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patRoNI hoNoRowI paRtNERZy stRatEGIcZNI

Łukasz Salwarowski

Oddajemy w  Wasze ręce najnowszy, grudniowo-
-styczniowy Ogólnopolski Głos Seniora (nr 63), na któ-
ry – jak wiemy – niecierpliwie czekaliście. Jest to druga 
w tym roku polonijna edycja naszego magazynu. Znaj-
dują się w  niej treści opracowane wspólnie z  naszymi 
partnerami między innymi z LITWY, WIELKIEJ BRYTA-
NII, KANADY i STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Naszą ideą 
jest wspieranie nie tylko Seniorów w Polsce, ale też za 
granicą oraz inspirowanie do podejmowania działań na 
rzecz osób starszych w innych krajach. Bo jesteśmy So-
lidarni z Seniorami wszędzie, również za granicą!

Grudzień obfitował w spotkania o charakterze miko-
łajkowo – świątecznym. W tym roku ponownie odbyła 
się Wigilia dla Samotnych Seniorów z Głosem Senio-
ra, którą zorganizowaliśmy w naszej siedzibie na Osied-
lu Uroczym 12 w Krakowie. Wieczerzę rozpoczął barszcz 
zrobiony z zakwasu z buraków Głosu Seniora. Byliśmy 
także partnerem największej w  Polsce Wigilii dla sa-
motnych w Katowicach, zorganizowanej przed Funda-
cję „Wolne Miejsce”, w której wzięło udział ponad 2000 
osób! Zorganizowaliśmy także Mikołajkowe i  Bożona-
rodzeniowe Kino dla Seniora w Kinie Kijów w Krakowie, 
w których łącznie wzięło udział ponad 800 seniorów.

W Nowy Rok wchodzimy z nowymi planami i wizja-
mi, które chcemy realizować wspólnie z  Wami. Chce-
my podejmować kolejne cenne inicjatywy. Zachęca-
my także do udziału w  aktywizujących konkursach 

OD REDAKCJI

Szanowni Państwo

i projektach, które cieszą się tak wielką popularnością:  
Stylowi Seniorzy, Senior Działkowiec, Miłość po 60-
tce, Zwierzak Lekiem na Samotność, Przekaż nam 
swój Przepis, Patriotyczny Głos Seniora – Śladami 
Niepodległej, Nieznani Bohaterowie Niebios, Poznaj 
Swojego Sąsiada – Seniora, Szkoła Przyjazna Senio-
rom, Ogólnopolska Karta Seniora czy Stop Manipula-
cji – Nie Daj się Oszukać! Będziemy nadal udowadniać, 
że warto być Solidarnym z Seniorami, bo Razem Damy 
Radę! Pamiętajcie, że każdy z  Was – Seniorów, może 
zostać Ambasadorem Głosu Seniora i współtwórcą pro-
gramów GMINA PRZYJAZNA SENIOROM oraz OGÓL-
NOPOLSKA KARTA SENIORA, a  także kampanii „Bez-
pieczny Senior. Stop Manipulacji – Nie Daj się Oszukać!”.

Wszystkim Seniorkom i Seniorom w Nowym Roku 
życzymy przede wszystkim zdrowia, optymizmu, ener-
gii oraz aktywności, która przynosi radość z bycia ra-
zem podczas wspólnie podejmowanych działań i wy-
zwań. Niech moc będzie z Wami! Szczęśliwego Nowego 
2023 Roku!

Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!
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wywIaD NUmERU

Dlaczego zdecydowała się Pani zostać wolontariuszką 60+?
zawsze lubiłam bezinteresownie pomagać innym. udziela-

łam się społecznie od najmłodszych lat, np. będąc radną mia-
sta krakowa. potem, jak synowie zaczęli uczęszczać do szkoły, 
udzielałam się w trójkach klasowych i komitecie szkolnym. po 
prostu czułam potrzebę pomagania i tak mi zostało do dziś. jest 
to forma aktywizacji i satysfakcji. pomagając innym, czuję się 
potrzebna i sprawia mi to olbrzymią przyjemność. 

Jest Pani także Ambasadorką Głosu Seniora i Stylowych Se
niorów. Co to dla Pani oznacza?
jestem związana z głosem seniora od wielu lat i popieram 

inicjatywę ogólnopolskiej karty seniora. to wspaniały projekt, 
dlatego zachęcam wszystkich do współtworzenia go. ponad pół 
roku temu zostałam także koordynatorką grupy stylowi senio-

luBiĘ swoJe seniorskie Życie

 JANINA CZAJA to przedsiębiorcza seniorka, Ambasadorka Głosu Seniora, Ogólnopolskiej Karty Seniora, 
koordynatorka projektu Stylowi Seniorzy Głosu Seniora, a także szczęśliwa żona, mama i babcia. Dla wielu 
stanowi prawdziwy wzór do naśladowania. W wywiadzie dla Głosu Seniora opowiedziała między innymi o po
dejmowanych przez nią działaniach międzypokoleniowych, a także o wartościach, którymi kieruje się w życiu.

rzy głosu seniora. jest to dla mnie wielkie wyróżnienie. 
uważam, że wiek 60+ nie może oznaczać braku stylu 
i końca dbania o siebie i swoją kobiecość. nadal trzeba 
o siebie dbać, ubierać się modnie, stylowo i czuć się 
dobrze we własnym ciele. organizując sesje i poka-
zy mody udowadniamy, że nigdy nie jest za późno na 
dobry styl, atrakcyjność i dobrą zabawę. bardzo cieszy 
mnie, kiedy widzę, jak dzięki nam seniorki odkrywają 
nową pasję, zaczynają interesować się modą, kolora-
mi, rozkwitają, pokazując swoje często zapomniane czy 
skrywane piękno. to wspaniałe uczucie zobaczyć, jak 
często wycofane z życia seniorki ponownie zaczynają 
czuć dumę z tego, że są kobietami. bardzo się cieszę, że 
do naszej grupy dołącza coraz więcej panów. my kobiety 
musimy ich zachęcać i motywować do tego, aby także 
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dbali o swoje zdrowie, swój wizerunek i tym samym dobre 
samopoczucie. pokazy bez nich byłyby niepełne. teraz, 
kiedy do nas dołączyli, nasz zespół nabrał mocy i pełnej 
harmonii. oczywiście nie jesteśmy grupą zamkniętą. cały 
czas czekamy na nowe osoby, które chcą do nas dołączyć 
– spotykać się, dyskutować o modzie, brać udział w sesjach, 
pokazach, promując modę, styl i atrakcyjność po 60-tce. 
w naszym działaniu bardzo dbamy o wzajemny szacunek 
i partnerstwo. unikamy konfliktów, zazdrości czy wywyż-
szania się. każdy przecież ma prawo do własnego zdania 
i własnego stylu. nie krytykujemy się wzajemnie, ale poradą 
i dyskusją wzajemnie wspieramy.   

Jaki jest Pani największy sukces jako koordynatorki gru
py Stylowi Seniorzy Głosu Seniora?
rok 2022 to rekordowa ilość naszych pokazów. odbyły 

się one m.in. w  krakowie, warszawie, brzesku, wieliczce 
i nowej Hucie. dzięki naszej działalności i z naszym wspar-
ciem w naszych gminach partnerskich zrzeszonych w pro-
gramie gmina przyjazna seniorom, powstają lokalne odziały 
stylowych seniorów i organizowane są pokazy mody pod-
czas lokalnych wydarzeń. tak było na przykład w mogila-
nach, gdzie wystąpili seniorzy z mogilan. sukcesem był też 
największy w polsce pokaz mody stylowych seniorów, który 
odbył się podczas iX międzynarodowych senioraliów w kra-
kowie organizowanych przez stowarzyszenie manko – głos 
seniora. wzięło w nim udział ponad 50 osób z ponad 15 pol-
skich miast. już dziś zapraszamy do udziału w pokazie na X 
międzynarodowych senioraliach. już się nie mogę doczekać!

Podejmuje się Pani także działań mię
dzypokoleniowych. Czy mogłaby Pani 
opowiedzieć o nich coś więcej?
jak tylko mam możliwość, zachęcam 

młodzież do pomocy przy organizowaniu 
przeróżnych wydarzeń i projektów dla se-
niorów. jako ambasadorka programu szko-
ła przyjazna seniorom jestem zwolennicz-
ką międzypokoleniowej edukacji i inspiracji. 
w tym kontekście bardzo się cieszę, że wraz 
z głosem seniora w grudniu ubiegłego roku 
w naszym lokalu na os. uroczym 12 w no-
wej Hucie otworzyliśmy międzypokoleniowe 
centrum edukacyjne. w jego ramach 5 grud-
nia 2022 roku odbył się pokaz stylowych 
seniorów z wnuczkami i wnukami. serdecz-
nie zapraszamy szkoły, rodziców, uczniów 
i seniorów do współtworzenia z nami mię-
dzypokoleniowego centrum edukacyjnego 
i programu szkoła przyjazna seniorom. to 
ma być miejsce, w którym młodzi uczą star-
szych a starsi młodszych. mamy już za sobą 
warsztaty informatyczne, rękodzielnicze, fil-
mowe, dziennikarskie, modowe i kulinarne. 

w nowym roku 2023 będą one kontynuowane i rozwijane. 
zapraszamy do współpracy. 

Jakimi wartościami kieruje się Pani w życiu? Co jest dla 
Pani najważniejsze?
w swoim życiu kieruję się przede wszystkim sercem. 

jestem żoną, mamą dwójki synów i babcią. i  to właśnie 
rodzina jest dla mnie najważniejsza. w młodości sport był 
ważną częścią mojego życia, bo trenowałam piłkę ręczną. 
teraz widzę, że moi najbliżsi to po mnie odziedziczyli. sy-
nowie również trenowali od najmłodszych lat. starszy syn 
wilhelm trenował pływanie i wioślarstwo. później zaraził 
tym hobby młodszego syna dominika, który obecnie jest 
wicemistrzem europy i mistrzem Świata w wioślarstwie. 
często jeździmy na jego zawody z mężem i mu kibicujemy. 
za każdym razem jest to dla nas wielki stres, ale i wielka 
duma. starsza wnuczka też już „złapała sportowego bakcy-
la”, bo pływa i wiosłuje. i też ma już na swoim koncie sukcesy 
w tych dziedzinach. młodsza natomiast uczęszcza na zaję-
cia z gimnastyki. (…) często dostaje pytanie: jak wychować 
mistrza? zawsze odpowiadam, że nie ma na to sposobu, bo 
mistrz musi się wychować sam – swoją determinacją, pasją, 
dążeniem do celu. a my, jako rodzice, możemy go w tym 
wspierać. mogę śmiało powiedzieć, że jestem spełniona 
i szczęśliwa. nie czuję, że jestem emerytką i naprawdę lubię 
swoje seniorskie życie.  

Dziękuję za rozmowę!

