI?

Celem projektu jest promocja aktywności fizycznej 
wśród seniorów, zwłaszcza tych, którzy od wielu lat nie 
uprawiali sportu, a aktywność fizyczną podejmowali spo-
radycznie albo w ogóle oraz przełamywanie stereotypów 
dotyczących form spędzania czasu wolnego przez senio-
rów. Celem jest również propagowanie zdrowego stylu ży-
cia oraz traktowanie aktywności fizycznej jako sposobu na  
unikanie wielu chorób cywilizacyjnych.

W Krakowie odbędą się 4 wydarzenia pod hasłem „4 
biegi Głosu Seniora na 4 pory roku”. Należy zaznaczyć, 
że to umowne hasło, gdyż najwięcej osób zachęcamy do 
udziału w marszu, czy wręcz spaceru nordic walking. Jak 
podczas każdej podobnej imprezy sportowej będzie mie-
rzony czas pokonania dwóch tras o długości ok. 2 km lub 
4 km, do wyboru. Rywalizować będziemy w kategoriach 

SENIOR W RUCHU

OSTROWSCY SENIORZY W RUCHU

wiekowych 60-64 lat, 65-69 lat oraz 70+. Zwycięzcom zo-
staną wręczone puchary i nagrody, a relacje z wydarzeń 
oraz wywiady z laureatami nagród zostaną następnie za-
mieszczone w dziale „Senior w ruchu” w Ogólnopolskim 
Głosie Seniora. 

Podczas imprezy będzie krótka prelekcja jak rozpocząć 
aktywność oraz odbędą się bezpłatne badania.

Terminy imprez: 20.09 oraz 6.10.2019.

„W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH” – MÓWI 
POLSKIE PRZYSŁOWIE – I O TYM PRZEKONUJĄ SIĘ 
KAŻDEGO DNIA UCZESTNICY SEKCJI KSZTAŁTO-

WANIA SYLWETKI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM. 

–Ruch – stwierdza w rozmowie ze mną Maria Wojta-
szek, animatorka kultury prowadząca zajęcia – wspaniale 
pomaga w zapobieganiu różnym chorobom i stanom pato-
logicznym w organizmie. –Kiedy ćwiczymy – dodaje – czu-
jemy się lepiej fizycznie, co w rezultacie wpływa na popra-
wę naszej psychiki. 

„Zamiast brać lekarstwa – bierz się za ćwiczenia” – ta-
kie motto przyświeca członkom sekcji. Aktywni fizycznie 
ostrowscy seniorzy są wzorem do naśladowania dla tych, 
którzy dotychczas uważali, że takie spędzanie czasu nie 
przystoi w ich wieku. Z roku na rok coraz liczniejsza grupa 
najstarszych mieszkańców, aktualnie w liczbie 130 osób, 
bierze systematyczny udział w zajęciach gimnastyczno-re-
habilitacyjnych z elementami jogi i aerobiku, w spotkaniach 
integracyjnych i ćwiczeniach na terenie obiektów Piaski 
Szczygliczka. W ramach profilaktyki zdrowotnej seniorzy 

wyjeżdżają do term w Uniejowie, na Warsztaty Zdrowia 
do Rabki, jak też korzystają z możliwości grupowych 
wyjazdów do sanatorium w Ciechocinku i Nałęczowie. 
Wielu docenia ciekawy i pełen wrażeń niedawny pobyt 
w sanatorium Szachtar w Truskawcu na Ukrainie.

Szczególnie chętnie członkowie sekcji przychodzą 
na Piaski Szczygliczka w czasie wakacji, gdzie integrują 
się wszystkie grupy ćwicząc przy muzyce na świeżym 
powietrzu, a po ćwiczeniach towarzysko spędzają czas 
w ostrowskich ogródkach kawiarnianych. Wszystkich 
chętnych, którym aktywność fizyczna jest bliska zapra-
szamy do naszego grona. Ćwiczmy razem!

�� KAZIMIERZ NAWROCKI
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Na czym polega gra w speed-ball?
Speed-ball to dyscyplina w której wykorzystuje się ra-

kiety oraz specjalną eliptyczną piłeczkę na żyłce przymo-
cowaną do pionowego masztu. Występuje klasyczna dla 
sportów rakietowych gra singlowa oraz gra deblowa. Ale 
w speed-ballu są także konkurencje rozgrywane na czas, 
czyli takie gdzie nie ma przeciwnika, tylko zbiera się punkty 
na podstawie liczby uderzeń. Możliwa jest też rywalizacja 
drużyn, a rozgrywki na mistrzostwach toczą się w różnych 
konfiguracjach. Oprócz tego speed-ball ma do zaofero-
wania wiele gier, które można wykorzystać przy zajęciach 
młodzieżą lub seniorami. 

Speed-ball jest jedną z tych dyscyplin sportu, które nie 
wymagają ani wkładu dużych środków finansowych, ani 
wielkich obiektów sportowych. Kto zatem i w jakich wa-
runkach może go uprawiać?

Niewielka wymagana przestrzeń oraz mobilność sprzę-
tu to duże zalety tej dyscypliny. Jeśli chodzi o warunki, 
średnia wymagana powierzchnia to 4 na 4 metry. Trenować 
można w pomieszczeniach zamkniętych oraz w plenerze. 
W speed-ball mogą grać zawodnicy w każdym wieku.

Jakie plusy dla zdrowia i dla ogólnej kondycji sportowej 
niesie ze sobą speed-ball? 

Przy rekreacyjnej grze w speed-ball uruchamiamy mię-
śnie obręczy barkowej, nadgarstek oraz nogi. Seniorzy 
z którymi trenujemy często podkreślają, że piłka jest na 

SPEED-BALL
SPORT DLA SENIORÓW

żyłce, więc nie trzeba się po nią schylać. To ważne, ponie-
waż osoby ze schorzeniami stawów lub kręgosłupa nie są 
narażone na ciągle pochylanie. 

Stowarzyszenie Sportownia promuje speed-ball jako 
sport dla seniorów. Jakie działania realizujecie, aby za-
chęcać starsze osoby do tego egzotycznego sportu?

Kolebką speed-balla jest Małopolska. Najmocniej dzia-
łamy na południu kraju. Poszukujemy grup senioralnych 
i liderów, którzy są otwarci na nowości. Przez kilka lat stwo-
rzyliśmy liderską sieć seniorów i organizacji senioralnych, 
które rozwijają speed-ball na terenie pięciu województw. 
Wyjeżdżamy, szkolimy, sieciujemy grupy, organizujemy 
także obozy dla seniorów oraz ogólnopolskie zawody. 
Zaangażowanie i entuzjazm uczestników przerósł nasze 
najśmielsze oczekiwania. Dlatego jesienią tego roku pla-
nujemy organizację I Mistrzostw Polski w Speed-ballu de-
dykowanych seniorom.

Czy Pani zdaniem speed-ball ma szansę stać się dyscy-
pliną popularną, uprawianą powszechnie?

Mimo, że gra jest znana w Polsce zaledwie 5 lat, już 
trzykrotnie odbyły się Mistrzostwa Polski w tej grze. Mamy 
też międzynarodowe sukcesy – brązowe i srebrne medale 
mistrzostw świata. Obecnie w każdym województwie dzia-
łają grupy młodzieżowe, a UTW uruchamiają sekcje spe-
ed-ballowe i organizują lokalne zawody. Dyscyplina rozwi-
ja się bardzo dynamicznie, dlatego wierzę, że za kilka lat 
wyjdzie ze sportowej niszy. 

W jaki sposób można rozpocząć przygodę ze speed-bal-
lem?

Wpisz „Stowarzyszenie Sportownia” w wyszukiwarce 
Google i skontaktuj się z nami. Serdecznie zachęcam!

Chcesz poznać speed-ball? Zaproś nas na warsztaty! 
Chcesz zakupić sprzęt do gry? Skontaktuj się z nami!

STOWARZYSZENIE SPORTOWNIA
tel. 794 603 701, 

email: info@sportownia.eu

MIJA 5 LAT OD KIEDY EGZOTYCZNY SPEED-BALL PRZYWĘDROWAŁ DO 
POLSKI. O NOWEJ DYSCYPLINIE I JEJ ZALETACH OPOWIADA LIDERKA 
ROZWOJU SPEED-BALLA WŚRÓD SENIORÓW, IZABELA JANCZAK-BIZOŃ 

ZE STOWARZYSZENIA SPORTOWNIA.
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MYŚL ZDROWO

ZAGROŻENIA 
LETNIEGO 
WYPOCZYNKU
CZAS LETNICH UPAŁÓW TO CZAS, KIEDY SENIO-

RZY SZCZEGÓLNIE POWINNI DBAĆ O SWOJE ZDRO-
WIE. NALEŻY UNIKAĆ MIEJSC NASŁONECZNIONYCH, 

DUSZNYCH I ZATŁOCZONYCH ORAZ PAMIĘTAĆ O NAKRY-
CIU GŁOWY. NAJLEPIEJ W OGÓLE NIE WYCHODZIĆ MIĘ-
DZY GODZ. 11 A 16, BO WTEDY JEST NAJGORĘCEJ. ODZIEŻ 
POWINNA BYĆ PRZEWIEWNA I ZROBIONA NAJLEPIEJ 
Z NATURALNYCH MATERIAŁÓW. TRZEBA STALE UZUPEŁ-
NIAĆ PŁYNY, PIĆ MAŁYMI ŁYKAMI, A NIE NARAZ. POWINNI-
ŚMY WYPIJAĆ OK. OŚMIU SZKLANEK PŁYNÓW NA DOBĘ, 
ALE W ODSTĘPACH. OCZYWIŚCIE NALEŻY W TO WLICZYĆ 
POKARMY PŁYNNE, NP. ZUPY. 

Wypicie dużej ilości płynów naraz nie zapewni nam od-
powiedniego nawodnienia. Te płyny zaraz wydalimy, bo tak 
działa nasz organizm. Dlatego najlepiej mieć cały czas pod 
ręką najlepiej wodę niegazowaną, w temperaturze poko-
jowej, bo nie dostarcza ona kalorii i jest neutralna dla na-
szego organizmu. Jeżeli tego nie zrobimy, to grozi nam od-
wodnienie. Jego skutki mogą być bardzo poważne, mogą 
prowadzić nawet do śmierci. Woda jest podstawą zdrowe-
go, prawidłowego żywienia. Bez niej pojawiają się zaburze-
nia koncentracji, zaparcia, niewydolność krążenia czy ne-
rek, zakrzepica żył kończyn dolnych, a nawet zawał. Osoby 
nieodpowiednio nawodnione miewają zaburzenia widzenia, 
podwyższone ciśnienie, suche, popękane usta, są senne 
i chronicznie zmęczone. Pierwszym objawem odwodnienia 
jest pragnienie, ale to pojawia się dopiero wtedy, gdy utra-
cimy 1 do 2 proc. naszej wody w organizmie. Tak napraw-
dę powinniśmy pić zanim to pragnienie się pojawi. Nieste-
ty wraz z wiekiem spada potrzeba picia. Osoba starsza po 
prostu często nie czuje, że chce jej się pić. Z drugiej strony 
trzeba jednak uważać na przewodnienie, a dotyczy to osób 
z niewydolnością serca i nerek.

Cieszymy się ze słonecznych dni, ale czy seniorzy mogą 
bezpiecznie korzystać z kąpieli słonecznych? Według na-
ukowców osoby starsze powinny często przebywać na 

słońcu, ponieważ zmniejsza to ryzyko wystąpienia chorób 
serca i cukrzycy. Jest to też zasługa witaminy D, której osoby 
w wieku podeszłym mają zbyt mało. Stąd potrzeba dodat-
kowego zażywania witaminy D przez cały rok – na pewno 
jej nie przedawkujemy, nawet jeśli równocześnie będziemy 
korzystać ze słońca.

Ale uwaga, intensywne opalanie się nie wchodzi w grę, 
a nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne 
może doprowadzić do uszkodzenia soczewki i siatkówki 
oka, rozwoju zaćmy. Nasila też starzenie się skóry i może 
wywoływać raka – najgorszy rodzaj to czerniak. Korzystne 
jest przebywanie na słońcu, ale kilkanaście minut dziennie, 
z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Bez-
względnie chrońmy oczy okularami z filtrem UV kupowa-
nymi w profesjonalnych punktach. Nabyte na bazarze mogą 
być dla naszego wzroku wręcz niebezpieczne. Wypoczy-
wajmy zdrowo!

�� DR MED. KRZYSZTOF CZARNOBILSKI 
Specjalista geriatrii 

Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala MSWiA w Krakowie  
szpitala dedykowanego seniorom 

Ekspert Głosu Seniora
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„GŁOS SENIORA” POPROSIŁ O ROZMOWĘ DR. WA-
CŁAWA ADAMCZYKA, SPECJALISTĘ REHABILITACJI 
RUCHOWEJ, TWÓRCĘ DZIAŁÓW REHABILITACJI RU-

CHOWEJ W SZPITALU MIEJSKIM SPECJALISTYCZNYM 
IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE ORAZ SZPI-
TALU SPECJALISTYCZNYM IM. JÓZEFA DIETLA W KRAKO-
WIE. OBECNIE PRZEBYWA NA EMERYTURZE.

Jakie były początki wczesnej rehabilitacji kardiologicz-
nej w Polsce?

–Podwaliny pod wczesną rehabilitację ruchową po 
przebytym zawale serca kładł w latach 60. doktor  Józef 
Stanowski. Trzeba zaznaczyć, że dopiero dziesięć lat póź-
niej w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego po-
wstały Wydziały Rehabilitacji, a nowoczesna aparatura do 
całodobowej obserwacji funkcji życiowych pacjentów po-
jawiła się w polskich szpitalach pod koniec lat 70. Doktor 
Stanowski bez tych wszystkich udogodnień postanowił – 
wykorzystując swą wiedzę i nowinki zagraniczne – uno-
wocześnić sposób leczenia chorych krążeniowych i m.in. 
wprowadzić rehabilitację ruchową, a w szczególności za-
jąć się chorymi z zawałem mięśnia serca.

Był pan związany zawodowo z Józefem Stanowskim?
–W roku 1963 Józef Stanowski stworzył w Zakładzie Kar-

diologii Miasta Krakowa zespół, w skład którego – oprócz 
lekarzy – wchodzili psycholog, socjolog, magister wycho-
wania fizycznego, czyli ja, oraz pielęgniarka środowiskowa. 
Zadaniem zespołu była opieka nad pacjentami po przeby-
tym zawale mięśnia serca i pomoc, by w miarę możliwości 
mogli oni wrócić do aktywnego życia. 

W jaki sposób czas rozpoczęcia rehabilitacji wpływa na 
rekonwalescencję po przebytym zawale?

–Inicjatywa dotyczyła najpierw najłatwiejszego, trze-
ciego, etapu rehabilitacji, tzw. ambulatoryjnej. Etap dru-
gi prowadzony był w placówce sanatoryjnej, a doktor 
Stanowski sam kierował tam pacjentów i jeździł na kon-
sultacje. Na koniec pozostał do zrealizowania etap naj-
trudniejszy, pierwszy, tzn. szpitalny, dotyczący decyzji 
o momencie rozpoczęcia rehabilitacji ruchowej. Mieliśmy 
obawy, czy rehabilitacja nie spowoduje powikłań w lecze-
niu oraz zagrożenia życia po ciężkim urazie chorobowym. 
Nie wiedzieliśmy, jak należy wykonywać ćwiczenia i czy są 
one bezpiecznym obciążeniem po długotrwałym ograni-

ŻYCIE PO ZAWALE 

czeniu ruchu. Na szczęście zastosowana metoda okazała 
się dobra i nie doprowadziła do śmierci żadnego pacjenta 
w trakcie ćwiczeń. Na oddziale kierowanym przez doktora 
Stanowskiego przyjął się wczesny sposób stosowania ćwi-
czeń fizycznych, co wpływało na skrócenie okresu poby-
tu pacjenta w szpitalu. W ten sposób dopełnił się pomysł 
trzyetapowego cyklu fizycznej rehabilitacji kardiologicznej 
po zawale mięśnia serca. Ukoronowaniem tej działalności 
była obrona pracy habilitacyjnej dr. Józefa Stanowskiego 
na Akademii Medycznej w 1967 r. w Krakowie pt. „Rehabili-
tacja kardiologiczna w świetle badań własnych”.

Jakie rady ma pan dla pacjentów po przebytym zawale?
–Sprawdziła się i nadal sprawdza w praktyce wypo-

wiedź prof. dr. n. med. Wiktora Degi, ojca polskiego mo-
delu rehabilitacji, że rehabilitację powinna cechować 
wczesność, ciągłość, kompleksowość i powszechność. 
Nie należy zaniedbywać rehabilitacji w ośrodkach stacjo-
narnych, np. sanatoriach kardiologicznych. Obejmuje ona 
także odpowiednią dietę i styl życia. Profilaktyka pozwala 
uniknąć niepotrzebnego ryzyka.

Dalsze porady w kolejnym Głosie Seniora.

Dziękuję.

Rozmawiała AGATA SKOCZYLAS

�� DR N. WF. WACŁAW ADAMCZYK
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PIELĘGNIARSKA OPIEKA 
DŁUGOTERMINOWA  
DLA SENIORÓW

PIELĘGNIARKA, DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH, NA-
UCZYCIEL AKADEMICKI NA UNIWERSYTECIE MEDYCZ-
NYM W LUBLINIE I PRZEDSIĘBIORCA. ELŻBIETA STA-

SIAK JEST EKSPERTEM W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSKIEJ 
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ. GŁOS SENIORA ROZMAWIA 
O MOŻLIWOŚCIACH JAKIE SYSTEM OCHRONY ZDROWIA 
W POLSCE OFERUJE PACJENTOM GERIATRYCZNYM.

Na czym polega długoterminowa opieka pielęgniarska 
w domu chorego?

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa odby-
wa się w domach osób wymagających świadczeń ratują-
cych zdrowie i życie stale i systematycznie. Świadczenia 
te są całkowicie refundowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Są one realizowane przez pielęgniarki dyplomo-
wane, bardzo dobrze wykształcone specjalistki, z dużym 
doświadczeniem zawodowym. 

Jak długoterminowa opieka pielęgniarska ma się do pie-
lęgniarstwa geriatrycznego?

Pielęgniarska opieka domowa długoterminowa jest 
dedykowana także ludziom w wieku geriatrycznym. Pie-
lęgniarki kształcąc się obecnie do pracy w tym zakresie 
posiadają dużą wiedzę na temat osób w wieku geriatrycz-
nym. Sama jestem autorem i współautorem takich kursów 
i programów do specjalizacji, które zajmują się problema-
mi ludzi w wieku geriatrycznym.

Komu przysługuje i jak uzyskać opiekę pielęgniarki ge-
riatrycznej? Do kogo należy się zwrócić, aby taką opiekę 
uzyskać?

Pielęgniarka geriatryczna to termin obecnie mocno 
lansowany, ale taka usługa istnieje od 20 lat, realizowana 
przez pielęgniarki opieki domowej długoterminowej. Jest 
ona przyznawana po uzyskaniu skierowania od lekarza 
POZ, na podstawie skali Barthel.

Jakie świadczenia w miejscu zamieszkania przysługują 
osobom starszym?

Pielęgniarka opieki domowej długoterminowej pielę-
gnuje skórę, wykonuje pomiary parametrów życiowych, 
leczy rany przewlekłe, podaje leki różnymi drogami, cew-
nikuje, wykonuje drenaż ułożeniowy, usprawnia biernie 
i czynnie, nawadnia i odżywia drogą enteralną, edukuje 
i wspiera, zaleca i wypisuje skierowania na wyroby me-
dyczne.

Czy można korzystać z kilku form opieki domowej rów-
nocześnie?

Świadczenie zdrowotne jest czymś innym niż świadcze-
nie opiekuńcze. Świadczenie zdrowotne w domu pacjenta 
realizuje pielęgniarka POZ, pielęgniarka opieki długoter-
minowej domowej lub pielęgniarka hospicjum domowego, 
natomiast świadczenie opiekuńcze opiekunka do działań 
gospodarczo-pomocniczych. 

Jaki sprzęt przysługuje bezpłatnie osobom pozostają-
cym pod domową opieką długoterminową?

Pielęgniarka zapewnia wyroby medyczne zgodnie 
z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego, natomiast pa-
cjent, jego rodzina lub opiekun faktyczny zapewnia środ-
ki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne 
zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Czym zajmuje się założona przez Panią Fundacja ZOFIA?
Fundacja ZOFIA zajmuje się organizowaniem wolonta-

riatu dla studentów Uniwersytetu Medycznego Wydziału 
Nauk o Zdrowiu kierunek Pielęgniarstwo. Praca w Fundacji 
ZOFIA opiera się na pomocy ludziom ciężko chorym i nie-
pełnosprawnym, realizowana jest przez ludzi dobrej woli.
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MYŚL ZDROWO

W POPRZEDNIM NUMERZE GŁOSU SENIORA PRE-
ZENTOWALIŚMY METODY PRZECIWDZIAŁANIA CHO-
ROBIE ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW, W BIEŻĄCYM 

NUMERZE OPISZEMY BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWO JEDNĄ 
Z TYCH METOD.

DLACZEGO KWAS HIALURONOWY?
Wydaje się że najpopularniejszą, a zarazem bardzo sku-

teczną metodą po którą lekarze ortopedzi sięgają w pierw-
szym etapie leczenia artrozy są zastrzyki z kwasu hialuro-
nowego. Tego typu zabiegi wykonywane są od ponad 20 
lat, a liczne badania dowodzą, że dostawowe iniekcje kwa-
su hialuronowego prowadzą do zmniejszenia natężenia 
bólu i poprawy czynności chorego stawu. Podanie kwasu 
hialuronowego ma na celu przywrócenie jakości płynu sta-
wowego, ochronę uszkodzonej i zdrowej chrząstki stawo-
wej oraz zredukowanie dolegliwości bólowych.

POCHODZENIE PREPARATÓW
Pierwsze stosowane kwasy hialuronowe pochodziły 

z biofermentacji z grzebienia koguciego, a więc zawierały 
szczątkowe ilości białek pochodzenia odzwierzęcego mo-
gące wywołać częstsze działania niepożądane. W miarę 
rozwoju technologii kwas hialuronowy pochodzenia od-
zwierzęcego został zastąpiony nowocześniejszą i bezpiecz-
niejszą biofermentacją bakteryjną charakteryzującą się wyż-
szym profilem bezpieczeństwa. Pomimo to na rynku wciąż 
są dostępne produkty pierwszej generacji, dlatego warto 
zapytać swojego lekarza prowadzącego jakie jest pocho-
dzenie kwasu hialuronowego w proponowanym preparacie.

LICZBA INIEKCJI
Ważną decyzją, którą należy podjąć przed rozpoczę-

ciem leczenia jest wybór liczby iniekcji, na rynku dostęp-
ne są preparaty od jednej iniekcji aż nawet do 5 iniekcji 
w cyklu leczenia. Biorąc pod uwagę, iż każda iniekcja jest 
związana z potencjalnym ryzykiem wystąpienia działania 
niepożądanego i kolejną wizytą w gabinecie lekarskim, to 
w ostatnich latach odnotowujemy znaczny wzrost zastoso-
wania preparatów tylko do jednej iniekcji.

SIECIOWANIE PRODUKTU
Poza samym źródłem pozyskania kwasu hialuronowego 

i liczbą iniekcji ważne są również inne parametry produktu, 
takie jak potocznie nazywane „sieciowanie produktu”. Sie-

ciowanie produktu to nic innego jak chemiczne związane 
kwasu hialuronowego w gęstą sieć, tak aby mógł dłużej 
pozostać w stawie i wywołał długotrwały efekt przeciwbó-
lowy. Im kwas pozostaje w stawie dłużej po zastrzyku, tym 
lepiej stymuluje nasz organizm do wytwarzania naszego 
własnego kwasu hialuronowego.

BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE
Kolejną ważną wskazówką przy wyborze kwasu jest to, 

czy posiada udokumentowane badania kliniczne oraz cer-
tyfikaty bezpieczeństwa. Na rynku mamy dostępne prepa-
raty z całego świata, których wprowadzenie na europejski 
rynek jest bardzo proste i nie wymaga gruntownych ba-
dań klinicznych. Inaczej jest z preparatami które zostały 
dopuszczone na rynek amerykański i posiadają certyfikat 
FDA. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków jest pod 
tym względem bardzo restrykcyjna i dopuszcza na swój 
rynek wyłącznie preparaty posiadające duże badana kli-
niczne. 

NA CO JESZCZE ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Inny ważny parametr, od którego zależy skuteczność 

kwasu hialuronowego, to odpowiednie stężenie samego 
kwasu. Najczęściej mieści się on w zakresie od 8 do 22 mg 
kwasu w 1 ml, a jego łączna ilość zależy od objętości strzy-
kawki (najczęściej wynosi od 3 do 6 ml).

Kwas hialuronowy wstrzykiwany jest najczęściej do sta-
wu kolanowego, biodrowego, skokowego oraz coraz czę-
ściej również do małych stawów, jak łokciowy czy barkowy.

Jeżeli lekarz dobrze dostosuje metodę leczenia do 
stopnia zaawansowania choroby zwyrodnieniowej, to efekt 
leczenia kwasem hialuronowym może utrzymywać się 
przez 12 miesięcy, a u niektórych pacjentów nawet dłużej. 

�� LEK. MED. GRZEGORZ JAROSŁAWSKI 
Specjalista II stopnia ortopedii i traumatologii  

oraz medycyny sportowej 
SZPITAL DWORSKA KRAKÓW 

WWW.DWORSKA.PL

KWAS HIALURONOWY 
JAKO METODA LECZENIA STAWÓW



Autoryzowany dystrybutor 
w Polsce Biotech Sp. zo.o.

tel. 17 854 54 53
www.biotech.pl

Producent: 
Anika  

Therapeutics 
USA

Jedyny zarejestrowany na świecie usieciowany kwas 
hialuronowy ze sterydem do pojedynczej iniekcji 
stosowany również w stanach zapalnych stawów dla 
natychmiastowej ulgi w bólu.

Produkt do pojedynczej iniekcji o optymalnym 
stężeniu i masie cząsteczkowej . Posiada wysoki profil 
bezpieczeństwa potwierdzony badaniami klinicznymi 
i amerykańskim certyfikatem FDA . Przynosi ulgę 
w bólu aż do 12 miesięcy 

INNOWACYJNE ZASTRZYKI   
Z KWASU HIALURONOWEGO 
W LECZENIU CHOROBY 
ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW



S A N A T O R I U M  T R U S K A W I E C
 13.08-23.08  1300 ZŁ  11 DNI
 25.08-04.09  1450 ZŁ  11 DNI
 05.09-15.09  1400 ZŁ  11 DNI
 16.09-26.09  1350 ZŁ  11 DNI
 27.09-07.10  1350 ZŁ  11 DNI
 08.10-18.10  1350 ZŁ  11 DNI

Al. Słowackiego 52 (obok Nowego Kleparza) 
30-018 Kraków 

 12 634 23 17 |  575 550 302 
 11.00 - 17.00

BELFEREK
BIURO TURYSTYCZNE
WWW.BELFEREK.SEO.PL

ŚWIĘTA BOŻEGO 
NARODZENIA

Zakopane 
23-28.12.2019 r.
840 zł z dojazdem

SYLWESTER
Zakopane 
28.12.2019-02.01.2020
940 zł z dojazdem

CENA OBEJMUJE:
  TRANSPORT AUTOKAREM LUB BUSEM: 
  23 XII ok. 10.00 KRAKÓW–ZAKOPANE
  28 XII ok. 10.00 ZAKOPANE–KRAKÓW
  ZAKWATEROWANIE W KOMFORTOWYM PENSJONACIE, POKOJE 2,3,4 

OSOBOWE Z ŁAZIENKĄ I TV, wi-fi. POKOJE JEDNOOSOBOWE ZA DOPŁATĄ 
300 ZŁ

  WYŻYWIENIE DOMOWE 2 X DZIENNIE W JADALNI NA MIEJSCU OD 
OBIADOKOLACJI W DNIU PRZYJAZDU DO ŚNIADANIA W DNIU WYJAZDU

  24 XII UROCZYSTA WIECZERZA WIGILIJNA
  ZGŁOSZENIA POTWIERDZONE ZALICZKĄ 300zł./os.
  CAŁOŚĆ WPŁATY WYMAGANA DO 40 DNI PRZED WYJAZDEM.

CENA OBEJMUJE:
  TRANSPORT AUTOKAREM LUB BUSEM: WYJAZD Z KRAKOWA 28 XII ok. 13.00 

– ZAKWATEROWANIE W KOMFORTOWYM PENSJONACIE: POKOJE 2, 3, 
4-OSOBOWE Z ŁAZIENKĄ I TV, WI-FI, POKOJE JEDNOOSOBOWE ZA DOPŁATĄ 
300 ZŁ

  WYŻYWIENIE DOMOWE 2 X DZIENNIE W JADALNI OŚRODKA OD 
OBIADOKOLACJI W DNIU PRZYJAZDU DO ŚNIADANIA W DNIU WYJAZDU

  31 XII ZABAWA SYLWESTROWA POŁĄCZONA Z KOLACJĄ
  MENU: ZIMNA PŁYTA, SAŁATKA JARZYNOWA, CIEPŁE DANIE, NAPOJE CIEPŁE 

I ZIMNE, CIASTO 
 2 STYCZNIA ŚNIADANIE ok. 8.00, WYJAZD Z ZAKOPANEGO ok.10.00
  ZGŁOSZENIA POTWIERDZONE ZALICZKĄ 300zł./os.
  CAŁOŚĆ WPŁATY WYMAGANA DO 40 DNI PRZED WYJAZDEM

POTRZEBNY JEST WAŻNY PASZPORT! 
Wycieczki fakultatywne: zwiedzanie Lwowa, 
na operę do Lwowa, do Drohobycza. 