�� ROZMAWIAŁA: ANNA KOT
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Stylowi Seniorzy
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stylowe seniorki z zol Fel-med  
w konstantynowie łódzkim

VouGe nowa huta na iX miĘdzynarodowych 
senioraliach w krakowie

mamy BłyszczeĆ od 
rana do wieczora!
czas świąteczno-noworoczny to 

okazja, aby i naszym strojem zaakcen-
tować go w sposób wyjątkowy, nieco-
dzienny. według projektantów mamy 
błyszczeć od rana do wieczora. nie tylko 
podczas rodzinnych uroczystości. naj-
modniejsze są cekiny i  ich blask w fa-
sonach o długości midi. różnokolorowe 
cekiny wspaniale wyglądają zestawione 
z zupełnie inną fakturą np. dzianinowym 
swetrem. a więc świętujmy szykownie, 
wygodnie, kolorowo i błyszcząco. niech 
ten magiczny świąteczny czas pozo-

stanie w nas na kolejne miesiące, dając 
siłę i wiarę w lepsze jutro. z uśmiechem 
zabierzmy ze sobą zapachy świąt, at-
mosferę, wrażenia… może nawet zrób-
my sobie „rachunek sumienia” i z takim 
optymistycznym nastawieniem przywi-
tajmy nowy rok 2023. a staremu 2022 
podziękujmy za szczęśliwe chwile, które 
przecież też się nam zdarzały. zacho-
wajmy je w sercu i pamięci, by rozmna-
żały się po stokroć i nie omijały nikogo. 
życzę wszystkim zdrowia, spokojnych 
chwil, refleksji i wyjątkowych relacji.

�� WASZA STYLOWA SENIORKA 
HANIA PIEKARSKA

paNI Ewa 
(86 lat)

paNI ZofIa (93 lata)
alfREDa lIbUsZowska, 

bIEcZ

maRIa bRZEZIcha, 
INowRocław

wojcIEch hUsakIEwIcZ, 
wałbRZych

IRENa bZUkała, 
kRaków

cElINa DRZał, 
kRacZkowa

DaNUta jEZIERska, 
waRsZawa

haNNa kUNIcka, 
RawIcZ

boGUsława  
falGER, albIGowa

kRystyNa bąk-cwyNaR, 
maRkowa

paNI DaNIEla (88 lat) paNI DaNIEla (81 lat)

paNI loNGINa 
(85 lat)

paNI tEREsa 
(78 lat)

paNI halINa 
(86 lat)
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mIłoŚĆ po 60-tcE

o miłoŚci BarBary i lorda

radio w  autokarze nastawione było na „lato z  ra-
diem”. słychać było informacje turystyczne, pozdro-
wienia od słuchaczy i piękne piosenki. w pewnej chwili 
anna jantar zaśpiewała swój najnowszy przebój „mój, tyl-
ko mój”: Będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o  tym że 
Będziesz mój, mój i tak się stanie, chcesz czy nie, chcesz czy 
nie… gdy zabrzmiały te słowa młoda dziewczyna przytuliła 
się do lorda i położyła głowę na jego ramieniu. poczuł się 
szczęśliwy. autokar wyjechał ze szczecina 6 dni wcześniej. 
jechało nim około 40 osób żądnych poznania mazur, pod-
lasia i warmii. byli to pracownicy firm szczecińskich, w tym 
7 osób z firmy lorda. pierwsze noclegi były w toruniu i Łom-
ży, ale dopiero w Hajnówce i białowieży uczestnicy wycieczki 
mogli lepiej się poznać. warto dodać, że lord całą wycieczkę 
opisał wierszem w utworze Mazurska Odyseja, a pobytowi 
w białowieży poświęcił taką zwrotkę: 

W białowieskim schronisku „Iwa”
Żubrzy łeb nad kominkiem spoczywa.
Czołem przed nim bijemy, sobie życząc,
By mieć odwagę oraz siłę byczą;
Dodatkowo pragnąc dobrej żony.
Ciekawe, na ile te pokłony
Sprawdzą się w przyszłości.
Lord już ma powód do radości.

lord rzeczywiście miał powód do radości, gdyż na ulicy 
białegostoku spotkał barbarę idącą samotnie na spacer. 
opowiedział jej o nabożeństwie odprawionym w obrządku 
prawosławnym w cerkwi, którego był świadkiem. i od tego 
wszystko się zaczęło.

to dopiero początek!
z białegostoku udaliśmy się do augustowa. wieczorem 

poszliśmy szukać kwiatu paproci, gdyż była to noc święto-
jańska. po bezowocnych poszukiwaniach weszliśmy do „al-
batrosa”, ale słynnych 7 dziewcząt z piosenki laskowskiego 

 Był piątek 25 czerwca 1976. Autokar marki „Tam” 
jechał krętą ale urokliwą drogą z Giżycka do Kę
trzyna. Na przedostatnim siedzeniu z lewej stro
ny siedziała młoda, piękna dziewczyna o imieniu 
Barbara, a obok niej chłopak o pseudonimie Lord. 
Oboje byli ze Szczecina, ale poznali się dopiero na 
tej wycieczce. Była piękna czerwcowa pogoda, za 
oknami zielenił się las, w którym od czasu do czasu 
przebłyskiwało jakieś mazurskie jezioro – pisze do 
nas Jan Kozakowski ps. Lord ze Szczecina o pozna
niu ze swoją żoną.

tam nie zastaliśmy. zwiedziliśmy Świętą lipkę, potem po-
wrót do giżycka i rejs statkiem do mikołajek. po zwiedzeniu 
kwatery Hitlera – nocleg pod namiotami w szczytnie. później 
dom kopernika w olsztynie, nocleg w najstarszej stolicy 
polski, kruszwicy i powrót do szczecina. prawdziwe zwień-
czenie tej historii nastąpiło dwa i pół roku później. 17 lutego 
1979 roku barbara i lord (czyli ja) zawarli związek małżeński. 
było to w środku zimy stulecia 1978/79: duży mróz i zaspy 
sięgające 1,5 m. samochód „czajka”, który wiózł państwa 
młodych, nie mógł podjechać pod dom, w którym odbywało 
się przyjęcie weselne, gdyż ugrzązł w zaspie. na szczęście, 
życzliwi przechodnie pomogli wypchnąć auto ze śniegu.

44 lata wspólneJ droGi!
nasze małżeństwo trwa już 44. rok. zostało zawarte 

w ekstremalnych warunkach i może to właśnie jest recep-
ta na długowieczną miłość. „strofy dla ciebie” zaczynały 
się zawsze pięknym, romantycznym utworem „dolannes 
melodie”. utwór ten stał się naszą melodią. 

DZIEŃ ŚlUbU paŃstwa koZakowskIch I ZIma stUlEcIa
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czekamy na wasze zdjęcia w waszych ogrodach i balkonach  
pod adresem e-mail: konkurs@manko.pl 

DroDzy Seniorzy!

radoŚĆ z rosnących 
warzyw i owoców

sENIoR DZIałkowIEc

inicjatorka konkursu  
senior dziaŁkowiec oraz  

ambasadorka gŁosu seniora

�� ELEONORA CHMIELARSKA (92) 
Z BOCHNI 

SENIOR
DZIAŁKOWIEC

SENIOR

BALKONOWIEC

posiadanie ogródka to dodatkowa aktyw-
ność od marca do września. przygotowanie 
„poletka” do uprawy czyli kopanie, grabienie, 
kompostowanie, a potem sianie, sadzenie, 
pielenie i podlewanie to dla mnie naprawdę 
wielka przyjemność. a później wielka radość 
z rosnących warzyw i kwiatów. jesień to zbio-
ry warzyw i robienie zapasów na zimę, żebym 
mogła cieszyć się samym zdrowiem „zawe-
kowanym” w słoikach. na mojej działce ros-
ną: ogórki, pomidory koktajlowe, selery, pory, 

marchew, pietruszka, fasolka, sałata i koper, 
więc wszystkie potrzebne warzywa „do garn-
ka” mam w zasięgu ręki. i to bez sztucznych 
nawozów i chemicznych środków do zwal-
czania szkodników. w moim ogródku rosną 
też różnorodne kwiaty, które są prawdziwą 
„stołówką” dla pszczół. jest w nim naprawdę 
pachnąco i kolorowo!

�� HALINA DęBIńSKA
ambasadorka gŁosu seniora z Łodzi

paNI jaDwIGa (83 lata)  
I paNI DaNUta (84 lata)

paNI tEREsa (78 lat) paNI cElINa (87 lat) paNI kRystyNa  
(92 lata)

Festiwal rododendronów w zol Fel-med w konstantynowie łódzkim

z inicjatywy seniorów z tyszowieckiego klubu seniora i uczniów z ze-
społu szkolno-przedszkolnego w tyszowcach powstał „ogród mio-
dodajny” przy szkole przy ulicy ks. w. zakrzewskiego. komponowanie 
ogrodu przyjaznego dla człowieka i pszczół bardzo szybko okazało 
się fascynującym zajęciem. ogród spełnia bardzo wiele funkcji. dzię-
ki posianym w nim roślinom miododajnym będzie bazą pokarmową 
dla pszczół i innych zapylaczy. ogród także uczy, bawi i wychowuje. 

miĘdzypokoleniowy „oGród miododaJny” w Gminie tyszowce

jaNUsZ boDZęta 
Z kRakowa

kaZImIERZ RomaN 
Z GoRlIc

ZofIa GóRska  
Z łoDZI

www.glosseniora.pl8



ZwIERZak lEkIEm Na samotNoŚĆ

ruda piĘknoŚĆ z ukrainy

 
Trzy lata temu napisałam do Ogólnopolskiego Głosu Seniora historię mojej 
ukochanej suczki Atenki i jej towarzysza kotka Leosia. Kotek ma się dobrze, 
ale niestety moja psia przyjaciółka odeszła. Byłam smutna z tego powodu 
i postanowiłam już nie przygarniać nowego pieska. Jednak ja i Leoś tęsknili
śmy za psim towarzystwem. Minął ponad rok, zanim zaczęłam myśleć o przy
garnięciu kolejnej suni – pisze do nas Pani Barbara Krawczyk z Krakowa.

Informacje o możliwości adopcji KOŚCIUSZKO  
I SKOCZKI pod nr. tel 12 429 92 41

ktoz schronisko dla 
Bezdomnych zwierząt  

w krakowie

Informacje o możliwości adopcji MAGIKA i HERMESA  
pod nr. tel 41 361 67 24

schronisko dla 
Bezdomnych zwierząt  

w dyminach

PIPSI to dwunastoletnia cudow-
na, delikatna i wyjątkowa jamnicza 
dama. jest przyjazna i otwarta. chęt-
nie przyjmie też każdy smaczek. ta 
przyzwyczajona do domowych wa-
runków psinka powinna jak najszyb-
ciej znaleźć dom. do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w krakowie 
trafiła po śmierci właściciela.