TRUSKAWIEC
Uzdrowisko na Ukrainie

z zabiegami i dojazdem z Krakowa



S A N A T O R I U M  T R U S K A W I E C
 13.08-23.08  1300 ZŁ  11 DNI
 25.08-04.09  1450 ZŁ  11 DNI
 05.09-15.09  1400 ZŁ  11 DNI
 16.09-26.09  1350 ZŁ  11 DNI
 27.09-07.10  1350 ZŁ  11 DNI
 08.10-18.10  1350 ZŁ  11 DNI

LECZNICZE WODY SIARCZKOWE
- nasz naturalny skarb

Unikalne właściwości buskich wód siarczkowych sprawiają, że co roku 
z tutejszych kuracji zdrowotnych korzysta kilkadziesiąt tysięcy Gości
z kraju i zagranicy. Woda siarczkowa to ewenement przyrody. Łączy
w sobie zalety solanki jodkowo - bromkowej  oraz produktów redukcji 
siarki pochodzącej z pokładów związków gipsowych. Woda 
siarczkowa czerpana jest bezpośrednio ze źródeł mineralnych 
UZDROWISKA BUSKO-ZDRÓJ S.A. Jej lecznicze właściwości wiążą się 
z wchłanianiem dwuwartościowej siarki przez skórę, drogi 
oddechowe, drogi rodne i przewód pokarmowy.  W wyniku tego 
następuje aktywizacja procesów biochemicznych, przeciwzapalnych, 
przeciwreumatycznych i odtruwających w organizmie. Kąpiele, 
płukanie jamy ustnej, irygacja czy też kuracja pitna uodparnia 
organizm, obniża poziom cholesterolu i cukru we krwi, łagodzi bóle, 
powoduje zmniejszenie obrzęków, poprawia ruchomość stawów. 
Poprzez odkażanie skóry, regenerację naskórka i korzystne procesy 
wewnętrzne zaobserwowano odmładzające działanie kąpieli 
siarczkowych.

Rezerwacja Pobytów Pełnopłatnych
tel. +48 41 370 38 00     e-mail: rezerwacja@ubz.pl

www.ubz.pl
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20 000 ZŁ – TYLE WYNOSI PULA NAGRÓD W TEGO-
ROCZNEJ EDYCJI KONKURSU „ADAMED DLA SENIO-
RA”. O GRANTY POWALCZYĆ MOGĄ ORGANIZACJE, 

KTÓRE MAJĄ POMYSŁ NA ZAKTYWIZOWANIE SENIO-
RÓW I ZACHĘCENIE ICH DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA 
CZASU. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKUR-
SIE – WYJAŚNIAJĄ LAUREACI POPRZEDNIEJ EDYCJI. 

W 2017 r. spośród blisko 200 zgłoszeń, Jury wyłoni-
ło trzy projekty, których koncepcje w kompleksowy i nie-
szablonowy sposób odpowiadały na założenia konkursu 
„Adamed dla Seniora”. Wśród nagrodzonych organizacji 
znalazły się: IFSMA – Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Studentów Medycyny w Warszawie, Dom Kultury w Kętach 
oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. 

AKTYWNY SENIOR
„Trening czyni mistrza” – to nazwa projektu, który realizo-

waliśmy dzięki Adamedowi w 2017 i 2018 roku. Zaprosiliśmy 
do niego Seniorów z gminy Kęty – głównie słuchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Naszym celem było komplekso-
we przygotowanie grupy Seniorów do udziału w Olimpiadzie 
Sportowej UTW poprzez cykl treningów, spotkań z trenerami 
i fizjoterapeutami, tak aby mogli bezpiecznie i z sukcesem 
wystartować w zawodach. Dlaczego akurat taki projekt? 
Nasi Seniorzy od wielu lat uczestniczyli w olimpiadach, jed-

MASZ POMYSŁ NA PROJEKT DLA 
SENIORÓW? ZGŁOŚ GO I ZDOBĄDŹ 
GRANT NA JEGO REALIZACJĘ

nak brak systematycznych zajęć i profesjonalnych treningów, 
budził niepewność oraz obawy związane z samym startem. 
Wygrana w konkursie to zmieniła. Seniorzy przekonali się, że 
bycie aktywnym zaowocuje ich dobrym samopoczuciem fi-
zycznym i psychicznym. Uwierzyli we własne siły, a systema-
tyczne spotkania w grupie o sportowych zainteresowaniach 
umocniły ich morale. Bez dwóch zdań warto wziąć udział 
w konkursie „Adamed dla Seniora”, warto spróbować i poka-
zać, że chcieć to móc! – powiedziała Olga Chromik, opiekun 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Domu Kultury w Kętach.

KULTURA DOSTĘPNA 
Konkurs „Adamed dla Seniora” to doskonała okazja dla 

organizacji na poszerzenie swojej oferty edukacyjnej i przede 
wszystkim dostosowanie jej do potrzeb Seniorów. Jaki był 
nasz pomysł? Dzięki grantowi przygotowaliśmy szlak tury-
styczny oparty na prozie Marii Kuncewiczowej. Wyniki pra-
cy umieściliśmy w przewodniku pt. „Kazimierz dwóch Księ-
życów”, który rozdawaliśmy podczas cyklicznych, otwartych 
spacerów szlakiem Kuncewiczów. Uczestniczyli w nich 
przede wszystkim Seniorzy, członkowie klubów książki, 
słuchacze UTW, podopieczni Domów Pomocy Społecznej 
i ośrodków dziennego pobytu dla osób starszych – łącznie 
ponad 750 osób. Co prawda, projekt się zakończył, ale z jego 
efektów możemy korzystać do dziś. Z uwagi na to, że prze-
wodnik ma swoją wersję elektroniczną, każdy może pobrać 
mapę szlaku ze strony naszego muzeum. W wybranych miej-

DK KĘTY OLIMPIADA SPORTOWA
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scach Kazimierza Dolnego umieściliśmy także tabliczki z ko-
dami QR – za ich pośrednictwem można ściągnąć przewod-
nik na urządzenia mobilne – mówi Karolina Oleksiewicz, 
reprezentująca Dom Kuncewiczów, z oddziału Muzeum 
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

KOMUNIKACJA SENIORÓW Z LEKARZAMI
„Pora Seniora” – zwycięski projekt zgłoszony przez nas do 

konkursu „Adamed dla Seniora”, to ukłon w kierunku osób 
starszych z naszego otoczenia. Udało nam się go przepro-
wadzić aż w 15 polskich miastach. Pomysł oparliśmy na 
trzech głównych filarach: edukacji, aktywizacji oraz integra-
cji. Dzięki grantowi, ufundowanemu przez Adamed, prze-
prowadziliśmy szereg wykładów skierowanych zarówno do 
Seniorów, jak i szerszego grona odbiorców, m.in. studentów 
kierunków medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia. 
Spotkania dotyczyły tematyki zdrowia publicznego oraz ko-
munikacji z pacjentem geriatrycznym. Ponadto, specjalnie 
dla uczestników spotkań przygotowaliśmy materiały eduka-
cyjne, m.in. dzienniczki pomiarów, które trafiły do Seniorów 
podczas licznych akcji profilaktycznych – mówi Magdalena 
Bełz z IFSMA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Stu-
dentów Medycyny.

PRZYGOTUJ 
ZGŁOSZENIE 
I WYGRAJ 
Masz ciekawy pomysł na działania dla 
lokalnej społeczności Seniorów? Jeżeli 
tak, to zgłoś go w ogólnopolskim konkursie 
„Adamed dla Seniora”, w którym łączna 
pula nagród wynosi 20 000 zł. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 15 września 2019 r. 
i można je nadsyłać: 

  pocztą tradycyjną na adres: 
Walk PR, ul. Dzielna 60,  
01-029 Warszawa (z dopiskiem 
„KONKURS Adamed dla Seniora”), 

  elektronicznie:  
dlaseniora@adamed.com  

  przez formularz dostępny na stronie:  
www.adameddlaseniora.pl/konkurs 

KAZIMIERZ DOLNY - SZLAKIEM KUNCEWICZOWEJ
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 CZY W SPRAWACH, W KTÓRYCH ZAWARTO UGODĘ 
Z UBEZPIECZYCIELEM MOŻNA STARAĆ SIĘ O WYPŁA-
TĘ DODATKOWYCH ŚRODKÓW? JAKIE ŚWIADCZE-

NIA MOŻE OTRZYMAĆ OSOBA POSZKODOWANA W  WY-
PADKU, NAWET JEŚLI MINĘŁO OD NIEGO NIEMAL 20 
LAT? EKSPERTOM VOTUM S.A. UDAŁO SIĘ UZYSKAĆ DLA 
POSZKODOWANEJ KOBIETY PONAD 900 TYS. ZŁ, CHOĆ 
W JEJ SPRAWIE ZOSTAŁA ZAWARTA UGODA.

WYPADEK
Do wypadku, w jakim ucierpiała kobieta doszło w listo-

padzie 1997 r., kiedy to 20-letnia wówczas poszkodowana 
podróżowała jako pasażerka samochodu. Niestety jego 
kierowca nie dostosował prędkości do warunków panują-
cych na drodze w wyniku czego stracił panowanie nad po-
jazdem i zjechał na pobocze, gdzie następnie dachował.

Na skutek wypadku kobieta doznała rozległych obra-
żeń ciała, w szczególności urazu kręgosłupa w odcinku 
szyjnym oraz uszkodzenia rdzenia skutkującego niedo-
władem spastycznym czterech kończyn. Poszkodowana 
stała się osobą w pełni zależną od pomocy innych ludzi, 
niezdolną do pracy.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE
Początkowo kobieta była reprezentowana przez inne-

go pełnomocnika, któremu udało się uzyskać należne jej 
zadośćuczynienie oraz rentę. Sprawa na tym etapie zosta-
ła zakończona wyrokiem sądowym w 2003 r. oraz zawartą 
przed sądem w 2010 r. ugodą dotyczącą renty.

WSPARCIE VOTUM S.A.
Dopiero 6 lat później sprawa poszkodowanej kobiety 

trafiła do Votum S.A., gdzie poddano ją szczegółowej ana-
lizie. Na podstawie uzupełnionej dokumentacji oraz infor-
macji przekazanych przez poszkodowaną eksperci spółki 
ustalili, że w związku z całkowitą niezdolnością do pracy 
istnieją podstawy do żądania na rzecz kobiety renty wy-
równawczej z tytułu utraconych możliwości zarobkowych. 
Renta wypłacana dotychczas przez ubezpieczyciela na 
podstawie wcześniej zawartej ugody nie uwzględniała 
utraconych możliwości zarobkowania.

PONAD 900 TYS. ZŁ WYPŁATY  
DLA POSZKODOWANEJ 
KOBIETY

Na skutek działań podjętych przez ekspertów Votum 
S.A. w lutym 2017 r. ubezpieczyciel przyznał na rzecz po-
szkodowanej rentę wyrównawczą w kwocie 430 zł mie-
sięcznie oraz wypłacił z tego tytułu wyrównanie w kwocie 
ponad 12 tys. zł.

Nie był to jednak koniec wsparcia, jakie eksperci spół-
ki zaoferowali poszkodowanej kobiecie. Zgodnie z jej wolą 
podjęto negocjacje ugodowe dotyczące zamiany renty 
płatnej okresowo na jednorazowe odszkodowanie, tj. ka-
pitalizacji renty.

Ostatecznie doszło do zawarcia ugody na kwotę 950 
tys. zł tytułem skapitalizowanej renty. Uzyskana kwota po-
zwoli na zabezpieczenie przyszłości poszkodowanej po-
przez inwestycję w instrumenty finansowe, zabezpiecze-
nie własnych potrzeb mieszkaniowych oraz zakup lokalu 
mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem, co pozwoli 
na uzyskiwanie stałego dochodu z czynszu najmu.

VOTUM S. A. oferuje pomoc osobom poszkodowanym 
w wypadkach w bardzo szerokim zakresie, każdorazo-
wo jest ona dopasowana do indywidualnych potrzeb 
klienta. Nawet w sprawach, w których od wypadku 
minęło wiele lat i doszło do zawarcia ugody z ubez-
pieczycielem warto skorzystać z pomocy ekspertów, 
dzięki czemu w niektórych sytuacjach możliwe jest 
uzyskanie dodatkowych środków dla poszkodowa-
nego. W przypadku kobiety, która ucierpiała na sku-
tek wypadku samochodowego efektem ciężkiej pracy 
specjalistów było wypłacenie znacznej sumy pienię-
dzy, która pozwoli na poprawę jej codziennej egzy-
stencji. Dzięki dodatkowym środkom poszkodowana 
będzie mogła uzyskać częściową samodzielność i uj-
rzeć przyszłość w lepszych barwach.
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 WIELU Z NAS CODZIENNIE ZADAJE SOBIE PYTANIE, 
JAKĄ KAWĘ WYBRAĆ? PARZONĄ, ROZPUSZCZALNĄ 
CZY MOŻE Z EKSPRESU ALBO PARZONĄ WE FRENCH 

PRESSIE? DZISIAJ DOWIEMY SIĘ KTÓRA NAS POBUDZI, 
A KTÓRA NIE TYLKO NIE DODA NAM ENERGII, A WRĘCZ PO 
PROSTU NAM ZASZKODZI. 

Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście kawa roz-
puszczalna. Na półkach sklepowych mamy wielki wybór 
od kawy czarnej rozpuszczalnej, poprzez kawy „3 w 1”, aż 
po kawy rozpuszczalne z mlekiem i dodatkiem smakowym 
w jednej saszetce. Nie jest to najlepszy wybór, ponieważ 
kawa rozpuszczalna posiada w swojej zawartości ochra-
toksynę A. Ta substancja jest produkowana przez pleśń, 
odkłada się w naszym organizmie i uszkadza między inny-
mi nerki i układ odpornościowy. 

Kawa parzona, czyli zmielona kawa zalana gorącą wodą 
też nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlaczego? Fusy które 
znajdują się w szklance lub kubku mają cały czas kontakt 
z wodą. Tworzy się charakterystyczna zawiesina z której 
wydobywają się substancję szkodliwe przede wszystkim 
dla naszego żołądka i wątroby.

Kawa z ekspresu ciśnieniowego jest uważana za jed-
ną z najzdrowszych. Kontakt gorącej wody z zmielonymi 
ziarnami kawy jest bardzo krótki (espresso parzy się w cza-

sie 20-30 sek.), co daje nam czysty i zdrowy napar. War-
to zaznaczyć dwie kwestie: espresso ma jeden minus, jest 
kawą dosyć mocno zakwaszoną więc spożywanie więcej 
niż 4 filiżanek dziennie nie jest wskazane oraz to, że filiżan-
ka espresso na pewno nas nie pobudzi, espresso posiada 
bardzo małą ilość kofeiny!

Kawa parzona w French pressie lub jak kto woli w pra-
sce francuskiej ma na pewno najwięcej kofeiny w porów-
naniu do opisanych powyżej, ponieważ dobrze przygo-
towany French press parzy się około 4 minut. Oczywiście 
jeżeli przesadzimy z czasem zaparzania możemy taką 
kawę przeparzyć i wydobyć z niej czynniki, które na pewno 
nie będą dobre dla naszego organizmu. Do tej metody za-
parzania musimy użyć kawy świeżo wypalonej oraz świeżo 
zmielonej, a wtedy efekt na pewno będzie pozytywny. 

Podsumowując, należy spożywać kawę świeżo wy-
paloną, zmieloną tuż przed zaparzeniem. Nie wybierajmy 
kaw rozpuszczalnych, które są przetwarzane. Parzmy kawę 
z zalecanymi formami i w rozsądnych ilościach. 

JAKĄ KAWĘ WYBRAĆ?
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 KAŻDY SENIOR ZASŁUGUJE NA CHWILE RELAKSU 
I ODPOCZYNKU. DOSKONALE O TYM WIEMY, DLATE-
GO POSTANOWILIŚMY SKIEROWAĆ OFERTĘ WŁAŚNIE 

DO PAŃSTWA. BIURO TURYSTYCZNE SENIOR PROPONU-
JE WCZASY WYPOCZYNKOWE ORAZ TURNUSY REHABI-
LITACYJNE DLA SENIORÓW. W NASZEJ OFERCIE ZNAJDĄ 
PAŃSTWO POBYT NAD POLSKIM MORZEM, W  GÓRACH 
ORAZ ZAGRANICZNE WYCIECZKI OBJAZDOWE.

WCZASY NAD MORZEM
Posiadamy szeroką ofertę wypoczynkową nad polskim 

morzem. Organizujemy wczasy zarówno w najpopularniej-
szych kurortach: Kołobrzeg, Międzyzdroje, Świnoujście, 
Mielno, Rewal, Ustka, jak i w mniejszych urokliwych zakąt-
kach: Mrzeżyno, Dziwnówek, Dźwirzyno, Ustronie Morskie, 
Grzybowo i wiele więcej.

TURNUSY REHABILITACYJNE
Turnusy rehabilitacyjne to idealnie połączenie odpo-

czynku z leczeniem. Każde wczasy lecznicze posiadają 
szeroki wachlarz zabiegów. Najczęściej dostępne są 2-3 
zabiegi dziennie. To około 20-40 zabiegów na cały pobyt. 

Na miejscu dostępna jest opieka lekarska. Turnusy reha-
bilitacyjne organizujemy w wielu miejscach nad morzem 
oraz w górach w najpopularniejszych uzdrowiskach: Lą-
dek Zdrój, Busko Zdrój, Zakopane, Polanica Zdrój, Kudowa 
Zdrój, Świeradów Zdrój, Duszniki Zdrój.

BOŻE NARODZENIE, SYLWESTER,  
NOWY ROK 2019/20

Wyjazd na Święta Bożego Narodzenia oraz Sylwestra 
w góry lub nad morze to niezapomniane chwile w urokli-
wym miejscu. To magiczny czas, w którym warto wyjechać 
w jedno z pięknych polskich miejsc. Zapraszamy do rezer-
wacji wyjazdu na Święta, również z zabiegami. 

ul. Św. Mikołaja 12/104 
I piętro
50-077 Wrocław
www.senior.wroclaw.pl

BIURO TURYSTYCZNE SENIOR

BIURO TURYSTYCZNE 

SENIOR

Telefony:
516 393 946
531 213 413
512 833 958
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V FESTIWAL  
„Z KOPYTA”
 JUŻ PO RAZ PIĄTY W GNIAZDOWIE KOŁO KOZIEGŁÓW W WOJEWÓDZTWIE 

ŚLĄSKIM ODBĘDZIE SIĘ FESTIWAL MIŁOŚNIKÓW KONI I MUZYKI „Z KOPY-
TA”. W TYM ROKU IMPREZA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W STYLU WESTERN. 

Przez dwa dni, 17-18 sierpnia, widzowie będą mogli zobaczyć wiele interesu-
jących wydarzeń. Na torze T.R.E.C. odbędzie się rywalizacja w ramach Polskiej 
Ligi Western i Rodeo. Jak co roku, nie zabraknie tam efektownych, konnych po-
kazów – tym razem kowbojskich. Po raz pierwszy odbędą się natomiast pokazy 
zaprzęgów konnych. Miłośnicy koni mechanicznych będą mogli natomiast po-
dziwiać widowiskowe zmagania w zawodach off road. Kolejne punkty programu 
to Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych oraz Bieg Z Kopyta. Miłośnicy 
dobrej muzyki z pewnością też nie wyjdą zawiedzeni. Gwiazdami tegoroczne-
go Festiwalu „Z KOPYTA” będą: Golec uOrkiestra, Margaret i Piersi. Na scenie 
wystąpią także wykonawcy country – Tomasz Szwed oraz Alicja Boncol oraz 
blues-rockowa Strefa 50. Na terenie imprezy funkcjonować będzie Westernowe 
Miasteczko, gdzie odbędą się różnego rodzaju konkurencje, w których można 
wziąć udział bezpłatnie: strzelanie z łuku, karabinu, rewolweru, dojenie krowy, 
strzelanie z bicza, nauka kręcenia lasem, poszukiwanie złota i inne. Wstęp na 
Festiwal jest bezpłatny. Program imprezy i więcej informacji znajdują się na stro-
nie www.festiwalzkopyta.pl oraz na profilu FB Festiwal Z Kopyta. 
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 W DNIACH 10-17 SIERP-
NIA 2019 R., W KRYNI-
CY-ZDROJU ODBĘDZIE 

SIĘ 53. FESTIWAL IM. JANA 
KIEPURY. ORGANIZATO-
RZY, CZYLI GMINA KRYNI-
CA-ZDRÓJ ORAZ CENTRUM 
KULTURY W KRYNICY-ZDROJU PRZYGOTOWALI PONAD 
30 IMPREZ, W TYM GALE OPEROWE I OPERETKOWE, WI-
DOWISKA PLENEROWE, KONCERTY KAMERALNE, RECI-
TALE SOLOWE ORAZ SPOTKANIA Z ARTYSTAMI. 

Gościem honorowym tej edycji festiwalu będzie syn Jana 
Kiepury  Marian, który opowie osobiste historie z życia na-
szego wielkiego patrona, jak również zaprezentuje dotąd ni-
gdy nie pokazywane zdjęcia i filmy z prywatnego archiwum. 

KIEPURA  
W KRYNICY

Dyrektor Artystyczny festiwalu, prof. dr hab. Tadeusz 
Pszonka, zaproponował dla ośmiu dni festiwalowych for-
mułę zawierającą cztery wydarzenia dziennie: o godz. 
10.00 będziemy mogli uczestniczyć w spotkaniu z Gwiaz-
dą, następnie o godz. 12.00 w przedpołudniowym koncer-
cie promenadowym, kolejno o godz. 15.00 w koncercie 
popołudniowym zwanym Estradą Młodych oraz o godz. 
20.00 w głównej gali wieczornej. 

Z wszystkich imprez 53. Festiwalu im. Jana Kiepury tylko 
osiem koncertów wieczornych jest biletowanych. Wszyst-
kie pozostałe wydarzenia są otwarte dla publiczności.
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www.zakopiec.pl

>  wczasy dla Seniorów, pobyty z rehabilitacją
>  turnusy rehabilitacyjne – honorujemy dofinansowa-

nia PFRON
>  pokoje z łazienkami, TV i Wi-Fi
>  pełne wyżywienie – możliwe diety
>  zabiegi na miejscu
>  bogaty program kulturalno-oświatowy
>  honorujemy Ogólnopolską Kartę Seniora

K
O

N
TA

K
T   Ośrodek Wypoczynkowy „ZAKOPIEC” 

ul. Jaszczurówka 23c, 34-500 Zakopane
 18 20 114 11
  601 449 250, 507 035 901
  info@zakopiec.pl
ZADZWOŃ, ZAPYTAJ,  
PRZEŚLEMY CI OFERTĘ!

Pobyty letnie – 745 zł/os z pełnym wyżywieniem
Pobyty jesienne – od 595 zł/os z pełnym wyżywieniem
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
NA VII KOŁOBRZESKIE DNI SENIORA
27-28 września 2019 zapraszamy po 2 liderów z Waszego 
UTW (pobyt z noclegiem, wyżywieniem, atrakcjami, nie-
odpłatnie).

28 września zapraszamy wszystkich członków UTW 
i stowarzyszeń senioralnych, bez ograniczeń. Proponujemy 
uczestnictwo w korowodzie i we wspólnej zabawie oraz za-
prezentowanie swojego dorobku kulturalnego (zapewniamy 
napoje zimne, ciepłe, grochówkę i ciasto). Dojazd na koszt 
własny.

Karty zgłoszeń na uczestnictwo w Senioraliach do po-
brania na stronie internetowej www.utw.kolobrzeg.eu

Zgłoszenia e-mail: utw.kolobrzeg@gmail.com 
Informacje telefoniczne: 604 539 493
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 września 2019 r.

TARGI SENIORA  
W EXPO KRAKÓW

III Targi Seniora odbędą się w dniach od 27 do 28 wrze-
śnia 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
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 „JUŻ SZRON NA GŁOWIE, JUŻ NIE TO ZDROWIE, 
A  W  SERCU CIĄGLE MAJ”. 18 MAJA BR. CIECHOCIŃ-
SCY SENIORZY UDOWODNILI, ŻE WYŻEJ WYMIENIO-

NE SŁOWA TO NIE TYLKO TEKST Z KABARETU STARSZYCH 
PANÓW, LECZ ŻYCIOWE MOTTO WIELU EMERYTÓW 
I RENCISTÓW.

Patronat nad III Ciechocińskim Dniem Seniora zorga-
nizowanym przez Miejską Radę Seniorów objął Burmistrz 
Ciechocinka, Pan Leszek Dzierżewicz, natomiast patronat 
medialny TVP Bydgoszcz oraz Głos Seniora.

Uroczystość rozpoczęła parada, której uczestnicy szli 
w rytm utworów granych przez Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą przy OSP z Wagańca. Korowód tworzyli uczestnicy 
Klubu Senior+ ,,Niezapominajka’’, studenci Stowarzyszenia 
,,Uniwersytet dla Aktywnych’’ oraz organizatorzy wraz z za-
proszonymi gośćmi.

Na terenie parku Zdrojowego miała miejsce całodnio-
wa impreza dla wszystkich chętnych, którą otworzyła prze-
wodnicząca Miejskiej Rady Seniorów, Pani Wiesława Tara-
nowska. Podczas imprezy zainaugurowano Ogólnopolską 
Kartę Seniora, a także wręczono certyfikaty dla firm przyja-

III CIECHOCIŃSKI DZIEŃ SENIORA

„AKTYWNOŚĆ ŁĄCZY POKOLENIA”, 
CZYLI SENIORADA 2019

znych seniorom, tj. Centrum Promocji Zdrowia „Sanvit” i ho-
tel SPA „TeoDorka”. Wiceburmistrz, Pan Marian Ogrodowski 
odebrał certyfikat Miasto Przyjazne Seniorom. 

Po oficjalnej części nastąpiły liczne występy artystycz-
ne i pokazy sportowe. Można było skosztować też różnych 
pyszności. Oczy cieszyły wyroby artystów lokalnych oraz 
uczestników warsztatów terapii zajęciowej. III Ciechociński 
Dzień Seniora świętowali nie tylko mieszkańcy, lecz rów-
nież kuracjusze, turyści, wszyscy sympatycy uzdrowiska.

�� MARZENA KUNIGOWSKA  
wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku

W NIEDZIELĘ 19 MAJA B.R. NA TERENIE WAR-
SZAWSKIEJ AWF W WARSZAWIE ODBYŁA SIĘ 13 
JUŻ EDYCJA MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PIKNIKU 

REKREACYJNEGO SENIORADA ORAZ II MEMORIAŁ NOR-
DIC WALKING HALINY SZWARC. GŁÓWNYM CELEM SE-
NIORADY BYŁA INTEGRACJA MIĘDZY POKOLENIAMI ORAZ 
WEWNĄTRZ POKOLEŃ POPRZEZ REKREACJĘ.

Pomimo niepewnej pogody wydarzenie zgromadziło 
się ok. 350 osób. Na uczestników czekał szereg atrakcji, 
m.in. rekreacja z instruktorami, taniec na scenie, potańców-
ka pod gołym niebem, stanowiska z programem nt. bez-
pieczeństwa, zdrowia, hobby. Można było poznać zasady 
gier typu boccia, fińskie kręgle albo wziąć udział w rywali-
zacji rekreacyjnej o nagrody lub tytuł najbardziej aktywnej 
Seniorki i aktywnego Seniora Seniorady. Na scenie zapre-
zentowały się grupy seniorskie. Odbyło się także bicie re-
kordu wspólnie przećwiczonej rozgrzewki.

II Memoriał Nordic Walking Haliny Szwarc był rekre-
acyjną rywalizacją dla warszawskich i mazowieckich stu-
dentów UTW. Rywalizowało około 100 osób starszych. 
Wydarzenie zostało zorganizowane przez studentów war-
szawskiej AWF wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Pro-
mocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+).



54 www.glosseniora.pl

RELACJE

W DNIU 25 MAJA 2019 R. W ŁAZACH ODBYŁA SIĘ XI 
MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA UNI-
WERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI 

SENIORALNYCH „TRZECI WIEK NA START”. WYDARZENIE 
ZORGANIZOWAŁ UTW Z ŁAZ PRZY WSPÓŁPRACY AWF 
KATOWICE, GMINY ŁAZY, OSIR ŁAZY, PARKU WODNEGO 
„JURA” W ŁAZACH, MOK ŁAZY ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 
1 W ŁAZACH. IMPREZA ODBYŁA SIĘ POD PATRONATEM 
GŁOSU SENIORA.

Z roku na rok zainteresowanie imprezą wzrasta. 
W I Olimpiadzie w 2008 r. wzięło udział zaledwie 9 uniwer-
sytetów, a w tym roku uczestniczyło w niej aż 61 Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku i organizacji senioralnych. Goście 
przybyli nie tylko z kraju, ale również z Ukrainy i Austrii. Jest 
to największa impreza sportowa seniorów w wojewódz-
twie, Polsce i Europie

Atmosfera, jaka towarzyszy temu wydarzeniu jest nie-
zwykła. Wszystkim udziela się entuzjazm i doskonały hu-
mor. Zawodnicy przyjeżdżają do Łaz głównie po medale, ale 
nie tylko. Liczy się dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Ki-
bice, którzy licznie przybywają, aby wspierać swoich repre-
zentantów, chcą się przede wszystkim dobrze bawić. Jest 
to możliwe dzięki życzliwości i serdeczności organizatorów. 

Olimpiada tradycyjnie otwarta została przemarszem 
przedstawicieli drużyn biorących udział w zawodach oraz 
odśpiewaniem hymnu narodowego i hymnu olimpijskiego.

Zapłonął znicz olimpijski rozpoczynający imprezę. Za-
wodnicy, których liczba w tym roku przekroczyła 1000 osób, 
walczyli w kilkunastu konkurencjach m.in. w pływaniu, kaja-

„TRZECI WIEK NA START”
kach, lekkoatletyce, kolarstwie przełajowym, tenisie stoło-
wych, strzelectwie, szachach, brydżu i bulach. Równocze-
śnie ze zmaganiami zawodników, na scenie odbywały się 
prezentacje poszczególnych organizacji, chcących pokazać 
swoje osiągnięcia np. w tańcu czy śpiewie. Wystąpił też Ka-
baret 50+ z Łaz reprezentujący gospodarzy Olimpiady.

W klasyfikacji generalnej I miejsce zajął UTW Gliwice, II 
miejsce – UTW Zawiercie, III miejsce – Łuck (Ukraina). Na 
IV miejscu znalazł się gospodarz imprezy – UTW Łazy.