KLUSKA to suczka znaleziona 
na ul. Śniadeckich w kielcach. 
jest bardzo kontaktowym i to-
warzyskim pieskiem. Ładnie 
chodzi na smyczy, zachowuje 
czystość. nie wiemy jeszcze, 
jak zachowuje się w stosunku 
do innych psów. nadaje się do 
domu z dziećmi.

W tym wydaniu w ramach kampanii „Zwierzak lekiem na samotność” przedstawiamy dwa pieski  
z dwóch partnerskich schronisk, które czekają na dom, miłość i prawdziwego przyjaciela. 

seniorze, adoptuJ zwierzaka!

szukałam nawet w odległych 
od krakowa fundacjach, ale cór-
ka przypomniała mi, że nasz ko-
tek jest z krakowskiej fundacji dla 
zwierząt la fauna i mają tam rów-
nież pod opieką pieski. gdy panie 
z  fundacji usłyszały, że szukam 
suczki akceptującej kotki, poleciły 
mi trzyletnią biełkę i jeszcze tego 
samego dnia piesek trafił na stałe 
do mnie, zamiast do domu tym-
czasowego. pamiętam, że było to 

na początku kwietnia tego roku i nagle spadł śnieg. biel skojarzyła mi 
się z imieniem mojej nowej suni. jednak dowiedziałam się, że jej imię, 
tak jak ona, pochodzi z ukrainy i oznacza wiewiórkę. od tamtej pory 
ruda piękność jest ulubienicą okolicy, bo jest dla wszystkich przyjazna 
i uwielbia być głaskana. a ma naprawdę mięciutkie futerko. jednak 
gdy wyczuje jakieś niebezpieczeństwo, mimo łagodnej natury, potrafi 
naszczekać na intruza. uwielbia bawić się piłeczkami i patyczkami 
oraz z kotkiem leosiem, którego bardzo polubiła. zresztą, z wzajem-

doGoterapia w zol Fel-med  
w konstantynowie łódzkim

paNI ZofIa (93 lata)

nością. nie żałuję, że ponownie przygarnęłam pieska, 
bo mam z kim wychodzić na długie spacery, a biełka 
jest szczęśliwa, że ma nowy kochający dom.

�� BARBARA KRAWCZYK Z KRAKOWA
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polItyka sENIoRalNa

Jak obecnie wygląda sytuacja Polaków przebywają
cych w Ukrainie?
wielkim wyzwaniem dla nich jest zima i problemy z do-

stępnością prądu czy węgla, a także niszczenie elektrowni 
przez rosjan. na terenie ukrainy przebywa obecnie ok. 150 
tys. osób posiadających kartę polaka. szacuje się, że oprócz 
nich, jeszcze ok. miliona osób posiada polskie pochodzenie. 
najwięcej polaków mieszka obecnie na żytomierszczyźnie. 
warto podkreślić, że na wschodzie mieszka nie polonia, ale 
polacy. od zawsze byli polakami, a dzisiaj często angażują 
się w obronę ukrainy i to nie od dziś – tylko już od powstania 
państwa ukraińskiego – w tym od 2014 roku, kiedy nastąpiła 
aneksja krymu.

Co do tej pory udało się zrobić, żeby ich wesprzeć? 
Jakie działania podjęto?
rosyjski atak na ukrainę pokazał niesamowitego ducha 

solidarności, który drzemie w polakach. nasz kraj otwo-
rzył granice, a ludzie swoje domy dla wszystkich obywateli 
ukrainy, w tym także osób posiadających kartę polaka. do 
dzisiaj polski rząd kompleksowo wspiera działania pomoco-
we. w szczególności warto wskazać na programy dla osób 
posiadających polskie pochodzenie, które zostały sfinanso-
wane ze środków pana premiera. we współpracy z wieloma 
organizacjami pozarządowymi udało się pomóc na wielu 
płaszczyznach. przede wszystkim, dzięki swojemu doświad-
czeniu i infrastrukturze, organizacje pozarządowe świadczą 
bezpośrednią pomoc na terenie ukrainy, gdzie docierają 
do potrzebujących polaków i ich rodzin. dzięki rządowemu 
wsparciu, mogą funkcjonować tam polskie ośrodki, które 
przekazują pomoc charytatywną. pomagamy też tym, którzy 
w obawie o życie swoje i najbliższych uciekli do polski oraz 

wspieraliśmy działania związane z ewakuacją osób z terenu 
ukrainy. dla dzieci i młodzieży z polskimi korzeniami, które 
przybyły z ukrainy do polski, zostały również zorganizowane 
wypoczynkowe obozy letnie z elementami aktywnej nauki 
języka polskiego oraz warsztatami kulturalno – historycz-
nymi. chciałbym podkreślić, że tylko ze środków kancelarii 
premiera na działania pomocowe zostało przeznaczone 
ponad 40 mln zł. 

Jakie są plany na przyszły rok, jeżeli chodzi o sprawy 
Polonii za granicą?
jako pełnomocnikowi rządu do spraw polonii i polaków 

za granicą, bardzo zależy mi na rozwoju polskich i polonij-
nych organizacji, które działają na rzecz naszych rodaków 
za granicą. ich rola jest kluczowa, aby utrzymać naszą na-
rodową tożsamość. w celu wsparcia działań organizacji 
pozarządowych co roku organizuję konkurs, w którym te 
organizacje mogą uzyskać środki finansowe w kilku obsza-
rach. w tym roku jest to 6 kierunków wsparcia: „rozwijanie 
struktur organizacji polonijnych na świecie”, „media polonij-
ne”, „wydarzenia polonijne”, „budowanie dobrego wizerunku 
polski przez organizacje polonijne”, „wsparcie polonii dla 
uzyskania odszkodowań wojennych przez polskę”, „pomoc 
charytatywna”. nabór wniosków w ramach „polonia i polacy 
za granicą 2023” już ruszył, do rozdysponowania jest 60 mln 
zł. zachęcam do wzięcia udziału i przekazywania informacji 
o konkursie. wszystkie informacje są dostępne na stronie 
pełnomocnika: www.polonia.gov.pl.

Dziękuję za rozmowę.

�� ROZMAWIAŁ: ŁUKASZ SALWAROWSKI

wielkim  
wyzwaniem  
Jest zima, Brak  
prądu i wĘGla
 Na początku grudnia Redakcja Głosu Seniora przeprowadziła wywiad z Ministrem Janem Dziedzicza

kiem – Sekretarzem Stanu i Pełnomocnikiem Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Pan Minister opo
wiedział o obecnej sytuacji Polaków w Ukrainie, o wsparciu, jakiego im udzielono, a także o planach na 
2023 rok, jeżeli chodzi o sprawy Polonii za granicą.



każdy z nich odznaczał się nieprzeciętną osobo-
wością. byli wytrawnymi politykami. Łączyła ich wiara 
w suwerenną rzeczpospolitą i głębokie poczucie misji. 
władysławowi raczkiewiczowi, przed ii wojną światową 
ministrowi spraw wewnętrznych i wojewodzie, a nade 
wszystko sprawnemu organizatorowi – przyszło urzę-
dować w czasach zawieruchy wojennej (1939–47). dzięki 
postanowieniom konstytucji kwietniowej (1935) prezy-
dent mógł wyznaczyć swojego następcę na czas wojny, 
nawet w przypadku braku kontroli nad terytorium pań-
stwa. tak uczynił prezydent mościcki po wybuchu wojny 
i udaniu się 17 iX 1939 r. na emigrację. 30 iX na następcę 
wyznaczył raczkiewicza, który początkowo we francji, 
a potem w wielkiej brytanii sprawował urząd prezyden-
ta, gromadząc wokół siebie uciekinierów z okupowa-
nego przez niemców i sowietów kraju. polacy walczyli 
o wolność na licznych frontach ii wojny, a w kraju zor-
ganizowali państwo podziemne. także następcy – au-
gust zaleski (1947–72), wybitny dyplomata i wcześniej 
minister spraw zagranicznych oraz stanisław ostrowski 
(1972–79), lekarz i prezydent lwowa mieli przed sobą 
niełatwe zadanie. zwalczani przez komunistyczne wła-
dze prl, starające się ukazać legalny rząd w londynie 
jako wrogów państwa 
– trwali przy konsty-
tucji kwietniowej, pro-
wadzili zabiegi dyplo-
matyczne na rzecz 
odzyskania suweren-
ności, opiekowali się 
emigracją i  wspierali 
antykomunistyczne 
ruchy w  kraju. misja 
władz uchodźczych 
trwała przez przeszło 
pół wieku (1939–90).

powrót na łono 
oJczyzny
 

12 XI z  inicjatywy Premiera Mateusza Morawieckiego szczątki trzech 
Prezydentów na uchodźstwie – Władysława Raczkiewicza, Augusta Za
leskiego i Stanisława Ostrowskiego sprowadzone z Anglii, spoczęły na 
polskiej ziemi, pochowane w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 
W ponad 30 lat od przekazania insygniów przez ostatniego Prezydenta 
na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego Lechowi Wałęsie, Państwo 
Polskie oddało hołd wielkim mężom stanu.

szczątki spoczĘły na polskieJ ziemi
szczątki trzech prezydentów spoczęły w  zbudowanym 

w podziemiach Świątyni opatrzności bożej mauzoleum. prze-
niesiono tam również szczątki ryszarda kaczorowskiego (1989-
90), a dwaj pozostali prezydenci, edward raczyński (1979-86), 
spoczywający w rogalinie w wielkopolsce i kazimierz sabbat 
(1986-89), pochowany w londynie, zostali upamiętnieni symbo-
licznymi sarkofagami. trudne losy władz emigracyjnych przy-
pomina izba pamięci, utworzona tuż obok we współpracy z in-
stytutem pamięci narodowej. nowoczesna wystawa umożliwia 
m.in. wysłuchanie fragmentów przemówień i zawiera oryginal-
ne artefakty. wielkie marzenie każdego z prezydentów, jakim 
był powrót na łono suwerennej ojczyzny ziściło się na naszych 
oczach. tłumy oczekujące na kondukt pogrzebowy w drodze 
z okęcia na wilanów w asyście motocyklowej i konnej, uroczysta 
msza oraz pochówek z ceremoniałem wojskowym – to wszystko 
było potrzebne, aby przywrócić historyczną sprawiedliwość, ale 
przede wszystkim pamięć – aby postaci prezydentów, już nieco 
lepiej znane, były drogowskazem, jak żyć i pracować dla polski, 
także w trudnych czasach.

�� WOJCIECH LABUDA
peŁnomocnik prezesa rady ministrów  

ds. ocHrony miejsc pamięci
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polItyka sENIoRalNa
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Jakie działania udało się pod
jąć w  tym roku, jeżeli chodzi 
o politykę senioralną?

wsparcie osób starszych 
opieramy na dwóch filarach – 
finansowym oraz dbając o  ich 
aktywną jesień życia. rozwią-
zania finansowe, które zosta-
ły zrealizowane w tym roku, to 
m.in. trzynasta i czternasta eme-

rytura, korzystne zmiany podatkowe czy dodatki osłonowe. systematycznie 
zwiększamy również finansowanie i zasięg programów, które zachęcają se-
niorów do aktywnego spędzania czasu na emeryturze. przykładem takiego 
programu jest bardzo popularny „senior+”, dzięki któremu w całym kraju 
zaczęły powstawać domy i kluby seniora. 