Patronat nad imprezą objęli m.in. Przewodnicząca Sej-
mowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan, Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Wojewoda i Marszałek Województwa Ślą-
skiego, Starosta Powiatowy w Zawierciu, Ogólnopolska Fe-
deracja Stowarzyszeń UTW oraz Polski Komitet Olimpijski.

Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia jest oczy-
wiście pracą długoterminową i przygotowania do niego 
trwają praktycznie już od września. Sama Olimpiada promu-
je Łazy już nie tylko w całym kraju, ale również poza jego 
granicami, a wszystkie miłe słowa, które goście kierują pod 
naszym adresem, wynagradzają nam wysiłek włożony w jej 
organizację.

Serdecznie zapraszamy wszystkich za rok!

�� Sekretarz UTW BOŻENA HACZYK

IRENA FRANKIEWICZ, PREZES UTW W KOŁOBRZEGU ORAZ 
NAJSTARSZY UCZESTNIK MIĘDZYNARODOWEJ OLIMPIADY 
SPORTOWEJ SENIORÓW W ŁAZACH, WIELOKROTNY MISTRZ 
POLSKI W KOLARSTWIE JERZY LEŚNIAK (90 LAT)
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IV BYTOMSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 
ARTYSTYCZNEJ SŁUCHACZY 
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

W dniach 28-29 maja b.r. w Teatrze Tańca i Ruchu ROZ-
BARK odbył się IV Bytomski Przegląd Twórczości Arty-
stycznej Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
Organizatorami wydarzenia było Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Bytomiu, Bytomski UTW oraz Bytomski 
Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK. Przegląd odbywał się pod 
patronatem Marszałka Województwa Śląskiego – Jakuba 
Chełstowskiego i Prezydenta Bytomia – Mariusza Woło-
sza. Patronat medialny objął Głos Seniora. 

Podczas Przeglądu grupy seniorów działające w ra-
mach UTW mogły podzielić się swoimi dokonaniami arty-
stycznymi. Udział w wydarzeniu wzięły 22 zespoły (razem 
prawie 300 artystów seniorów) z 13 Uniwersytetów.

We wtorek 28 maja, Przegląd otworzył Dyrektor Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego – Ryszard Kłak, a wyrazy 
podziwu za aktywność na polu kultury oraz życzenia suk-
cesów i satysfakcji z tego co robią, przekazał wykonaw-
com, w imieniu Prezydenta Bytomia, Sekretarz Miasta – Mi-
rosław Luks. Po krótkiej części oficjalnej sceną zawładnęli 
artyści. Tego dnia w Teatrze ROZBARK zobaczyć można 
było zespoły taneczne oraz posłuchać zespołów wokal-
nych i chórów. Występy spotkały się z żywiołową reakcją 
widowni. W środę, 29 maja widzowie bawili się oglądając 
występy kabaretów i grup teatralnych. 

ZABIERZOWSKIE WESELE,  
CZYLI II GMINNE SENIORALIA
To było kilka miesięcy ciężkiej pracy. Przez ostatni rok 
stopniowo powstawał program imprezy, w którego reali-
zację zaangażowały się niemal wszystkie kluby seniora 
z terenu gminy. Jest ich aż 21, w sumie to ok. 100 osób.

Tegoroczne Senioralia rozpoczęły się po przekazaniu 
klucza do bram gminy Zabierzów przez Wójta Gminy, Elż-
bietę Burtan na ręce przewodniczącego Gminnej Rady Se-
niorów Andrzeja Korzyckiego. Tematem imprezy były trady-
cje związane z weselem, a punktem kulminacyjnym stało 
się przedstawienie tradycyjnej biesiady weselnej. W realiza-
cję przedsięwzięcia zaangażowało się ponad 50-ciu senio-
rów. Wieczór uświetnił koncert Andrzeja i Mai Sikorowskich.

Wielkie gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się 
do powstania tego wspaniałego wydarzenia! Organizato-
rzy już mają kolejne pomysły i za rok znowu spróbują prze-
nieść wszystkich uczestników w czasie i przestrzeni. Gdzie 
tym razem? To już słodka tajemnica seniorów…

STUDENT DLA SENIORA!
10 czerwca w Katedra Gerontologii Społecznej w Insty-
tucie Spraw Społecznych UP odbyła się pod patronatem 
Głosu Seniora III edycja projektu „Student dla Seniora”

Celem wydarzenia była międzypokoleniowa integracja 
studentów z osobami starszymi, wykorzystanie potencjału 
Kół Naukowych, zwiększenie wiedzy praktycznej Seniorów 
oraz zachęcanie starszych członków społeczności do zaan-
gażowania się w działalność na rzecz środowiska lokalne-
go. Podczas wydarzenia Redaktor Naczelny Magazynu Głos 
Seniora i Prezes Stowarzyszenia MANKO – Ogólnopolska 
Karta Seniora – Łukasz Salwarowski przeprowadził dla Se-
niorów warsztaty pt. „AKTYWNY SENIOR MA MOC!”.

Organizatorami przedsięwzięcia było Koło Naukowe 
Wolontariatu działające w Instytucie Spraw Społecznych 
UP w Krakowie przy współpracy z Krakowską Radą Senio-
rów oraz Kołami Naukowymi krakowskich uczelni.

5. OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA 
SPORTOWA SENIORÓW – YOU WIN

W sobotę, 18 maja b.r. odbyło się sportowe święto senio-
rów w Rybniku. W zmaganiach sportowych wzięło udział 
ponad 210 seniorów z 8 miast regionu. 

Swoich reprezentantów wystawiły: Gliwice, Pszczyna, 
Tarnowskie Góry, Bytom, Cieszyn, Żory, Wodzisław Śląski 
oraz oczywiście Rybnik. Uczestnicy rywalizowali w takich 
dyscyplinach jak lekkoatletyka, nordic walking, pływanie, 
tenis stołowy czy szachy.

Podczas wydarzenia nasz Ambasador, Ireneusz Sporys 
wręczył puchary Głosu Seniora dla najstarszego uczestni-
ka i najstarszej uczestniczki Olimpiady. Najstarszy uczest-
nik miał 86 lat! Tuż po dekoracji odbył się piknik olimpijski 
z licznymi atrakcjami. 

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja PGE Energia 
Ciepła.
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FORUM WIZJA ROZWOJU 
24-25 CZERWCA 2019 GDYNIA

NAJWIĘKSZE W POLSCE PÓŁNOCNEJ FORUM GOSPO-
DARCZE, KTÓREGO INICJATORKĄ JEST MAŁGORZATA 
ZWIERCAN, PRZEWODNICZĄCA SEJMOWEJ KOMISJI 

POLITYKI SENIORALNEJ, ZGROMADZIŁO 500 EKSPERTÓW. 
PATRONAT HONOROWY NAD WYDARZENIEM OBJĄŁ PRE-
MIER MATEUSZ MORAWIECKI. JEGO WYSTĄPIENIE BYŁO 
NAJWAŻNIEJSZYM MOMENTEM PIERWSZEGO DNIA FO-
RUM. NIE ZABRAKŁO NA NIM GŁOSU SENIORA.

Po raz drugi w Gdyni dyskutowano o najważniejszych 
obszarach rozwoju państwa. Partnerami merytoryczny-
mi było 9 ministerstw: Cyfryzacji, Finansów, Infrastruktu-
ry, Inwestycji i Rozwoju, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Obrony Narodowej, Przedsiębiorczości i Technologii oraz 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednym ze 100 paneli, które od-
były się w ramach forum, była Srebrna Gospodarka. W dys-
kusji wzięli udział m.in. Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który 
wziął udział w panelu „Polityka senioralna, jako wyzwanie 
dla rządzących”. Lidia Ułanowska, Dyrektor Departamen-
tu Polityki Senioralnej w MRPiPS, prowadziła panel „Usłu-
gi opiekuńcze – rynek publiczny czy prywatny?”. Elżbieta 
Ostrowska, Prezes Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów oraz Krystyna Wróblewska, Poseł na Sejm 

RP, Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej mia-
ły swoje wystąpienia podczas debaty w ramach panelu 
„Przyszłość seniorów na rynku pracy”. 

Głos Seniora uczestniczył m.in. w panelu „Seniorzy jako 
atrakcyjna perspektywa dla rynku turystycznego”. Pytali-
śmy co samorządy i rząd planuje zrobić, aby seniorzy mogli 
częściej niż raz na 3 lata korzystać z dofinansowania z NFZ 
do pobytu w uzdrowisku. 

Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. seniorów, Anna 
Okońska-Walkowicz, poprowadziła panel „Gmina dla Se-
niora a rozwój lokalnego rynku”.

Oprócz dyskusji o najważniejszych obszarach gospo-
darki, podczas forum wręczono nagrody gospodarcze 
oraz promowano polskie przedsiębiorstwa i produkty. Na 
zakończenie odbył się koncert znanej piosenkarki, Eleni. 
W wydarzeniu wzięło udział ok. 5 000 osób.

W DNIACH 10-13.04.2019 R. W WIEDNIU GOŚCILI 
PRZEDSTAWICIELE FEDERACJI UNIWERSYTETÓW 
TRZECIEGO WIEKU WARMII I MAZUR. STACJA NA-

UKOWA PAN W WIEDNIU BYŁA MIEJSCEM SPOTKANIA 
LIDERÓW UTW WIM Z PRZEDSTAWICIELAMI POLSKIEGO 
UTW W AUSTRII POD PATRONATEM I Z UDZIAŁEM GŁOSU 
SENIORA. 

Uczestnicy wysłuchali wykładu prof. Bogusława Dyba-
sia, dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, który zapo-
znał ich z działalnością swojej placówki oraz powiązaniami 
historyczno-kulturowymi Austrii i Polski. Z kolei prof. Ste-
fan Smoczyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
(UMW) w Olsztynie przedstawił m.in. działalność uczelni na 
rzecz rozwoju warmińsko-mazurskich UTW, a prezes Fede-
racji UTW Warmii i Mazur Antoni Furtak omówił możliwości 
szkolenia i podnoszenia kompetencji kadr UTW.

Łukasz Salwarowski zaprezentował Ogólnopolską 
i Europejską Kartę Seniora. Uczestnicy otrzymali magazyn 
Ogólnopolski Głos Seniora oraz Europejski Głos Seniora 
w wersji niemieckiej. Działalność Polskiego UTW w Austrii 
przybliżył jego założyciel, Sławomir Iwanowski, natomiast 
licencjonowany przewodnik miasta Wiednia, Grzegorz 
Bartlewski, zapoznał uczestników konferencji z zabytkami 
stolicy Austrii i śladami Polaków w monarchii habsburskiej. 
Na zakończenie odbyła się kolacja integracyjna w tradycyj-
nym austriackim lokalu Heurigerze.

KONFERENCJA FEDERACJI UTW WARMII I MAZUR W WIEDNIU
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VII MIĘDZYNARODOWA 
SENIORIADA SPORTOWA 
BARTOSZYCE 2019

Za nami siódma już edycja Senioriady, czyli zawodów 
sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Barto-
szycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Impreza odbyła się 
29 czerwca b.r. w hali przy ul. Limanowskiego w Barto-
szycach.

Udział w zawodach wzięło siedem drużyn, w tym jedna 
z Pionierska (Rosja). Na uczestników czekało pięć konku-
rencji. Pomiędzy nimi obywały się występy artystyczne po-
szczególnych ekip. 

Najlepszą z nich okazała się ta wystawiona przez Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie. Tylko punkt mniej 
zgromadzili zawodnicy Gangu Emerytów. Trzecie miejsce 
przypadło Klubowi Seniora w Bisztynku. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali medale pamiątkowe oraz puchary dla ze-
społów.

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ 

„OSOBY STARSZE W PRZEKAZIE 
KULTUROWYM”
W cyklicznej konferencji organizowanej przez Katedrę 
Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wzięli udział 
przedstawiciele środowisk akademickich z Polski, Wę-
gier, Słowacji i Czech. Patronat honorowy objął Wojewoda 
Małopolski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopol-
skiego Witold Kozłowski oraz Rektor UP Kazimierz Karol-
czak. Głos Seniora sprawował patronat medialny.

Celem konferencji było rozpoznanie obrazu starości 
oraz określenie roli osób starszych w przekazie kulturowym, 
wkład osób starszych w kulturę, a także określenie społecz-
nych konsekwencji dominującego obrazu starości w Pań-
stwach Grupy Wyszehradzkiej. Jednym z wniosków konfe-
rencji było stwierdzenie, że postrzeganie seniorów wpływa 
na postawy społeczne wobec nich oraz jakość ich życia, 
zatem ważne jest budowanie pozytywnego obrazu starości 
i ludzi starszych.

IV OLKUSKI DZIEŃ SENIORA

DNIA 31 MAJA NA OLKUSKIM RYNKU JUŻ PO RAZ CZWARTY ODBYŁ SIĘ 
DZIEŃ SENIORA. ŚWIĘTO ROZPOCZĘŁO SIĘ BARWNYM KOROWODEM 
ORAZ PRZEKAZANIEM SENIOROM KLUCZY DO BRAM MIASTA.

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Głosu Seniora! Łukasz Salwarowski – 
Redaktor Naczelny oraz Marek Pilch – nasz Ambasador opowiedzieli o sposo-
bach aktywizacji osób po 60-tce. W programie znalazły się także występy arty-
styczne lokalnych grup seniorskich i wspólna zabawa.

Podczas wydarzenia Głos Seniora podpisał Porozumienie o Partnerstwie 
z Przewodniczącą Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów 
Barbarą Szafraniec. OPoWRS, które zrzesza już ponad 100 gminnych rad senio-
rów, zostało partnerem naszych kampanii i programów: Głos Seniora, Ogólno-
polska Karta Seniora, Gmina Przyjazna Seniorom, Stop Manipulacji – nie kupuj 
na prezentacji! Od tej chwili wspólnie łączymy siły w działaniu na rzecz Senio-
rów oraz wspieramy powstawanie i rozwój istniejących rad seniorów w Polsce.
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PATRONAT

Kilka tygodni temu, nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego, ukazała się unikatowa 
na polskim rynku publikacja „Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej se-
niorów. W perspektywie logopedii gerontologicznej” prof. Agnieszki Ogonowskiej. To 
książka o charakterze naukowym, która odpowiada na wiele istotnych pytań dotyczą-
cych opieki nad osobami starszymi.

Książka prof. Agnieszki Ogonowskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
to pozycja poświęcona problematyce badań gerontologopedycznych, skupionych na 
zagadnieniu sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów. Publikacja skierowana 
jest do terapeutów pracujących na co dzień z seniorami, do opiekunów osób starszych, 
a także do samych seniorów. 

Autorka analizuje najważniejsze zagadnienia dotyczące opieki nad seniorami. Pisze 
o samodzielności, o znaczeniu kontaktów z otoczeniem, rozmów i codziennej aktyw-
ności. Podkreśla wagę codziennych, rutynowych ćwiczeń – zarówno umysłowych, jak 
i fizycznych. 

Publikację – na którą składają się: książka, karty diagnozy, szablon punktacji i opis 
metody – zamyka studium dwóch przypadków, zawierające wiele ciekawych propozycji 
rozwiązań konkretnych problemów.

Publikacja dostępna jest w internetowej księgarni Wydawnictwa Edukacyjnego: 
https://we.pl/pl/p/Wspieranie-sprawnosci-jezykowej-i-komunikacyjnej-seniorow.-W-
perspektywie-logopedii-gerontologicznej/955

POLECAMY!

Kłócisz się z dorosłym dzieckiem, chociaż bardzo je kochasz i potrzebujecie się na-
wzajem? Czujesz się osamotniony, albo winny, bo nie masz czasu dla najbliższych? Być 
może dobre rozwiązania są w zasięgu ręki.

Psychologia kojarzy nam się z gabinetem terapeuty i słynną „kozetką”. Co zazwyczaj 
robi lekarz naszej Psyche? Przede wszystkim – słucha. Bez ocen, bez osądów, spokojnie 
oddziela fakty od domysłów, pomaga zrozumieć czemu się wycofujemy albo reagujemy 
agresją. 

Książka Jolanty Marchlewskiej Emocje-relacje-empatia jest samouczkiem, który 
świetnie zastępuje sesje terapeutyczne ze specjalistą. Na rynku dostępnych jest mnó-
stwo takich poradników, pomagających radzić sobie w konkretnych sytuacjach. Dlacze-
go warto sięgnąć właśnie po tę książkę?

Autorka podkreśla, że nieważne w jakim jesteś wieku, nigdy nie jest za późno na 
dobre zmiany. Jeżeli choć jedna chwila Twojego życia mogłaby być jaśniejsza, szczę-
śliwsza, pełniejsza – podejmij próbę. Zawiłości relacji międzyludzkich i trudności w ko-
munikowaniu się są prezentowane w oparciu o przykłady. Każdemu przykładowi nega-
tywnemu towarzyszy propozycja pozytywna.

Zazwyczaj zgadzamy się ze stwierdzeniem, że dbanie o siebie nie oznacza egoizmu. 
W praktyce dla wielu z nas dorosłe życie oznacza zapomnienie o własnych potrzebach 
na wiele lat. Może chociaż jako seniorzy znajdziemy chwilę, żeby polubić siebie i cieszyć 
się dobrymi relacjami z innymi. Książka Jolanty Marchlewskiej to jedno z narzędzi, które 
może nas zaprowadzić do tego celu.

Książkę Jolanty Marchlewskiej Emocje-Relacje-Empatia można kupić przez stro-
nę internetową Wydawnictwa wydawnictwo.uni.lodz.pl (także w wersji elektronicznej), 
w księgarni przy ul. Lindleya 8 w Łodzi oraz księgarniach PWN oraz w księgarniach inter-
netowych, np. Gandalf.pl, Matras, Bonito, Empik, znak.com.pl.

Emocje-relacje-emaptia – jak zadbać o siebie i relacje z najbliższymi?

Sprawność językowa i komunikacyjna seniorów
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OPOWIADANIE

Przez kolejne tygodnie Iza czasami mijała na ulicy 
znajomego hydraulika, który zawsze szeroko się do niej 
uśmiechał. Odpowiadała możliwie najlżejszym skinie-
niem głowy. W końcu nie można zupełnie lekceważyć 
kogoś, kto według słów babci potrafi naprawić prawie 
wszystko i zawsze jest w pobliżu. Potem zaczęła spoty-
kać go codziennie rano kiedy biegała. Okazało się, że tak 
jak ona zaczynał dzień od rundki po parku. Co jakiś czas 
zamieniali parę słów i uprzedzenie Izy powoli zaczęło zni-
kać. Nienachalny, zwykły, miły człowiek. Zupełnie inny od 
tych, których spotykała w pracy. Kiedy skręciła nogę nad-
biegł w odpowiednim momencie, żeby pomóc jej dowlec 
się do domu.

- Panie Pawle, widzę, że nie ma wyjścia. Pan musi poma-
gać innym.

- To dla mnie drobiazg, proszę sobie nie robić złudzeń, je-
śli chodziłoby o coś poważniejszego uciekłbym, gdzie pieprz 
rośnie... – Ugryzł się w język. Oboje się trochę zakłopotali. 
– Ale póki co, pomogę pani.

- Babciu, skręciłam nogę, musimy pojechać na SOR. 
- Bardzo cię boli? Trzeba schłodzić tę kostkę. Dziękuję ci, 

Pawełku. Dobrze, że byłeś w pobliżu.
Iza postanowiła niczemu się nie dziwić. Babcia tak po-

ufale zwraca się do Pawła?

Noga w gipsie. 6 tygodni o kulach. Ratunku! Na szczę-
ście będzie mogła pracować zdalnie. Ale z części zdań 
musi zrezygnować, nie wszystko da się koordynować 
z domu. Trudno, postara się wykazać mimo wszystko. Iza 
gorączkowo układała nowy plan swojej pracy. Dobrze, że 
mieszka z babcią. Teraz to bezcenne, nie musi martwić się 
o zakupy, gotowanie, pranie i wszystkie te rzeczy, które są 
takie prozaiczne, ale niezbędne. 

- Wiesz Izuniu, te usterki w mieszkaniu to prawdziwa 
zmora. Co prawda Paweł jest blisko, ale nie mogę go ciągle 
angażować. Z drugiej strony trochę bałabym się wpuścić do 
mieszkania kogoś obcego. 

- Dlaczego on w ogóle się na to zgadza? Przecież ciągle 
ktoś go prosi o naprawę, a on nie przyjmuje zapłaty.

- Nie mam pojęcia co on z tego ma. Faktem jest, że rzad-
ko odmawia. Rozmawiałam o tym w klubie seniora. Wszyst-

EMILIA POMAGA 
SZCZĘŚCIU

CZ. 2. 

kie panie mówią to samo: normalny, sympatyczny chłopak. 
Znają go od dziecka i nie mogą powiedzieć o nim nic złego. 

- Tak? Aha, wiesz babciu, ja już muszę wracać do pracy...
Emilia uśmiechnęła się tajemniczo...

W klubie seniora Emilia znalazła bratnie dusze. Starsze 
panie takie jak ona: odczuwające samotność, nawet jeśli 
miały krewnych. Stasia, wdowa od kilku lat, próbowała wy-
pełnić pustkę po odejściu męża. Wanda – babcia czwor-
ga wnucząt, która bała się odmówić opieki nad nimi mimo 
tego, że sił zaczynało jej brakować. I Marlena – singielka 
od zawsze, najbardziej zbuntowana na sposób traktowa-
nia seniorów przez młodszych. Każda inaczej patrzyła na 
świat, ale doskonale się rozumiały. Wiek sprawiał, że wie-
działy o czym mówi ta druga. 

- Martwię się o Izę. Wydaje jej się, że wszystko jest w po-
rządku, że zawsze będzie tak jak teraz. Jest jej dobrze. Pracu-
je, realizuje się, nawet wierzy, że dzięki swojej pracy pomaga 
innym. Co mam jej powiedzieć? Że obok kwitną kwiatki, a ona 
tego nie widzi? Że zmieniają się pory roku? Że dzieci się rodzą, 
uczą się uśmiechać, chodzić, jeździć na rowerze, a ona w tym 
nie uczestniczy? Przecież to brzmi strasznie... Poklepie mnie po 
plecach i powie: „Tak, tak babciu, ale wiesz, muszę wracać do 
pracy...”. To dobra dziewczyna, ale odkąd zdała maturę ciągle 
coś „musi”... Egzaminy, studia, teraz praca. 

- A czego ty chcesz? – Marlena lubiła temat. – Nie za-
wsze trafia się na tę drugą połówkę pomarańczy... To chyba 
lepiej żyć samemu, niż źle wybrać i potem też wylądować 
bez nikogo. 

- Ale jeśli nie będzie próbować, to na pewno nie trafi na 
odpowiedniego człowieka, prawda? – Wanda wiedziała co 
mówi. 

- No właśnie, tak jak w tym dowcipie: Kowalski pyta Pana 
Boga dlaczego nie wygrał na loterii, a Bóg mu odpowiada: 
„Kowalski, kup los!”. – Stasia uśmiechnęła się lekko. – Tylko, 
że czasem na losy można wydać fortunę...

- Wszystkie macie rację. – Emilia już wiedziała co robić. 
– Słuchajcie, szczęściu można pomóc. Iza właśnie skręciła 
nogę i jest unieruchomiona w domu...

c.d.n.
�� AGATA SKOCZYLAS

Prawda jest dziwniejsza od fikcji  
dlatego, że fikcja musi być  

prawdopodobna, a prawda - nie.

Mark Twain
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DLA POLEPSZENIA NASTROJU

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

H U M O R

–Kiedy ożeniłem się z tobą, byłem kom-
pletnym idiotą.
–To prawda, a ja głupia byłam tak zako-
chana, że tego nie zauważyłam.

–Mam nadzieję, że w raju kobiety będą 
żyły oddzielnie od mężczyzn – krzyczy 
żona. 
–Oczywiście – wtóruje jej mąż – inaczej 
to wcale nie byłby raj!

–Inni mężczyźni wynoszą swoje żony 
pod niebiosa, a ty? 
–Zrobiłbym to chętnie, gdybym miał 
pewność, że tam zostaniesz.

Mała dziewczynka pyta matkę:  
–Czy mogę iść popływać? 
–Nie córeczko, tam są rekiny. 
–Ale tatuś pływa. 
–Bo jest ubezpieczony.

Żona do męża: –Kochanie, jakie lubisz 
kobiety? Ładne, czy inteligentne? 
–Ani jedne, ani drugie. Tylko ty mi się 
podobasz.

Przychodzi mała żabka do mamy i pyta: 
–Jak ja znalazłam się na świecie? 
–Nie uwierzysz, ale przyniósł cię bocian.

–Wiesz, twoja żona to straszna śmiesz-
ka! Jak opowiedziałem jej kawał, to tak 
się śmiała, że o mało co nie spadliśmy 
z łóżka.

–Tato, czemu babcia biegnie zakosami? 
–Nie gadaj , tylko podaj magazynek.

Jak jest różnica między wczasami w gó-
rach i nad morzem? 
Zasadnicza. W górach ceny są wysokie, 
a nad morzem słone.

Rozmowa dwóch kolegów przy kawce: 
–Czy ty rozmawiasz z żoną po stosunku? 
–Jeżeli zatelefonuje, dlaczego nie!

ZŁOTE MYŚLI
Piękna kobieta jest jak kaczka – za dużo na jednego, za mało na dwóch – 
Kornel Makuszyński.
Kobieta jest zaproszeniem do szczęścia – Charles Baudelaire.
W miarę starzenia się, mężczyznom rośnie broda, a kobietom język – Pierre 
Augustin Beaumarchais.
Zazwyczaj tacy, którym brak wiedzy, wmawiają sobie, że wiele umieją, ci zaś, 
którzy są całkiem głupi, mniemają, że wszystko wiedzą – Giordano Bruno.
W życiu chodzi o to, aby uczyć się tak, aby inni nie spostrzegli, że się człowiek 
uczy – Winston Churchill.
Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie – Cyceron.
Jedyna możliwość żonatego mężczyzny, by w domu mieć ostatnie słowo, to 
przyznać rację żonie – Vittorio de Sica.
Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre – w tym cel 
rozumnego życia – Platon.
Po czterdziestce ma się taką twarz, na jaką się zasługuje – Jean Giraudoux.
Mężczyźni są straszni, gdy kochają. Nie można im wtedy nic wytłumaczyć – 
Anatol France.
Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza – Wilhelm Busch.

CZEKAMY NA PAŃSTWA PROPOZYCJE ZŁOTYCH MYŚLI, FRASZEK I DOWCIPÓW

FRASZKI 
JANA SZTAUDYNGERA
MIŁOŚĆ I MAŁŻEŃSTWO

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.

PRAWO NIEZŁOMNE
Aby kobiety gubić,
Trzeba kobiety lubić.

UMIAR
Trzeba mieć wiele taktu i umiaru,
By z miłości , jak z mlecza, nie 
odmuchnąć czaru.

DO UCHA SZEPCZE MI
Do ucha szepcze mi Amor 
Skrzydlaty:
- Powiedz, co wolisz, dziewczyny czy 
kwiaty?

I KOBIETA, I KWIAT
Maja dni swoje. Nie mają lat.

TAK LEPIEJ
Zakochani są ślepi!
Ale to może i dla nich lepiej.

WSPOMNIENIE
Wciąż jeszcze się rumienię
Na samo wspomnienie.

DO MIŁEJ
Jesteś jak w lesie plama słoneczna,
Tak nieuchwytna , lekka, taneczna …
 
LITERATURA
Jan Sztaudynger „PIÓRKA”, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków-Wrocław, 1985.
Wyboru dokonała 
Anna Sztaudynger-Kaliszewiczowa.
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GRAŻYNA KOSTECKA
Dlaczego mężczyźni całują kobiety?
Żeby im na chwilę zamknąć usta.
Co potrafi piękna kobieta?
Potrafi zrobić z mężczyzny zupełnego 
barana i jeszcze wmówić mu, że jest 
lwem.
Czym jest piękna kobieta?
Rajem dla oczu, piekłem dla duszy 
i czyśćcem dla kieszeni.

ZŁOTE MYŚLI:  
JANIS RAINIS
Kto ma za dużo temu zawsze mało.

Miłości nie można brać, jak się chce – 
można ją tylko dawać.

Działanie czyni człowieka zawsze 
młodym.

Człowiek nie może być wielkim, jeżeli 
nie jest twórczy.

Kto kocha ludzi i im wierzy, tego 
przyjaciel nazywa poetą, wróg – 
wariatem, zaś człowiek mądry – 
jasnowidzem.

Rozum jest ministrem serca.

Ten, kto wie do czego dąży, jest 
w stanie uczynić wszystko, co zechce.

Z ust starego Żyda-nędzarza 
usłyszałem, że najlepszym interesem 
jest godność.

Gdy tysiąc ludzi będzie o tobie mówić 
dobrze, jeden zaś źle, wówczas 
wierzyć będą z radością temu 
jednemu…

ZBIGNIEW LOT
Z tomu Wędrowiec

Nie pytaj

Nie pytaj o wiek kobiety
Gdy jej wzrok brylantami świeci.
Nie szukaj nowych modelek i strojów,
Gdy jej wizerunek nie daje spokoju.
Szukaj miejsca u jej serca,
Gdy strzała jej Amora cię przewierci.
Szukaj wspólnego mianownika 
zapatrywań
Gdy ona wciąż swe atuty odkrywa.
Już jak w bridżu wspólnie licytujecie
jakby nikogo więcej nie było na świecie.
Już kwiaty jaki pączki będą pachniały,
A dąb nawet bez liści wciąż trzyma ramy.
Nie pytam czy miejsce przy niej zajęte
Lecz rozkładam parasol i podaję swą 
rękę.

K R Z Y Ż Ó W K A

POZIOMO: 
5.  owoc (niełupka) łopianu, który pokryty jest kolcami/haczykami, dzięki którym 

wczepia się w futro zwierząt roznoszących w ten sposób jego nasiona. 
7. dający bezpieczeństwo, chroniący przed czymś.
9. warsztat, umiejętność.
12.   zawód medyczny, zajmujący się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju 

mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju. 
14.  dobra kondycja.  
16.  bez towarzystwa, sam. 
18.  bardzo piękna kobieta.
19.  autor Kubusia Puchatka (1882-1956) .
20.   zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób, umiejętność przyjęcia 

ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość.