Co dzisiaj państwo polskie ma do zaoferowania seniorom, aby czas 
spędzony przez nich na emeryturze upływał pod znakiem tzw. złotej 
jesieni?
realizując politykę senioralną, dążymy do tego, aby zapobiec wykluczeniu 

osób starszych z życia społecznego. zależy nam na tym, aby seniorzy dzie-
lili się swoim potencjałem i doświadczeniem z młodym pokoleniem. i tutaj 
z pomocą przychodzi m.in. program „aktywni+”, za pośrednictwem którego 
organizacje pozarządowe dbają o aktywną jesień życia seniorów. prężnie 
działa również „senior+”, którego rolą jest tworzenie lub utrzymanie dzien-
nych domów i klubów seniora.  

Istnieje wciąż grupa seniorów, która mimo osiągnięcia wieku emery
talnego, decyduje się na kontynuowanie pracy. Jak osoby starsze od
najdują się na rynku? 
bardzo nas cieszy, że wielu seniorów mimo uzyskania prawa do emery-

tury, wciąż chce się realizować zawodowo i dzielić swoim doświadczeniem 
z innymi. w grudniu 2021 roku pracowało blisko 813 tys. emerytów, z czego 
527 tys. było zatrudnionych na umowę o pracę. w ciągu siedmiu lat nastąpił 
w tym zakresie wzrost o 40 proc., co świadczy o tym, że rynek pracy w polsce 
jest przyjazny seniorom. zachętą do pozostania na rynku pracy jest też sze-

polski rynek pracy Jest 
przyJazny seniorom

 „W grudniu 2021 roku pracowało blisko 813 tys. emerytów, 
z czego 527 tys. było zatrudnionych na umowę o pracę. W cią
gu siedmiu lat nastąpił w tym zakresie wzrost o 40 proc., co 
świadczy o tym, że rynek pracy w Polsce jest przyjazny senio
rom” – mówi w rozmowie z Głosem Seniora Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. 
Trwają także prace nad projektem ustawy, która ma zwiększyć 
aktywizację zawodową Polaków, w tym także seniorów.

reg korzystnych rozwiązań podatkowych, 
które wprowadziliśmy. to m.in. pit-0 dla 
osób pracujących po osiągnięciu wieku 
emerytalnego. 

W rządzie trwają prace nad projek
tem ustawy, który ma zwiększyć 
akty wizację zawodową Polaków, 
w tym także seniorów. Jakie rozwią
zania przewiduje ten projekt?
projekt ustawy o  aktywizacji zawo-

dowej, który przygotowało mrips, od-
powiada na wyzwania, jakie stoją przed 
rynkiem pracy w polsce. w ustawie nie 
pominęliśmy osób starszych i  z  myślą 
o nich przygotowaliśmy specjalne roz-
wiązania. seniorzy, którzy zarejestrują się 
jako poszukujący zatrudnienia, będą mieli 
możliwość skorzystania z wielu form po-
mocy. to cała paleta korzyści, takich jak 
finansowanie szkoleń, możliwość uzyska-
nia bonu na kształcenie ustawiczne czy 
wsparcie finansowe w rozpoczęciu dzia-
łalności gospodarczej. projekt przewidu-
je także wiele zachęt dla pracodawców, 
którzy zatrudniają emerytów. jedną z nich 
jest dofinasowanie wynagrodzenia seniora 
nawet do 50 proc. płacy minimalnej przez 
2 lata. w takiej sytuacji pracodawca bę-
dzie zobowiązany do utrzymania zatrud-
nienia emeryta przez kolejny rok, co za-
pewni seniorom stabilną pracę.

Bardzo dziękuję za rozmowę!

�� ROZMAWIAŁ: ŁUKASZ SALWAROWSKI
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Czy Rząd planuje wprowadzić 
14. emerytury na stałe do budżetu, 
czy będzie to świadczenie wypła
cane jednorazowo?
czternasta emerytura już dwukrotnie 

wzmocniła budżety emerytów i podob-
nie będzie również w przyszłym roku. 
decyzja w tej sprawie została podjęta. 
obecnie pracujemy nad ustawą, któ-
ra szczegółowo określi zasady wypłaty 
tego dodatkowego świadczenia. chce-
my, by te środki dały seniorom poczucie 
stabilizacji, mimo odczuwanych już na 
całym świecie ekonomicznych skutków 
rosyjskiej agresji na ukrainę. cieszę się, 
że dzięki odpowiedzialnej polityce fi-
nansowej rządu, wypłata 14. emerytury 
w 2023 r. będzie możliwa. czternastki tra-
fią na konta emerytów prawdopodobnie 
w podobnym okresie jak w 2022 roku, 
a ich wysokość będzie na poziomie mi-
nimalnej emerytury. poczekajmy jednak 
na ostateczny kształt ustawy. 

Jak będzie wyglądała waloryzacja 
rent i emerytur w 2023 roku? 
to będzie historyczna waloryzacja. 

dziś mogę państwu zagwarantować, 
że w 2023 roku najniższe świadczenia 
wzrosną o co najmniej 250 zł. będzie to 
możliwe dzięki zastosowaniu mechani-
zmu waloryzacji kwotowo-procentowej. 
szacujemy, że koszt przyszłorocznej 
podwyżki rent i emerytur to 41,8 mld zł. 
to konieczne wsparcie, by chronić bu-
dżety seniorów. 

wypłata 14. emerytury 
w 2023 roku 
 „Czternasta emerytura już dwukrotnie wzmocniła budże

ty emerytów i podobnie będzie w przyszłym roku. Decy
zja w tej sprawie została podjęta” – mówi w wywiadzie 
dla Głosu Seniora Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Marlena Maląg. Udało nam się porozmawiać nie tylko 
o 14. emeryturze, ale również o waloryzacji rent i eme
rytur oraz o wsparciu osób starszych w obliczu obecnej 
sytuacji geopolitycznej.

Ile wynosiłyby renty 
i emerytury w 2023 ro
ku, gdyby nie mecha
nizm, o którym Pani 
wspomniała? 
gdybyśmy zastosowa-

li dotychczasowe zasa-
dy procentowej walory-
zacji świadczeń, bez kwoty gwarantowanej, najniższe emerytury wzrosłyby 
o 184,70 zł. robimy wszystko, by w portfelach seniorów zostawało jak najwięcej 
pieniędzy. w 2015 roku najniższe świadczenia wynosiły 880,45 zł, przez to eme-
ryci wielokrotnie musieli odmawiać sobie zakupu leków, a często nawet żyw-
ności. od 2015 roku do 2022 roku najniższe emerytury wzrosły o ponad 52 proc. 
w odniesieniu do 2023 roku ten wzrost będzie jeszcze większy i powinien wy-
nieść aż 80,4 proc. w tym roku weszły w życie korzystne zmiany podatkowe, 
dzięki którym większość emerytów przestała płacić podatki. na „emeryturze 
bez podatku” skorzystało 90 proc. emerytów. to ok. 2 tys. zł rocznie więcej 
w kieszeni przeciętnego emeryta.

Jak Rząd Zjednoczonej Prawicy wspiera osoby starsze w obliczu obec
nej sytuacji geopolitycznej?
rosnące ceny za opał i elektryczność, to wyzwanie, z jakim obecnie mierzy 

się wiele krajów, również polska. dla naszego rządu było jasne, że musimy w tej 
sytuacji reagować szybko i zdecydowanie, by wspierać tych, którzy wymagają 
szczególnej ochrony, a więc między innymi właśnie seniorów. przyznaliśmy 
dodatki na zakup opału od 500 zł do 3 tys. zł, ceny za energię elektryczną 
zostały zamrożone do określonych limitów, przyjęliśmy maksymalną stawkę 
gwarantowaną za prąd, wprowadziliśmy również zerowy Vat na żywność. 
a to tylko część rozwiązań realizowanych w ramach ochrony antyinflacyjnej. 
jednym z pierwszych kroków w 2015 roku było obniżenie wieku emerytalne-
go 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. los seniorów szczególnie leży nam 
na sercu, ponieważ to oni uczą młode pokolenie patriotyzmu i historii. dbamy 
i będziemy o nich dbać. 

Bardzo dziękuję za rozmowę!

�� ROZMAWIAŁ: ŁUKASZ SALWAROWSKI



polItyka sENIoRalNa

 w posiedzeniu wzięli udział m.in. przewodnicząca ko-
misji posłanka joanna borowiak oraz wiceprzewodniczący, 
posłowie filip kaczyński i michał szczerba, wiceminister 
zdrowia – sekretarz stanu w mz waldemar kraska, dyrektor 
departamentu polityki zdrowotnej w mz dariusz poznański, 
oraz prof. tomasz zdrojewski (kierownik projektu, gdański 
uniwersytet medyczny) i profesorowie z wiodących ośrod-
ków akademickich z warszawy, poznania, krakowa, kato-
wic i Łodzi – członkowie komitetu naukowego projektu 
PolSenior2, wspólnie z liderami organizacji pozarządowych 
działających w obszarze polityki senioralnej. 