PIONOWO:
1. oczyszczenie z zarzutów, przywrócenie dobrego imienia.
2. w nauce - osąd, który podlega weryfikacji lub falsyfikacji.
3. osoba bezinteresownie angażująca się w życie jakiejś społeczności.
4. po zakończeniu pracy zawodowej
6. jeden z trzech symboli władzy królewskiej, obok korony i berła.
8.  sposób organizacji wypowiedzi, który opiera się na zastosowaniu rymów
10.  czynny, taki, ktćry działa, można coś z nim zrobić.
11. mieszanina wydzielin pszczół oraz substancji żywicznych.
13. coś mało ważnego, niesprawiającego kłopotu.
15. osoba podpowiadająca aktorowi.
17. rodzaj sztuki widowiskowej.
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PRZEKAŻ NAM SWÓJ PRZEPIS

DLA POLEPSZENIA NASTROJU

Szczególnie w okresie letnim możemy włączyć do swo-
jego menu botwinkę. Najczęściej przygotowuję z niej zupę 
w formie chłodnika. Można ją także wykorzystać do far-
szów, a nawet jako zamiennik do gołąbków. Botwina za-
wiera wapń, potas, żelazo, jest źródłem witamin C, E, K, be-
ta-karotenu oraz najważniejsze  jest niskokaloryczna.
Przygotowanie:

Botwinkę należy drobno pokroić, czosnek posiekać. Na 
patelni rozgrzać olej, wrzucić botwinkę i czosnek, smażyć 
kilka minut, cały czas mieszając. Doprawić solą i pieprzem. 
Jogurt wymieszać z koncentratem barszczu. Ogórki po-
kroić w kostkę. Połączyć wszystkie składniki i wstawić do 
lodówki celem schłodzenia. Przed podaniem ugotować 
jajka na twardo, obrane ze skorupek przekroić na połówki 
i dodać do chłodnika. Można posypać zieloną pietruszką 
i koperkiem.

Polecam

�� KRYSTYNA ĆWIKLIŃSKA

CHŁODNIK Z BOTWINKI
Składniki:

• Pęczek świeżej 
botwinki

• Ząbek czosnku
• 2 łyżki oleju
• Sól, mielony pieprz
• 0,5l jogurtu 

naturalnego
• 2 łyżki koncentratu 

barszczu 
czerwonego

• 2 ogórki

PRZEKAŻ NAM SWÓJ PRZEPIS - CZEKAMY!      KONTAKT: konkurs@manko.pl 

„Babcie w Locie (z Dziadkiem)” miały bardzo pracowity 
sezon. Występy dla dzieci w szkołach, przedszkolach, fun-
dacjach, domach dziecka, czyli wszędzie tam, gdzie cze-
kały na nas dzieci i gdzie zostaliśmy zaproszeni. Ba, tych 
zaproszeń było tak dużo, że kilka występów trzeba było 
przełożyć na „po wakacjach”.

Nie sposób wszystkie spotkania opisać czy nawet wy-
mienić, ale o dwóch muszę wspomnieć. 28 maja 2019 r. 
Babcie dostały zaproszenie do Domu Opieki w Łodzi na 
Rodzinny Piknik z okazji Dnia Matki. Widownię stanowili 
pensjonariusze i zaproszeni goście: córki, synowie, ciotki 
i rodzina rezydentów. Wszyscy bardzo przejęci, bo nie tylko 
my mieliśmy umilić piknik. Program artystyczny przygoto-
wała grupa pensjonariuszy! Były piosenki, wiersze, dowci-
py, a wszystko to z wielkim zaangażowaniem i, co tu ukry-
wać, z talentem aktorskim. Nasz występ, już trzeci w tym 
domu, jak zwykle spotkał się z dużym zainteresowaniem, 
a brawom nie było końca.

A za dwa dni – 30 maja br. było następne, bardzo miłe 
wydarzenie. Dwunaste urodziny obchodziła Fundacja „Dom 
w Łodzi” prowadząca dom chorego dziecka, z którą Babcie 

WAKACJE, NARESZCIE WAKACJE

związane są od ponad dziewięciu lat. Jubileusz uświetnił 
finał projektu „Tańczę. Żyję pełnią życia”, czyli podsumo-
wanie warsztatów tańca na wózkach. Grupa dwunastu ma-
łych tancerzy udowodniła, że każdy może tańczyć, trzeba 
tylko chcieć. Babcia Basia – Czarownica i Babcie w Locie 
z Dziadkiem zostali uhonorowani Certyfikatem Bohatera, 
najmilszym dyplomem, jaki do tej pory otrzymaliśmy.

Kochani Seniorzy! Właśnie dla takich chwil warto żyć, 
warto wyjść z domu i włączyć się w spotkania, imprezy czy 
akcje charytatywne.

Wasza „zakręcona” Babcia Basia – Czarownica.



63

Podstawowym narzędziem, które proponujemy jest 
Ogólnopolska Karta Seniora w edycji lokalnej. Pozwala ona 
na otrzymanie zniżek w wielu punktach usługowych, sana-
toriach czy sklepach. Bezpieczeństwo finansowe jest dla 
wielu Seniorów sprawą podstawową, dlatego zachęcamy 
do wyrabiania karty. W liczbie jest nasza siła: już 250 tys. 
osób ma Ogólnopolską Kartę Seniora. Im większą mocą 
nabywczą będziemy dysponować, tym więcej firm będzie 
chciało włączyć się w program.

Kolejny element programu Gmina Przyjazna Seniorom to 
magazyn Ogólnopolski Głos Seniora. Jest wspaniałym spo-
sobem dotarcia do Seniorów, którzy często nie korzystają 
z Internetu. Staramy się zamieszczać teksty dotyczące edu-
kacji, profilaktyki, podejmować tematy atrakcyjne dla osób 
60+. Dotyczą one m.in. zdrowia, bezpieczeństwa, historii, wy-
darzeń ze świata Seniorów, realizowanych przez nas projek-
tów. Zapewniamy rozrywkę, propagujemy sport i pogodne 
podejście do życia, a przede wszystkim oddajemy głos Se-
niorom, którzy współtworzą z nami magazyn. Gminy przy-
stępujące do programu otrzymują egzemplarze czasopisma 
oraz miejsce na własną publikację. Obecność w mediach to 
głos słyszalny przez całe społeczeństwo.

Każdy społecznik wie, że jedna z kluczowych spraw to 
stworzenie środowiska, które będzie wypowiadało się jed-
nym głosem w sprawach ważnych dla danej grupy. Jest na 
to szansa wtedy, kiedy przestajemy być anonimowi. Moż-
liwość spotkania i dyskusji to kolejne narzędzie, które daje 
program Gmina Przyjazna Seniorom. Każdego roku orga-
nizujemy w Krakowie Ogólnopolskie Senioralia, na które 
zapraszamy m.in. wszystkie gminy przystępujące do pro-
gramu. W roku 2018 w wydarzeniu uczestniczyło ok. 1500 
osób z całej Polski. Obecni byli przedstawiciele  Uniwer-
sytetów  Trzeciego Wieku,  Klubów  Seniora,  organizacji  
pozarządowych,  a także władz centralnych.

Wszystkie te propozycje pozwalają na kreowanie rzeczy-
wistości Seniorów. Program zmienia się dynamicznie. Pla-
nujemy wprowadzenie kolejnych elementów, takich jak Dni 
Zdrowia Seniora w każdej gminie oraz warsztaty i prelekcje 
dotyczące świadomości konsumenckiej oraz profilaktyki 
zdrowotnej. Zapraszamy Seniorów do informowania swoich 
gmin o możliwości przystąpienia do programu Gmina Przy-
jazna Seniorom, wyrabiania Ogólnopolskiej Karty Seniora 
w edycji lokalnej oraz zapraszania nowych firm do progra-
mu. Bądźmy razem, a nasze możliwości będą coraz większe!

W jakiej gminie chcą żyć Seniorzy? To pytanie zadają sobie samorządowcy  
dbający o tę powiększającą się z roku na rok grupę społeczną.  
Na bazie naszych doświadczeń proponujemy dobre praktyki,  

które każda jednostka samorządu terytorialnego może zrealizować przystępując  
do programu Gmina Przyjazna Seniorom.

LUBIN

WAŁBRZYCH

OSTRÓDA

ŚWIĘTOCHŁOWICE

ZAGNAŃSK INAUGURACJA 
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Licząca 16 tys. mieszkańców gmina Suchy Las zajmuje 
powierzchnię 116,5 km2 i składa się z jedenastu jednostek 
pomocniczych. Zalicza się do nich sześć sołectw: Chludo-
wo, Golęczewo, Jelonek, Zielątkowo, Złotkowo i Złotniki 
Wieś. Na jej terenie funkcjonuje poligon, który zajmuje 62,6 
% powierzchni gminy. Poligon jest wyjątkowo malowni-
czym obszarem, o niesłychanie ciekawej faunie i florze, a ze 
względu na bliskość Poznania pełni funkcję zielonych płuc. 

Nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się gmina za-
chęca poprzez politykę gospodarczą do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Doceniany jest przede wszyst-
kim sprzyjający klimat dla przedsiębiorców, polityka po-
datkowa i umiejętność zarządzania budżetem gminnym. 
Dla wciąż zwiększającej się liczby mieszkańców przygoto-
wana jest bogata oferta bazy dydaktycznej. Świetnie wy-
posażone szkoły, wraz z nowymi obiektami sportowymi 
stwarzają doskonałe warunki kształcenia dla dzieci i mło-
dzieży. Unikatem na skalę europejską jest położony na tym 
terenie Rezerwat Meteorytów, z wgłębieniami powstałymi 
na skutek deszczu meteorytów. W Suchym Lesie funkcjo-
nuje Hala Sportowa Gminnego Ośrodka Sportu, Park Wod-
ny Octopus ,Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna. 

Na terenie gminy Suchy Las funkcjonują cztery Klu-
by Seniora: w Suchym Lesie, Biedrusku, Złotnikach oraz 
w Chludowie zrzeszające blisko 350 osób w wieku senio-
ralnym. W ramach organizacji zajęć w Klubach cyklicznie 
prowadzone są: zajęcia plastyczne, gimnastyka zdrowotna, 

SUCHY LAS  
– GMINA NOWOCZESNA I DYNAMICZNA

zajęcia komputerowe, zajęcia teatralne, nauka śpiewu, tań-
ca, języków obcych, kółko brydżowe, wernisaże seniorów. 
Ponadto seniorzy uczestniczą w zajęcia w ramach profi-
laktyki zdrowotnej (badania przesiewowe dla seniorów np. 
słuchu, biała niedziela, zajęcia z zasad bezpieczeństwa, 
spotkania cykliczne z dzielnicowymi, warsztaty z pierwszej 
pomocy przedszpitalnej).

Seniorzy korzystają także z pływalni w Suchym Lesie 
oraz wyjeżdżają w okresie od maja do września na wy-
cieczki na terenie Wielkopolski i poza nią oraz integrują się 
w czasie organizowanych imprez plenerowych czy pikni-
ków. Ponadto w Klubach odbywają się dodatkowe prelek-
cje i spotkania z ciekawymi ludźmi (często będącymi klu-
bowiczami). Od 2014 r. organizowany jest w Suchym Lesie 
w partnerstwie z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną 
Przegląd Śpiewaczy. Od początku istnienia Klubu w Su-
chym Lesie powstał Zespół Dębowy Liść, który prężnie 
działa przez cały rok uczestnicząc w licznych przeglądach, 
uświetniając swoim śpiewem imprezy cykliczne typu spo-
tkanie opłatkowe, wielkanocne, walentynkowe itp. Z inicja-
tywy klubowiczów w Biedrusku powstał „Teatrzyk na luzie”. 

Kolejnym działaniem na rzecz seniorów jest przystą-
pienie gminy do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. 
Możemy poszczycić się już ponad dwudziestoma punkta-
mi (od restauracji, po osiedlowe sklepiki, punkty usługowe) 
w których senior-mieszkaniec gminy ma szanse skorzystać 
z wachlarza ulg. 

POCZĄWSZY OD DOBRYCH 
WARUNKÓW DLA ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO, 
POPRZEZ OBIEKTY 
SPORTOWE I SZKOŁY, 
AŻ PO KLIMAT PRZYJAZNY 
SENIOROM, GMINA SUCHY 
LAS JEST ZARZĄDZANA 
W SPOSÓB KOMPETENTNY 
I TWÓRCZY. DOBRZE SIĘ TU 
DORASTA, MIESZKA, ROBI 
INTERESY I… STARZEJE.
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GMINA MASŁÓW LEŻY W SERCU GÓR ŚWIĘTOKRZY-
SKICH, CO SPRAWIA ŻE OD LAT JEST JEDNYM Z ULU-
BIONYCH CELÓW WYPRAW TURYSTÓW Z CAŁEGO 

KRAJU. DUŻE ZNACZENIE MA BLISKOŚĆ KIELC. SZCZE-
GÓLNIE ZACHWYCAJĄ KRAJOBRAZY BĘDĄCE POŁĄCZE-
NIEM GÓRZYSTYCH PASM POROŚNIĘTYCH LASAMI I PÓL, 
KTÓRE W KAŻDYM MIESIĄCU MIENIĄ SIĘ INNYM KOLO-
REM I URZEKAJĄ MIESZKAŃCÓW ORAZ TURYSTÓW NIE-
ZMIENNIE O KAŻDEJ PORZE ROKU.

Od lat gmina inspiruje pisarzy, poetów, malarzy, fotogra-
fików. Miejscowość Ciekoty odnajdziemy na kartach wielu 
dzieł Stefana Żeromskiego. Miejsce, gdzie spędził swoje 
dzieciństwo pozostało w nim na zawsze, w jego twórczości 
były Cierniami w „Urodzie życia” czy Głogami w „Ludziach 
bezdomnych”. To tutaj tuż przy zalewie mieści się Dworek 
Stefana Żeromskiego pełniący funkcję muzeum pisarza 
oraz Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, które swoją 
działalnością kultywuje pamięć o literacie, ale również ini-
cjuje wiele wydarzeń ważnych dla mieszkańców regionu.

Równie ważną postacią związaną z gminą jest św. Jan 
Paweł II. To właśnie tutaj otrzymał honorowy tytuł prze-
wodnika po Górach Świętokrzyskich. Dziś o tym wydarze-
niu przypomina pomnik odsłonięty w 25. rocznicę odpra-
wienia mszy świętej na masłowskim lotnisku, gdzie padły 
ważne słowa o rodzinie, cytowane wielokrotnie w kontek-
ście nauk papieża Polaka.

GMINA MASŁÓW 
 – KRAINA ŻEROMSKIEGO NIEZMIENNIE ZACHWYCA

Na terenie gminy swój początek mają także liczne szla-
ki turystyczne. Każdy z nich zaskakuje absolutnie wyjątko-
wymi krajobrazami. Po trudach na szlaku warto odpocząć 
nad zalewem w Cedzynie, a sportowcy mogą liczyć sze-
roko rozwinięta infrastrukturę hal oraz boisk. W gminie nie 
brakuje zarówno świetnych hoteli, jak i gospodarstw agro-
turystycznych oferujących wachlarz możliwości dla kie-
szeni każdego turysty.

Gmina Masłów słynie także z lotniska sportowego bę-
dącego idealnym miejscem dla lotniarzy, paralotniarzy 
i spadochroniarzy. Jego gospodarzem jest Województwo 
Świętokrzyskie, a użytkownikiem Aeroklub Kielecki.

Oprócz niezaprzeczalnych atrakcji turystycznych gmi-
na jest jednym z najczęściej wybieranych miejsc do osie-
dlenia się. Sukcesywnie rośnie liczba mieszkańców, którzy 
szukają tu spokoju od miejskiego zgiełku. Racjonalne za-
rządzanie w połączeniu z wychodzeniem naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców sprawia, że Gmina Masłów m.in. 
dzięki unijnym środkom rozwija się w szybkim tempie i sta-
wia na nowe inwestycje. Samorządowcy dbają też o to, by 
była przyjazna przedsiębiorcom już prowadzącym tu swo-
je firmy, jak i tym, którzy dopiero zdecydują się na urucho-
mienie działalności właśnie tutaj.

Zapraszamy do Gminy Masłów o każdej porze roku. 
Wiosną szczególnie na Maraton Przedwiośnie i święcenie 
pokarmów wielkanocnych przed dworem w Ciekotach, la-
tem na Biesiadę Masłowską i kolorowe dożynki, a jesienią 
na Imieniny Stefana.

KOŚCIÓŁ PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W MASŁOWIE
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GMINA LUBIN TO MIEJSCE DLA OSÓB, KTÓRE CENIĄ 
BOGATE LASY I MALOWNICZE KRAJOBRAZY. BEZPIE-
CZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM DLA WŁADZ, DLA-

TEGO CO ROKU SAMORZĄD INWESTUJE M.IN. W NOWE 
OŚWIETLENIE I REMONTY DRÓG. POWSTAJĄ ATRAK-
CYJNE TERENY REKREACYJNE, PLENEROWE SIŁOWNIE, 
BOISKA I PLACE ZABAW. W REGIONIE DZIAŁA TAKŻE 
WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ GMINĘ BEZPŁATNA KO-
MUNIKACJA POWIATOWA. ZWRACA SIĘ SZCZEGÓLNĄ 
UWAGĘ NA INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW I ROZBUDZA-
NIE ICH ZAANGAŻOWANIA NA RZECZ LOKALNEJ SPO-
ŁECZNOŚCI. TEMU SPRZYJA M.IN. POWOŁANA KILKA LAT 
TEMU RADA SENIORÓW.  

- Zaangażowanie i udział osób starszych w organizowa-
nych przez nas przedsięwzięciach jest trudny do przece-
nienia. Macie bogaty bagaż doświadczeń i wnosicie bardzo 
wiele dobrego do naszej lokalnej społeczności – mówi Ta-
deusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 

Samorząd od lat organizuje dla seniorów wyjazdy, rajdy 
rowerowe, warsztaty, spotkania. O wszystkich programach 
i akcjach informuje na bieżąco strona internetowa Urzędu 
Gminy, ze specjalną zakładką „Seniorzy”, oraz gazeta Wia-
domości Gminne.

Od trzech lat seniorzy mogą uczestniczyć w Sparta-
kiadach. W ostatniej, majowej zabawie wzięło udział oko-
ło stu osób i każdy znalazł coś odpowiedniego dla sie-
bie. Wszystkie konkurencje były nagradzane atrakcyjnymi 
upominkami.

LUBIN
ATRAKCYJNIE W GMINIE 

–Ogromnie się cieszę, że tego typu imprezy są orga-
nizowane w naszej gminie – mówi Maria Galuba, aktywna 
uczestniczka Spartakiady i członek Rady Seniorów. – Dało 
nam to mnóstwo radości i pozytywnej energii do działania.  

W czasie imprezy w ankietach można było zgłaszać 
pomysły dotyczące rozwijania działalności na rzecz senio-
rów. Osoby, które nie posiadają jeszcze Karty Seniora, funk-
cjonującej od kilku miesięcy w Gminie Lubin, mogły także 
wypełnić formularze, które uprawniają do korzystania ze 
zniżek. 

Bardzo aktywnie działa też Ośrodek Kultury Gminy Lu-
bin, który wspiera zespoły, grupy i koła gospodyń wiej-
skich, udostępnia świetlice i proponuje atrakcyjne zajęcia 
integrujące kilka pokoleń mieszkańców. Ośrodek, na zle-
cenie gminy, od kilku lat organizuje także Akademię Senio-
ralną. Seniorzy uczą się angielskiego, korzystania z tech-
nologii informatycznych, uczestniczą w warsztatach i wielu 
zajęciach usprawniających ruchowo.   

O seniorów dba także Gminna Biblioteka Publiczna, 
która już w 2015 r. zapoczątkowała tworzenie księgozbioru 
serii Duże Litery. Książki te cieszą się bardzo dużym zain-
teresowaniem, we wszystkich gminnych filiach jest ich po-
nad tysiąc.  

Klimat Gminy Lubin chyba sprzyja długowieczności bo-
wiem mieszka tu 97 osób powyżej 90. roku życia. Z okazji 
jubileuszy 90- i 95-lecia mieszkańców odwiedza zawsze 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin, z kwiatami, prezentami 
i życzeniami kolejnych wielu lat w zdrowiu, szczęściu i mi-
łości najbliższych! Czego życzy wszystkim mieszkańcom 
i jej gościom Gmina Lubin! 

ZABYTKOWA FOSA W RASZOWEJ, KTÓRA POWRÓCIŁA DO SWOJEJ 
DAWNEJ ŚWIETNOŚĆ, STAŁA SIĘ NIE TYLKO ARCHITEKTONICZNĄ 
PEREŁKĄ REGIONU, ALE TAKŻE MIEJSCEM, GDZIE MOŻNA ODDAWAĆ 
SIĘ… SPORTOM WODNYM. ODBYŁA SIĘ TAM WIELKA KAJAKOWA 
MAJÓWKA, ZAKOŃCZONA WSPÓLNYM GRILLOWANIEM.

W UROCZEJ WSI BUKOWNA JEST „OGRÓD FREYA”, KTÓRY 
OTRZYMAŁ I NAGRODĘ W KONKURSIE „NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA 
W GMINIE LUBIN”. WŁAŚCICIELKA ANNA RAWSKA CZĘSTO 
ZAPRASZA DO SIEBIE MIESZKAŃCÓW W RÓŻNYM WIEKU. 



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!

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 

Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl

 P O L E C A N I  P A R T N E R Z Y  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.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego  
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”
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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: 
S t o w a r z y s z e n i e  M A N K O  a l .  J .  S ł o w a c k i e g o  4 6 / 3 0 ,  3 0 - 0 1 8  K r a k ó w 

z dopiskiem „Prenumerata Głosu Seniora” lub na adres e-mail: kontakt@manko.pl 
– PRZESŁANIE ZAMÓWIENIA JEST KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PRENUMERATY.

ZAMÓWIENIE PRENUMERATY OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU GŁOS SENIORA

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

D a r o w i z n a  n a  c e l e  s t a t u t o w e

-  G ł o s   S e n i o r a

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16 
30-698 Kraków

25 2490 0005 0000 4600 9537 1831

2 5  2 4 9 0  0 0 0 5  0 0 0 0  4 6 0 0  9 5 3 7  1 8 3 1 

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:

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.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data, podpis osoby zamawiającej prenumeratę

  w celu otrzymywania od Stowarzyszenia MANKO drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, doty-
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 telefo-
nu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 TAK                   NIE

 TAK                   NIE

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych PRENUMERATA GŁOSU SENIORA 
jest na stronie 69.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRENUMERATA GŁOSU SENIORA

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) obsługi Prenumeraty Głosu Seniora w tym dokonywania wysyłki Głosu Seniora, a także re-
alizacji korzyści oraz komunikacji związanej z zamówieniem przez Panią/Pana Prenumeraty 
Głosu Seniora – przetwarzanie takie jest niezbędne dla wykonania umowy jaką Pani/Pan za-
wiera zamawiając Prenumeratę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych i rachunkowych (pod-
stawa 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 budowa-
nia wiedzy o naszych odbiorcach będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Admi-
nistratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i za-
bezpieczenia 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 udzie-
lonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

h) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywo-
łujących 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.

§ 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 Kra-

ków

§ 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 komuni-
kacji 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 inte-
resu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i za-
bezpieczenia 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 udzie-
lonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

g) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołu-
jących 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 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.

§ 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.



ZAMÓW OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA POPRZEZ PRZEKAZANIE DAROWIZNY

D a r o w i z n a  n a  c e l e  s t a t u t o w e

-  G ł o s   S e n i o r a

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16 
30-698 Kraków

66 2490 0005 0000 4600 9366 4184 

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

JAK UZYSKAĆ OGÓLNOPOLSKĄ  
KARTĘ SENIORA

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.

5 PROSTYCH KROKÓW
Wydrukuj 
i wypełnij 
formularz

2.

4.

3. 5.

1.
Wejdź na: www.glosseniora.pl

Dołącz potwierdzenie wpłaty 
darowizny do koperty

Załącz znaczek pocztowy 
i zaadresowaną kopertę

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

Już dziś zacznij korzystać z Ogólnopolskiej Karty Seniora  
i rabatów w całym kraju.

6 6  2 4 9 0  0 0 0 5  0 0 0 0  4 6 0 0  9 3 6 6  4 1 8 4 



 

 
 
 
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU 
„OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA”* 

Proszę o przyjęcie 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:

DANE OSOBOWE 

Imię (imiona):

Nazwisko:

Miejscowość 
urodzenia:

Data 
urodzenia:

d  d m  m  r  r  r  r

d  d m  m r  r  r  r

DANE KONTAKTOWE 

Ulica:

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 Seniora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych, usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.  
Wyrażenie zgody jest niezbędne do wydania Ogólnopolskiej Karty Seniora. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego. Oznacza  
 ona w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od Stowarzyszenia MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16,  
 30-698 Kraków  drogą telefoniczną, emailową oraz pocztową dotyczących m.in. wydarzeń organizowanych dla seniorów  
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych,  
usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych   przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy  
ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków oraz podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem MANKO m.in. dotyczących ofert, promocji,  
rabatów dla seniorów za  pośrednictwem poczty tradycyjnej, środków  komunikacji  elektronicznej  oraz  telekomunikacyjnych   
urządzeń  końcowych,  w  tym  w  formie  wiadomości  e-mail,  sms  lub telefonicznie (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług  
drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r.). 
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych,  
usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu. 

Kod 
pocztowy:

Numer 
domu:

Numer 
lokalu: Miejscowość

Numer 
telefonu:

Adres 
e-mail:

 

Własnoręczny czytelny podpis: 

* WYPEŁNIONY PISMEM DRUKOWANYM FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ (WRAZ ZE ZNACZKIEM POCZTOWYM I ZAADRESOWANĄ KOPERTĄ) 
NA ADRES REDAKCJI „GŁOS SENIORA” (AL. J. SŁOWACKIEGO 46/30, 30-018 KRAKÓW). 
 
PROSIMY O WSPARCIE PROJEKTU DAROWIZNĄ NA ADRES: STOWARZYSZENIE MANKO, UL. SIARCZKI 16, 30-698 KRAKÓW. 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 57 2490 0005 0000 4500 9810 9905 
BAZA FIRM HONORUJĄCYCH KARTĘ SENIORA JEST DOSTĘPNA NA WWW.GLOSSENIORA.PL 
 
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

Numer karty:

Województwo:

komórkowy:

: 
stacjonarny: 

M: K: Płeć: 

Formularz zgłoszeniowy 
dla Uczestników  
Programu „Ogólnopolska  
Karta Seniora”*

NR KARTY: 

 
 
 
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU 
„OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA”* 

Proszę o przyjęcie 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:

DANE OSOBOWE 

Imię (imiona):

Nazwisko:

Miejscowość 
urodzenia:

Data 
urodzenia:

d  d m  m  r  r  r  r

d  d m  m r  r  r  r

DANE KONTAKTOWE 

Ulica:

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 Seniora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych, usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.  
Wyrażenie zgody jest niezbędne do wydania Ogólnopolskiej Karty Seniora. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego. Oznacza  
 ona w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od Stowarzyszenia MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16,  
 30-698 Kraków  drogą telefoniczną, emailową oraz pocztową dotyczących m.in. wydarzeń organizowanych dla seniorów  
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych,  
usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych   przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy  
ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków oraz podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem MANKO m.in. dotyczących ofert, promocji,  
rabatów dla seniorów za  pośrednictwem poczty tradycyjnej, środków  komunikacji  elektronicznej  oraz  telekomunikacyjnych   
urządzeń  końcowych,  w  tym  w  formie  wiadomości  e-mail,  sms  lub telefonicznie (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług  
drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r.). 
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych,  
usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu. 

Kod 
pocztowy:

Numer 
domu:

Numer 
lokalu: Miejscowość

Numer 
telefonu:

Adres 
e-mail:

 

Własnoręczny czytelny podpis: 

* WYPEŁNIONY PISMEM DRUKOWANYM FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ (WRAZ ZE ZNACZKIEM POCZTOWYM I ZAADRESOWANĄ KOPERTĄ) 
NA ADRES REDAKCJI „GŁOS SENIORA” (AL. J. SŁOWACKIEGO 46/30, 30-018 KRAKÓW). 
 
PROSIMY O WSPARCIE PROJEKTU DAROWIZNĄ NA ADRES: STOWARZYSZENIE MANKO, UL. SIARCZKI 16, 30-698 KRAKÓW. 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 57 2490 0005 0000 4500 9810 9905 
BAZA FIRM HONORUJĄCYCH KARTĘ SENIORA JEST DOSTĘPNA NA WWW.GLOSSENIORA.PL 
 
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

Numer karty:

Województwo:

komórkowy:

: 
stacjonarny: 

M: K: Płeć: 

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:

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.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data, podpis osoby zamawiającej Ogólnopolską Kartę Seniora

  w celu otrzymywania od Stowarzyszenia MANKO drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, doty-
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 telefo-
nu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 TAK                   NIE

 TAK                   NIE

JAK UZYSKAĆ OGÓLNOPOLSKĄ  
KARTĘ SENIORA

Już dziś zacznij korzystać z Ogólnopolskiej Karty Seniora  
i rabatów w całym kraju.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA 
jest na stronie 69.

66 2490 0005 0000 4600 9366 4184 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Oświadczam, że znane mi są postanowienia 
Regulaminu zamieszczonego na stronie www.glosseniora.pl. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania.
PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM



AMBASADORZY GŁOSU SENIORA  
I OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA

www.stowarzyszeniemanko.pl

SENIORZE, WESPRZYJ DZIAŁANIA  
STOWARZYSZENIA MANKO 
– GŁOSU SENIORA 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ:

Stowarzyszenie MANKO

ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków

numer rachunku bankowego: 

66 2490 0005 0000 4600 9366 4184 

Krzysztof ZanussiWirginia Szmyt - DJ WIKAAleksander Doba

Irena Santor

Krystyna Mazurówna
Władysław Kozakiewicz