BadaNia PolSenior2
badania, w ramach projektu PolSenior2, w całym kraju 

realizowały pielęgniarki w domach, u wylosowanych przez 
ministerstwo cyfryzacji, respondentów podczas trzech kolej-
nych wizyt. badania wykonano na próbie reprezentatywnej 
polaków w wieku od 60 do ponad 100 lat. w czasie wizyt 
pielęgniarki przeprowadzały wywiady kwestionariuszowe 
(medyczny i społeczno-ekonomiczny), wykonywały wybrane 
testy wchodzące w skład całościowej oceny geriatrycznej, 
dokonywały pomiaru ciśnienia tętniczego i pomiarów an-
tropometrycznych, a także pobierały materiał biologiczny 
do badań laboratoryjnych. w skład ocenianych elementów 
całościowej oceny geriatrycznej wchodziły: ocena spraw-
ności funkcjonalnej, zaburzeń poznawczych i nastroju, stan 
odżywienia, występowanie zespołu słabości i ryzyko upad-
ków. zakres badań laboratoryjnych obejmował ocenę 39 pa-
rametrów, w tym morfologię krwi, glikemię na czczo, ocenę 
funkcji nerek, tarczycy, wątroby, lipidogram, albuminę, psa, 
poziom wybranych witamin we krwi i inne.

czĘŚĆ medyczna
eksperci komitetu naukowego na podstawie uzyska-

nych wyników badania PolSenior2 opracowali specjalny 
dokument pt. „rekomendacje dla rządu i samorządów”. 
w odniesieniu do opieki ambulatoryjnej rekomendowa-
li potrzebę stworzenia modelu opieki łączącego opie-

kę podstawową z opieką szpitalną, rehabilitacją i opieką 
środowiskową. wskazali na potrzebę utworzenia centrów 
opieki senioralnej prowadzących opiekę dzienną oraz 
koordynujących pomoc społeczną i medyczną. eksperci 
rekomendowali również konieczność ścisłej współpracy 
lekarzy rodzinnych z geriatrami oraz większą dostępność 
podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i  radiologicznej 
dla seniorów w  jednym miejscu, blisko ich miejsca za-
mieszkania. autorzy badania PolSenior2 wskazali również na 
konieczność rozbudowania sieci oddziałów geriatrycznych 
w kraju, tworzenie kontraktowanych łóżek geriatrycznych 
w obrębie już istniejących oddziałów internistycznych oraz 
realizację hospitalizacji jednodniowych. zalecili opracowa-
nie modelu opieki pozaszpitalnej, w którym osoba starsza 
z niesprawnością po pobycie w szpitalu byłaby objęta 
rehabilitacją geriatryczną.

czĘŚĆ społeczno-ekonomiczna
w części społecznej badania eksperci wskazali na ko-

nieczność integracji polityki zdrowotnej i społecznej dla 
realizacji efektywnej polityki senioralnej w naszym kraju. 
przedstawili rekomendacje dotyczące usług społecznych. 
skupili się też na potrzebie szeroko pojętej edukacji se-
niorów, zwłaszcza dotyczącej zdrowia, korzystania z usług 
elektronicznych, czy gospodarowania budżetem domowym. 
wskazali również na potrzebę większej aktywizacji seniorów 
poprzez organizację im czasu wolnego (promocja kultury, 
rekreacji i turystyki). 

więcej informacji na temat badań PolSenior2 znajdą pań-
stwo na stronie: https://polsenior2.gumed.edu.pl/

�� OPRACOWANIE:  
PROF. DR HAB. N. MED. TOMASZ ZDROJEWSKI 

kierownik badania PolSenior2
internista i pracownik naukowy gumed w gdańsku 

i nizp pzH-pib w warszawie
międzynarodowy ekspert w dziedzinie monitorowania,  

prewencji i modelowania cHorób niezakaźnycH,  
b. p-cy komitetu zdrowia publicznego pan

Badanie 
PolSenior2
 Badanie PolSenior2 to kompleksowa ocena stanu zdrowia i sytuacji spo

łecznej seniorów w Polsce. 29 listopada 2022 r. w parlamencie odbyło 
się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Senioralnej poświęcone omó
wieniu wyników i przedyskutowaniu wniosków z badania PolSenior2, 
którego głównym realizatorem był Gdański Uniwersytet Medyczny. 

14 www.glosseniora.pl
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koGo tak naprawdĘ 
reprezentuJe oBywatelski 
parlament seniorów?
 Według organizatorów i Gazety Senior nr 12/2022, na s. 4 – reprezentuje on 

wszystkich Seniorów w Polsce, czyli 10 milionów obywateli. Czy to prawda? 
Ile z tych 10 milionów Seniorów w ogóle wie o jego istnieniu? Kto tam zatem 
zasiada i kogo reprezentuje 460 jego członków.

według inicjatorów w ops zasiadają dele-
gaci organizacji seniorskich: utw, gminnych 
rad seniorów i pzerii. i  jak ci delegaci mogą 
reprezentować wszystkich 10 milionów senio-
rów? mamy w polsce ponad 2000 organizacji 
seniorskich zrzeszających ponad 1 mln senio-
rów. jeśli mamy w ops 460 delegatów, to jak 
te 460 delegatów ma reprezentować ponad 
2000 organizacji? jeśli wszyscy delegaci re-
prezentują jakąś organizację, to jest to mniej niż 
25% organizacji seniorskich w polsce. nawet 
jeśli ci wszyscy delegaci teoretycznie repre-
zentowaliby wszystkie organizacje seniorskie 
w polsce, to warto pamiętać, że wszystkie or-
ganizacje seniorskie w polsce zrzeszają mniej 
niż jeden milion seniorów, czyli 10% seniorów. 
wynika z tego, że wszystkie organizacje se-
niorskie razem wzięte reprezentują swoich 
członków, czyli mniej niż 10% seniorów. oczy-
wiście tu może pojawić się argument, że usta-
wowo gminne rady seniorów reprezentują 
seniorów w danym samorządzie, a skoro część 
z nich zasiada w parlamencie, to pośrednio i te-

oretycznie reprezentują oni w ops seniorów ze 
swojej gminy. po pierwsze, mniej niż 20% sa-
morządów powołało swoją gminną radę se-
niorów – zatem dominująca większość, czyli 
ponad 2000 gmin, takiej rady nie posiada. 
po drugie, nawet jeśli ją posiada, czy możemy uważać, że każda gminna 
rada seniorów reprezentuje wszystkich seniorów z danego samorządu?  

koGo wiĘc tak naprawdĘ reprezentuJe ops? 
obywatelski parlament seniorów w obecnym kształcie reprezentuje 

sam siebie czyli czterystu sześćdziesięciu seniorów, z których część repre-
zentuje swoje organizacje. wielu naszych rozmówców i działaczy senior-
skich z rożnych części kraju uważa, że obywatelski parlament seniorów 
ani nikt inny nie powinien uzurpować sobie prawa do reprezentowania 
wszystkich seniorów ze swojej gminy czy z całej polski. zamiast prześci-
gać się w zaspokajaniu swojego ego i potrzeby wielkości, poprzez chęć 
reprezentowania wszystkich, zajmijmy się bardziej skuteczną aktywizacją 
i wspieraniem osób starszych. otwórzmy się na potrzeby drugiego czło-
wieka, a swoje organizacje na osoby niezrzeszone i samotne. zadbajmy 
o bardziej demokratyczne wybory do gminnych rad seniorów oraz zwięk-
szmy ilość członków w naszych organizacjach seniorskich.
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Głos sENIoRa polaków Za GRaNIcą

w  drodze do kowna wspaniały przewodnik, doktor 
nauk humanistycznych – józef szostakowski w niezwykły 
sposób przybliżył nam nie tylko życie i twórczość adama 
mickiewicza, ale też ukazał tajemniczość okresu roman-
tyzmu. w kownie seniorzy zwiedzili pozostałości zamku, 
dom perkuna – piękną barokową kamienicę, gdzie niegdyś 
mieściła się szkoła dla szlachty i teatr, do którego uczęszczał 
mieszkający w pobliżu mickiewicz. zwiedzili kościół archi-
katedralny z XV w., plac ratuszowy, kościół św. franciszka 
ksawerego oraz klasztor jezuitów, gdzie w latach 1819-1823 
mieszkał i pracował wieszcz. w trakcie pobytu w kownie 
poeta napisał zbiór ballad, który był opublikowany w pierw-
szym tomie poezji i wydany w 1922 roku.

wycieczka do wilna
23 sierpnia słuchacze putw w solecznikach wybrali się 

na wycieczkę do wilna. seniorzy ruszyli uliczkami, którymi 
niegdyś podążał adam mickiewicz. przez piękną barokową 
bramę weszli na teren byłego klasztoru bazylianów. w XiX 
wieku klasztor był zamieniony na więzienie, w którym władze 
carskie przetrzymywały aresztowanych filomatów i filaretów. 
poeta również był tam więziony i spędził w nim 6 miesięcy. 
wstąpiliśmy na dziedziniec uniwersytetu wileńskiego. na 
uniwersytecie wileńskim mickiewicz studiował w latach 1815 
– 1819 na wydziale filozoficzno-historycznym. na ścianie bu-
dynku uczelni do dziś widnieje tablica, upamiętniająca poe-
tę. weszliśmy do kościoła akademickiego świętych janów, 

w którym znajduje się popiersie 
poety (w tym miejscu prawdo-
podobnie mickiewicz się modlił) 
wmurowane w 1898 r., w setną 
rocznicę urodzin wieszcza. da-
lej seniorzy zwiedzali miejsca, przy których są pamiątkowe 
tablice, informujące o wynajmowanych mieszkaniach przez 
poetę. zatrzymali się przy budynku byłej drukarni józefa 
zawadzkiego, w której były wydane „ballady i romanse” 
oraz ,,dziady” cz. ii. wydanie tych zbiorów zapoczątkowało 
właśnie nową epokę w literaturze polskiej – epokę roman-
tyzmu. w muzeum mickiewicza seniorzy obejrzeli liczne 
pamiątki po poecie, listy, dokumenty, rzeczy osobiste, rę-
kopisy, zdjęcia, stół, przy którym tworzył. właśnie tu poeta 
stworzył poemat ,,grażyna”. o miejscach związanych z ada-
mem mickiewiczem w solecznikach opowiedziała członkini 
uniwersytetu regina bućko. na solecznickim cmentarzu 
2 listopada 1821 r., będąc w gościnie u zaprzyjaźnionego 
księdza, poeta obserwował obrzęd dziadów, który później 
przedstawił w słynnym dramacie. uwieńczeniem projektu 
był udział członków uniwersytetu w narodowym czytaniu 
2022, ogłoszonym przez prezydenta rp andrzeja dudę, które 
odbyło się w pałacu balińskich w jaszunach. a tegoroczną 
lekturą były właśnie „ballady i romanse" adama mickiewicza. 

�� JADWIGA SINKIEWICZ 
prezes putw w solecznikacH na litwie

Śladami adama mickiewicza
 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Pol

skiego. Powodem jest dwusetna rocznica wydania ,,Ballad i romansów” Ada
ma Mickiewicza (1822 r.), która wyznaczyła w Polsce początek epoki roman
tyzmu. Realizując projekt ,,Ballady i Romanse z Mickiewiczem” finansowany 
ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia 
i Polacy za Granicą 2022, słuchacze Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Solecznikach 17 sierpnia wyruszyli w podróż do Kowna śladami wielkiego 
romantyka Adama Mickiewicza.  
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w sali zebranych witał prezydent klubu „aktywne kobiety” w poniewieżu, 
dyrektor szkoły danutė kriščiūnienė i prezes stowarzyszenia polaków kiejdan 
irena duchowska. szczególnie gromkimi oklaskami przywitano gości z polski 
w pięknych strojach. podczas imprezy świąteczne życzenia rodakom składali 
kierownik działu oświaty samorządu poniewieża silvija sėrikovienė, nowy pre-
zes oddziału zpl lauda, potomek szlachty laudańskiej władysław gosztowt, 
rektor poniewieskiej filii utw zita kazlauskienė, prezes poniewieskiej filii kiej-
dańskiego putw regina czyrycka, wiceprezydent klubu „aktywne kobiety” 
Valė bilienė, prezes klubu esperanto „revo“ Vida kulikauskienė. pozdrowienia 
świąteczne przekazali kierownik wydziału konsularnego ambasady rp w wilnie 
irmina szmalec, posłowie na sejm rl deivydas labanavičius ir goda burokienė, 
członek rady samorządu miasta loreta masiliūnienė, prezes wspólnoty ży-
dowskiej gennady kofman, wolontariusz gintautas Šimkus i inni. podczas wy-
stępów zespół „wiwaty“ bisowano wielokrotnie, szczególnie po sportowych 
wyczynach chłopaków. po koncercie uczestnicy święta spotkali się przy stole. 

w pacunelach
goście z polski z rodakami z kiejdan, po wycieczce po mieście, śpieszyli do 

pacunel w rejonie radziwiliskim. z kiejdan do pacunel przybył zespół „giedra“ 
(kier. aldona sasnauskienė). kierowniczka zespołu pochodzi z pacunel. w ze-
spole śpiewają również członkinie „issy”. w pacunelach koncert świąteczny 
odbył się w domu kultury. po powitaniu zebranych przez starostę skiemiai 
ingridę gladkienė i irenę duchowską imprezę rozpoczęto odśpiewaniem hym-
nów polski i litwy. po pięknych występach zespołu pieśni i tańca „wiwaty”, 
wystąpił zespół „giedra”. podczas spotkania integracyjnego skoczne melodie 
porwały zebranych do wspólnej zabawy. w niedzielę goście z pobiedzisk swo-
im śpiewem uświetnili mszę św. w podbrzeżu. szczególne wrażenie na obec-
nych zrobiła wzruszająca pieśń „czarna madonna”. rodacy zwiedzili muzeum 
powstania 1863 r., kołysali się na odnowionym „małpim moście” nad niewiażą 
w surwiliszkach, spacerowali starówką kiejdan, a przed przyjazdem do kiej-
dan zwiedzali wilno i troki. serdeczne „bóg zapłać” za patriotyczną imprezę 
gościom z pobiedzisk, wszystkim organizatorom i uczestnikom święta. projekt 
dofinansowano ze środków kancelarii prezesa rady ministrów w ramach kon-
kursu polonia i polacy za granicą 2022.

oBchody narodoweGo 
ŚwiĘta niepodleGłoŚci rp 
na laudzie i Żmudzi

 12 listopada na Laudzie i Żmudzi odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości RP. 
Świętowanie rozpoczęto w Poniewieżu. Impreza miała miejsce w Szkole dla Słabosłyszących i Niesły
szących. Na spotkanie przybyli goście z Polski, Kiejdan, Poniewieża i okolic. Przygrywając na akordeonie, 
przybyłych witał były mer Poniewieża Vitalijus Satkevičius. Na zaproszenie Stowarzyszenia Polaków 
Kiejdan, już po raz drugi, zawitał Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” (kier. Andrzej Horbik, Pobiedziska).  
W zeszłym roku zespół obchodził 50lecie działalności.

1717
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8 października na laudzie i żmudzi świętowano dzień 
seniora. imprezy miały miejsce w kiejdanach i pacunelach. 
uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele św. jó-
zefa w kiejdanach. na zaproszenie stowarzyszenia pola-
ków kiejdan z domu kultury w gołdapi przybył teatr ognia  
(kier. mirosław bobrowski) i grupa wokalna (kier. katarzyna 
boruć). gości witały prezes stowarzyszenia polaków kiejdan 
irena duchowska i prezes stowarzyszenia osób niepełno-
sprawnych daiva sipavičienė. uroczystości odbywały się 
w sali stowarzyszenia osób niepełnosprawnych – miał tam 
miejsce koncert i spotkanie integracyjne. wystąpiły kiej-
dańskie zespoły: “issa” (kier. waleria wansewicz), “giedra” 
(kier. aldona sasnauskienė), “likimo paliepė” (kier. selestina 
rimavičienė), “dobilėlis penkialapis” (kier. antanas baben-

skas) i grupa wokalna z gołdapi. pokazy teatru ognia odbyły 
się w podwórzu. po imprezie w kiejdanach zespoły z gołdapi 
z liczną grupą z kiejdan i akademii datnowskiej śpieszyli na 
małą laudę. w pacunelach gości witała starosta skėmiai 
ingrida gladkienė. koncert miał miejsce w domu kultury. 
na scenie wystąpiły zespoły z gołdapi i pacunel. pokazy 
teatru ognia, które odbyły się po koncercie, wywarły nie-
samowite wrażenie na zebranych. spotkanie integracyjne 
przy herbatce odbyło się w bardzo życzliwej atmosferze. 
warto dodać, że w sierpniu grupa z laudy po raz kolejny 
gościła w gołdapi, co zaowocowało kolejnym spotkaniem 
z rodakami na laudzie.

�� IRENA DUCHOWSKA
prezes stowarzyszenia polaków kiejdan

17 października w centrum kultury w solecznikach odbył się i festiwal piosenki patriotycz-
nej ,,Śpiewamy dla niepodległej”, organizowany przez polski uniwersytet trzeciego wieku 
w solecznikach na litwie. konkurs spotkał się z pozytywnym odbiorem osób starszych nie 
tylko rejonu solecznickiego, ale też innych zakątków wileńszczyzny. na festiwal przybyło 
dziewięć zespołów artystycznych z solecznik, ejszyszek, wilna, niemenczyna, Święcian. 
celem imprezy było uczczenie 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez polskę. se-
niorzy wspólnie przeżywali historię polski, opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycz-
nych. festiwal odbył się pod patronatem prezesa solecznickiego oddziału rejonowego 
związku polaków na litwie, mera samorządu rejonu solecznickiego zdzisława palewicza.

Śpiewamy dla niepodleGłeJ

oBchody 104 rocznicy odzyskania niepodleGłoŚci
11 listopada członkowie polskiego uniwersyte-
tu trzeciego wieku w solecznikach na litwie 
brali udział w uroczystości świątecznej z okazji 
104 rocznicy niepodległości polski, organizowa-
nej przez ambasador rzeczypospolitej polskiej 
na litwie urszulę doroszewską. na cmentarzu 
rossa w wilnie, składając kwiaty przy mauzoleum 
matki i serca syna, oddali hołd pamięci józefowi 
piłsudskiemu oraz poległym w walce o wolność.

ZEspół RoDZINka

ZEspół optymIŚcI

ZEspół sENIoRytkI

dzieŃ seniora na laudzie i Żmudzi
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wydarzenie otworzył dyrektor klubu wraz z dyrektor 
centrum polsko-słowiańskiego, agnieszką granatowską. 
trenerka fitness, a także nowa przedstawicielka głosu se-
niora, natalia pruszko, zapowiedziała wspaniałego gościa, 
Łukasza salwarowskiego, prezesa głosu seniora w polsce, 
który opowiedział o swojej działalności, zachęcając tym sa-
mym nowojorskich seniorów do udziału m.in. w rozmaitych 
konkursach i przedsięwzięciach prowadzonych przez głos 
seniora. następnie, chór krakus pod dyrekcją anny kucay 
przygotował genialny program, który zarówno rozbawił, jak 
i wzruszył widownię. po zakończonym występie zostali wy-
łonieni laureaci konkursu na najsympatyczniejszego seniora 
i seniorkę. na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody oraz 
gratulacje prosto z rąk przedstawicieli rady dyrektorów 
centrum polsko - słowiańskiego. po wspólnie spędzonym 
lunchu klubowicze mieli możliwość rozerwać się podczas 
uwielbianej przez seniorów gry bingo! w czasie rozgrywek 
towarzyszyły wszystkim niezapomniane emocje! dyrekcja 
klubu seniora „krakus” wraz z pracownikami, konsultan-
tami, dyrekcją centrum polsko - słowiańskiego oraz rada 
dyrektorów składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim 
seniorom! aby zdrowie i dobry humor nigdy państwa nie 
opuszczał, a dzień seniora trwał cały okrągły rok!

„marsz, marsz Batory”  
w kluBie krakus
24 października w klubie seniora „krakus” odbyło się 

spotkanie z autorkami książki „marsz, marsz batory”, alek-
sandrą karkowską oraz barbarą caillot. twórczynie opowie-
działy o procesie powstawania opowieści o legendarnym 
statu „batory” oraz przytoczyły niesamowite wspomnienia 
osób, które płynęły okrętem. w prezencie od autorek, klub 
„krakus” otrzymał egzemplarz książki wraz z autografem, 
który wzbogacił zasoby biblioteki klubu.

złota wystawa za złoty medal!
studenci zajęć plastycznych w klubie seniora “krakus” 

przygotowali niespodziankę dla swojej mentorki, agnieszki 
nowinskiej, która niedawno zdobyła najbardziej prestiżo-
wą nagrodę w dziedzinie sztuki nadaną przez art-science-
-literature w paryżu. agnieszka, jako pierwsza polka może 

poszczycić się złotym medalem za osiągnięcia plastyczne. 
seniorzy przygotowali wystawę niespodziankę składającą 
się z prac wykonanych na zajęciach prowadzonych przez 
agnieszkę. ponadto, w prezencie dla swojej nauczycielki, 
studenci własnoręcznie wykonali album ze zdjęciami i gra-
tulacjami. wspólnemu wydarzeniu towarzyszyły ogromne 
emocje, moc wzruszeń, radości i wdzięczności. członko-
wie klubu seniora „krakus” wraz z pracownikami i dyrekcją 
składa gorące gratulacje agnieszce nowinskiej za wspa-
niałe i w pełni zasłużone wyróżnienie nadane przez art-
-science-literature! jesteśmy ogromnie wdzięczni, że od 
lat agnieszka jest częścią naszej „krakusowej” wspólnoty, 
dzieląc się ze swoimi studentami wspaniałą wiedzą, wraż-
liwością oraz miłością.

�� ZUZANNA FRONTCZAKDąBROWICZ
koordynator programu „krakus”

senioriada 2022
 To był absolutnie wspaniały dzień w Klubie Seniora Krakus, który 

mieści się w dzielnicy Greenpoint na Brooklynie w Nowym Jorku.  
18 października odbyła się już 3. edycja Senioriady, czyli Święta  
Seniora. Na członków klubu czekała moc niespodzianek przygoto
wanych przez pracowników. 
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festiwal w kanadzie to wielkie święto polskiej 
kultury, sztuki, jak również okazja do zabawy oraz 
degustowania polskich potraw. w festiwalu wzięło 
udział ponad 500.000 uczestników. w tym roku 
konsulat generalny rp w toronto po raz pierwszy 
miał swoje stoisko podczas festiwalu, gdzie bez-
płatnie można było dostać książki o historii polski, 
materiały turystyczne, zestawy promocyjne oraz 
gry edukacyjne dla dzieci i młodzieży, które prze-
kazał instytut pamięci narodowej. stoisko zostało 
uroczyście otwarte przez konsul generalną mag-
dalenę pszczółkowską. na festiwalu wiele orga-
nizacji polonijnych miało swoje stoiska m.in. kon-
gres polonii kanadyjskiej, związek narodowy polski 
gm# 1 w toronto i gmina #17, szkoła polska im. 
gen. j. Hallera w toronto, a także organizacje nie-
zrzeszone w ramach formalnych struktur polonij-
nych, jak zespół piłkarski olimpia – toronto, czy 
klub motocyklowy white eagles z mississaugi. na 
każdej z 4 scen odbywały się występy artystyczne 
polonijnych zespołów tanecznych z różnych części 
kanady, jak również koncerty artystów mających 
polskie korzenie.

dwie wystawy plenerowe
podczas dwudniowego festiwalu konsulat ge-

neralny rp w toronto zaprezentował dwie wystawy 
plenerowe:

l „poland” – autorstwa ministerstwa spraw 
zagranicznych;

l „dzieje Hymnu polskiego” – przygotowana 
przez ministerstwo spraw zagranicznych, polską 
akademię nauk oraz towarzystwo rapperwilskie.

dodatkowo, w  sali parafialnej kościoła pw. 
Św. kazimierza, dostępna była wystawa „szlaki 
nadziei. odyseja wolności” przygotowana przez 
instytut pamięci narodowej. wystawa opowiada 
o wysiłku zbrojnym polskich sił zbrojnych podczas 
ii wojny światowej oraz losach ludności cywilnej 
ewakuowanej z zsrs wraz z armią gen. andersa. 
zorganizowany został także wykład prof. carmen 
Victor z york university „malarstwo polskiego sym-
bolizmu”.

�� ZOSIA PORADZISZ 
czŁonek związku narodowego polskiego 

w kanadzie

Festiwal polskieJ 
kultury w kanadzie
 17 i 18 września 2022 roku Związek Narodowy Polski 

w Kanadzie, wspólnie z Grupą Seniora Złota Jesień, wziął 
udział w Festiwalu Polskiej Kultury na Roncesvalles Ave 
w Toronto. Mieliśmy swoje stoisko z książkami, odznacze
niami, banerami, broszurami i poczęstunkiem. Zorgani
zowaliśmy też Grupę Śpiewacza, która wykonała polskie 
piosenki takie jak: „Warszawa da się lubić”, „Piękna ta 
kraina, ta Polska kochana”, „Jak długo na Wawelu”, „Te 
opolskie dziołchy”, „Płynie Wisła płynie” i  inne. Grupa 
Śpiewacza była ubrana w stroje w barwach narodowych. 
Szczególną uwagę widzów zwrócił strój stylizowany na 
krakowski. Obcokrajowcy, podchodząc do naszego sto
iska, prosili o zdjęcia z Panią w tym pięknym stroju.
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często w  okresie świątecznym 
spotykamy się z członkami innych 
stowarzyszeń i organizacji – jest ra-
dośnie, śpiewamy kolędy i słucha-
my wspomnień weteranów. podczas 
jednego ze spotkań porucznik nina 
mierzwińska-Harper, partyzantka ak, 
opowiedziała o wigilii w lesie, gdzie 
spędziła Święta bożego narodzenia 
w 1941 roku, razem z rodziną i party-
zantami w puszczy solskiej. czas gru-
dniowych świąt jest dowodem tego, 
jak w każdych, nawet najbardziej eks-
tremalnych warunkach, polskie tra-
dycje są podtrzymywane, ponieważ 

są głęboko zakorzenione w sercach nas-polaków. „głęboko w mojej 
pamięci pozostały Święta bożego narodzenia…” – oznajmiła porucznik 
nina. „wokół nas w lesie było pełno świerków, wybraliśmy jeden z nich. 
mój brat bogdan zawiesił na świerku swój automat, za nim brat janusz, 
a następnie cały ekwipunek partyzancki znalazł się na choince, między 
pachnącymi szyszkami. ja przyniosłam jemioły, a mama zrobiła dużego 
anioła z mchu i paproci” – wspomina pani nina. pozostali partyzanci do 
nich dołączyli, podczas śpiewania kolędy „bóg się rodzi, moc truchleje…” 
partyzanci sprezentowali broń. dla większości z nich były to niestety 
ostatnie Święta”. to były bardzo wzruszające wspomnienia, słuchaliśmy 
z zapartym tchem. 

wspomnienia Śp.wiktora ottemBraJta
następne wspomnienia były naszego już śp. sybiraka – wiktora ot-

tembrajt. „pamiętam boże 1940 rok” – opowiadał wiktor. „codziennie 
otrzymywaliśmy 20 gramów chleba, to była nasza żywność całodniowa. 
w dniu wigilii nie wolno było nam zjeść tego chleba, musieliśmy go 
trzymać do wieczora i dopiero, gdy pierwsza gwiazdka zeszła wszyscy 
dzieliliśmy się tym, co kto miał. pomodliliśmy się bardzo cicho, aby nikt 
nie słyszał, ponieważ było to karalne. mama i tato zaśpiewali kolędę 
i głodni poszliśmy spać.” smutne wspomnienia pana wiktora wprawiły 
nas w melancholię. opowieści takich jest wiele, należy dobrze słuchać, 

ŚwiĘtowanie  
ze wspomnieniami  
– sPPW souTHamPToN

 Spotkania świąteczne naszych członków są czasem wspomnień z lat dzieciństwa i przejść wojennych, 
jak również czasem radości ze wspólnych spotkań. Zwłaszcza w okresie świątecznym, dziękujemy na
szym weteranom za to, że są z nami i możemy spokojnie dzielić się z nimi opłatkiem oraz składać sobie 
życzenia z uśmiechem na ustach. 

o czy mówią nasi seniorzy/weterani. wykorzy-
stujemy każdą szansę, aby wysłuchać ich wspo-
mnień, które są tak drogocenne i niepowta-
rzalne. życzymy państwu na 2023 rok: „niech 
pan bóg wam błogosławi każdego dnia. niech 
rozświetla drogi nie tylko tych najbliższych dni, 
ale i drogi każdego dnia nowego roku".

 
�� KRYSTYNA JENVEY

prezes sppw soutHampton

pREZEs sppw pRZEkaZała polskIE DE-
koRacjE Do URZęDU bRItIsh lEGIoN

spotkaNIE sENIoRów w bRItIsh lEGIoN

sENIoRZy w polskIm oŚRoDkU
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m e d i a l n y

badania psychologiczne kierowców, potocznie zwane 
badaniami psychotechnicznymi, pozwalają na ocenę proce-
sów poznawczych, zdolności psychomotorycznych, a nawet 
osobowościowych. takim badaniom poddawani są okresowo 
kierowcy zawodowi i w szczególnych przypadkach amatorzy 
bez względu na wiek. czy zatem często pojawiają się na takich 
badaniach amatorzy w wieku senioralnym? niestety nie, a je-
śli tak to najczęściej na tzw. badanie powypadkowe. i to jest 
rzecz, która powinna skłonić do refleksji. czy lepiej sprawdzać 
swoje możliwości co jakiś czas, okresowo, czy może lepiej być 
zmuszonym do badania po traumatycznym zdarzeniu, jakim 
jest kolizja, czy wypadek? prowadzę takie badania blisko 30 
lat i doskonale zdaję sobie sprawę, że często wiążą się ze 
strachem, powodują dyskomfort psychiczny, bo są czymś 
w rodzaju egzaminu. sądzę jednak, że dla dobra wszystkich 
uczestników ruchu drogowego, dla poprawy świadomości 
swoich zdolności i predyspozycji a tym samym bezpieczeń-
stwa na drodze zarówno początkujący kierowcy jak i seniorzy 
powinni być poddawani badaniom psychotechnicznym. owe 
zdolności i predyspozycje zmieniają się w toku życia jednost-
ki pod wpływem wielu czynników. oczywiście, że wiek jest 

bardzo ważny, ale nie tylko senioralny, należy pamiętać, że 
w młodym wieku są procesy, które nie wykształciły się jeszcze 
ostatecznie, że są schorzenia, które je zaburzają niezależnie 
od wieku, że są sytuacje w życiu każdego człowieka zmienia-
jące czy osłabiające jakieś funkcje. to właśnie ma sprawdzić, 
ocenić doświadczony i uprawniony do tego psycholog. 

�� MARTA ZIACH
psycHolog transportu

Bezpieczny senior 
na drodze

więcej o projekcie bezpieczny senior realizowanym przez 
małopolską wojewódzką radę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego: www.brd.malopolska.pl.

wykład o BezpieczeŃstwie osóB 60+ 
stop manipulacJi – nie daJ siĘ oszukaĆ

17 listopada w krakowie w jagiellońskim uniwersytecie trzeciego 
wieku – kolegium Śląskie odbył się wykład na temat bezpieczeństwa 
osób 60+ pn. „stop manipulacji – nie daj się szukać”. prezes stowa-
rzyszenia manko – głosu seniora Łukasz salwarowski opowiedział 
i przestrzegł seniorów przed manipulatorami i metodami oszustw. 
spotkanie zwiększyło świadomość w temacie zagrożenia różnego typu 
oszustwami wśród osób starszych. projekt zrealizowano przy wspar-
ciu finansowym województwa małopolskiego. jeżeli nie mogliście 

uczestniczyć w wydarzeniu, zachęcamy do 
obejrzenia naszych filmów edukacyjnych 
na kanale głos seniora tV www.youtube.
com/glossenioratV.

warsztaty  
Bezpieczny senior  
stop manipulacJi  
– nie daJ siĘ oszukaĆ!
21 listopada podczas polsko-ukraińskiego 
dnia z głosem seniora w kinie kijów odbyły 
się warsztaty „stop manipulacji - nie daj się 
oszukać” w wykonaniu prezesa Łukasza sal-
warowskiego. tym razem wykład dotyczył 
nowych metod oszustw – oszustw na ukrainę.

NIE DAJ SIĘ 

OSZUKAĆ!



23

stowarzyszenie manko – głos seniora był patronem medialnym plebiscytu. 
w wydarzeniu wziął udział prezes stowarzyszenia manko – głosu seniora 
Łukasz salwarowski oraz nasi ambasadorowie janina czaja i marek pilch. 
nagrody laureatom wręczyli: minister agnieszka Ścigaj – poseł na sejm rp, 
Łukasz smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego oraz radne 
województwa danuta kawa, anna mikosz i marta mordarska. w dotychcza-
sowej historii plebiscytu tytułem „seniora/seniorki roku” nagrodzono 30 se-
niorów, a 38 zostało wyróżnionych. kolejne edycje plebiscytu udowadniają, 
że w małopolsce nie brakuje seniorów aktywnych i zaangażowanych w życie 
społeczności lokalnych, działających w organizacjach pozarządowych, koś-
cielnych, czy uniwersytetach trzeciego wieku, wspaniale przełamujących 
stereotypy związane z wiekiem. uroczysta gala oraz wieńczący ją koncert 
pt. 40 lat minęło - muzyka Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza z polskich filmów 
i seriali, które zgromadziły ponad 700 uczestników, zamyka cykl inicjatyw 
składających się na małopolski rok seniora i solidarności międzypokolenio-
wej ustanowiony przez sejmik województwa małopolskiego. 

naGrodzeni
seniorką roku XVi edycji plebiscytu została pani cecylia złahoda z oświę-

cimia. z kolei tytułem seniora roku został uhonorowany pan kazimierz kró-
lik z mogilan. oznacza to wielki sukces mieszkańców naszych partnerskich 
samorządów, bowiem zarówno powiat oświęcimski, jak i gmina mogila-

ny należą do progra-
mu gmina przyjazna 
seniorom – ogólno-
polska karta seniora! 
oprócz tego Honoro-
we wyróżnienia otrzy-
mało wiele osób po-
chodzących z naszych 
partnerskich gmin, 
będących w naszym 
programie gmina 
przyjazna seniorom. 
są nimi: pan janusz 

małopolskI Głos sENIoRa

Głos seniora na XVi małopolskim pleBiscycie

„poza stereotypem – 
seniorka i senior roku”
 12 grudnia w Operze Krakowskiej, już po raz 16, zostali nagro

dzeni nieszablonowi seniorzy, wyróżniający się szczególną 
aktywnością, osoby działające z pasją, bezinteresownie anga
żujące się w pomoc innym, działające w organizacjach poza
rządowych, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, czy w lokalnych 
społecznościach. Podczas uroczystej Gali Plebiscytu „Poza 
Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”, poznaliśmy Laureatów 
tego niezwykłego konkursu.

masłowski z gminy miechów, będący także 
ambasadorem głosu seniora, pani maria 
blus z gminy skawina, pani Hanna kozioł 
z wieliczki, pani Halina bieniek z podobi-
na z gminy niedźwiedź, pani wanda He-
ród z poręby wielkiej w gminie oświęcim. 
Honorowe wyróżnienie zdobyła także 
pani urszula jasłowska z makowa w gmi-
nie gołcza - ambasadorka głosu seniora, 
stowarzyszenia manko i kampanii stylowi 
seniorzy głosu seniora. pozostałe osoby, 
które otrzymały Honorowe wyróżnienia to: 
pani alicja kokoszka z krakowa , pani maria 
czernik z poronina, pani bogumiła kałużny 
z nowego sącza, pani zdzisława uchto 
z uniejów rędziny w gminie charsznica, 
pan jan józef Halbina z babic. laureaci 
plebiscytu otrzymują znakomitą nagrodę 
- statuetkę wykonaną przez prof. dr hab. 
krzysztofa nitscha – artystę, rzeźbiarza, 
związanego z akademią sztuk pięknych 
w krakowie, znanego i cenionego w kraju 
i za granicą, laureata wielu nagród i wyróż-
nień. serdecznie gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym seniorom! 
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NIE DAJ SIĘ 

OSZUKAĆ!

 Drogi Seniorze, poniższy artykuł jest poświęcony 
oszustwom w obszarze przestępczości doko
nywanej metodą na tzw. „pracownika banku”. 
Zapoznaj się z nim i nie daj się oszustom!

Jak działa oszust podaJący siĘ za 
pracownika Banku ?
dzwoni telefon. odbierasz. i od tego momentu oszust 

„gra swoją rolę”. a robi to, ponieważ opracował do perfekcji 
scenariusz oszustwa i umiejętność manipulacji. oszust po-
daje się za pracownika banku. na wyświetlaczu twojego 
telefonu, jako „dzwoniący” prawdopodobnie pojawia się 
nazwa banku. może to być bank, w którym masz konto.

1.  oszust chce uzyskaĆ od cieBie:
n   pieniądze zgromadzone w banku.
n   dane osobowe potrzebne do wzięcia kredytu w twoim 

imieniu.
n   dane umożliwiające dostęp do twojego konta bankowego.

2.  Jakimi pretekstami naJczĘŚcieJ 
posłuGuJe siĘ oszust:

n   informuje, że była próba włamania na twoje konto ban-
kowe i zgromadzone na nim środki musisz przelać na inne 
konto (konto wskazane przez rozmówcę lub otworzyć nowe 
konto i przekazać dzwoniącemu dane do logowania do 
niego).

n   informuje, że twoje konto zostało zakażone i musisz zain-
stalować wskazaną przez niego aplikację. w rzeczywistości 
jest to aplikacja pozwalająca oszustowi na przejęcie kontroli 
nad twoim telefonem, aplikacją bankową i przelanie twoich 
pieniędzy przez oszusta na nieznane ci konto.

mądry senior  
przed szkodą!

�� ASP. SZT. AGNIESZKA PODGÓRSKA
wydziaŁ prewencji ksp

to oszust !!! i chce cię okraść.

  to nie Twoja wnuczka ani córka,
  to nie Twój wnuk ani syn, 
  to także nie Twój krewny,

   nie jest to również policjant, pracownik banku, 
prokurator, adwokat, funkcjonariusz CBŚP!

n   informuje, że został zablokowany/zamrożony przelew środ-
ków dokonany z twojego konta do osoby, której w rzeczy-
wistości nie znasz (imię i nazwisko jest zmyślone).

3.  w Jaki sposóB tracisz swoJe pieniądze?
n   wykonując przelew na konto wskazane przez „fałszywego 

pracownika banku” lub przekazując dane do logowania 
twoje pieniądze są już we władaniu oszusta. 

n   instalując na telefon lub laptop aplikację wskazaną przez 
„fałszywego pracownika banku np. z działu technicznego” 
umożliwiasz oszustowi przejęcie kontroli nad twoim telefonem 
lub komputerem, aplikacją bankową, a w rezultacie do prze-
lania twoich pieniędzy przez oszusta na nieznane ci konto.

n   przekazując informacje m.in. imię, nazwisko, data urodze-
nia, pesel, adres zamieszkania, kody blik itp. umożliwiasz 
oszustowi wzięcie kredytu lub pożyczki w twoim imieniu.

JeŚli masz nawet naJmnieJsze podeJrzenia 
luB wątpliwoŚci, Że:
n   osoba dzwoniąca nie jest pracownikiem banku tylko oszu-

stem
n   lub osoba dzwoniąca postępuje w sposób zbliżony do 

tych podanych powyżej 

natychmiast przerwiJ połączenie, 
rozłącz siĘ z rozmówcą i niezwłosznie 
zadzwoŃ pod numer alarmowy 112, do 
swojego banku oraz do członka rodziny – 
na numery telefonów, które znasz.

seniorze, 

Nigdy nie przekazuj swo
ich pieniędzy na konta 
obcej osoby, nawet jeśli 
podaje się za pracowni
ka banku. Nie przekazuj 
również danych osobo
wych ani bankowych. 
Bankowych spraw nie 
załatwiaj przez tele
fon, udaj się osobiście 
do oddziału.

Projekt dofinansowany ze środków rządowego  
programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych  

„Aktywni+” na lata 2021–2025
Edycja 2022
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NIE DAJ SIĘ 

OSZUKAĆ!

czekamy na zmiany prawne!

dzwonią do seniorów firmy call-center i zapraszają ich na spotkanie 
do hotelu. ostatnio dzwoni firma asmanta call center oraz fundacja 
„zdrowi razem”, zapraszają na spotkanie, na której otrzymamy za dar-
mo telewizor/robot kuchenny lub ciśnieniowy ekspres do kawy. oszu-
ści twierdzą, że jest to akcja promocyjna, finansowana z funduszu na 
reklamę albo przez urząd marszałkowski czy inną wiarygodną instytu-
cję. spotkania odbywają się w wielu miastach w polsce. w  krakowie 
przykładowo są to Hotele sympozjum, wilga, secesja, w częstocho-
wie – Hotel sonex, które wynajmują swoją powierzchnię dla oszustów. 
na miejscu dochodzi do SELEKCJI gości. osoby młodsze i aktywne 
są odsyłane do domu, z małowartościowym gadżetem. jeśli żądają 
wydania obiecanego telewizora czy robota kuchennego, otrzymują 
informację, że jutro kurier przywiezie im go do domu - co jest oszu-
stwem, gdyż nigdy się to nie dzieje. osoby starsze i schorowane są 
zapraszane do zamykanego pomieszczenia, gdzie z wykorzystaniem 
wielu technik manipulacji, wymuszeń, szantażu emocjonalnego i stra-
szenia zmusza się ich do zakupu na raty abstrakcyjnie i nierynkowo 
drogich produktów takich jak: ozonatory, garnki, odkurzacze, wyci-
skarki do soków, materace, pościele z merynosów, maty i łóżka ma-
sujące, masażery itp. ceny produktów wahają się od 4500 zł do aż 14 
000 zł i tylko dziś możemy je „wygrać” lub otrzymać szansę na kupno 
w specjalnej, promocyjnej cenie… na raty. od razu na miejscu wymusza 

obywatelski gŁos seniora

trwaJą oszukaŃcze 
prezentacJe sprzedaŻowe!

stowarzyszenie manko – Głos seniora apeluJe:
czekamy na zdecydowane działania, aby zatrzymać ten proceder!

się na osobach starszych, niedowidzących, bardzo 
często też niepełnosprawnych - podpisanie umo-
wy kupna i kredytu. potem mają problemy z od-
daniem towaru, mimo że nie upłynęło 14 dni, a jak 
się nie uda oddać na czas - czeka je bezwzględna 
windykacja bezpośrednio z ich konta bankowego. 
dlatego apelujemy o wsparcie naszej walki z tym 
procederem! nie wynajmujmy powierzchni pod 
tego typu praktyki i ostrzegajmy innych. zakażmy 
prawnie takich działań!

n  o niewynajmowanie powierzchni podejrzanym i niespraw-
dzonym firmom na spotkania sprzedażowe, w hotelach i re-
stauracjach,

n  o zakaz selekcji uczestników przed spotkaniem,
n  o wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy 

kupna - sprzedaży,
n  o możliwość odstąpienia od umów o świadczenie usług 

zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa 
lub na odległość,

n  o zakaz udzielania kredytów/pożyczek poza stacjonarną 
placówką bankową np. na prezentacji czy wycieczce,

n  o wprowadzenie obowiązku zgłoszenia prezentacji 14 dni 
przed jej planowanym terminem do lokalnego rzecznika 
praw konsumenta i innych instytucji kontrolnych,

n  o wprowadzenie nakazu rejestrowania video prezentacji 
i przechowywania zapisu przez okres 5 lat,

n  o wprowadzenie nakazu ujawnienia w zaproszeniu 
handlowego celu spotkania oraz produktów, które 
będą sprzedawane, a tym samym wprowadzenie 
odpowiedzialności karnej za ukrywanie handlowego 
celu spotkań,

n  o wprowadzenie odpowiedzialności karnej za ofe-
rowanie prezentów za samo przyjście na spotkanie, 
których się potem nie otrzymuje, 

n  o wprowadzenie odpowiedzialności karnej i ściganie 
handlarzy danych osobowych (numerów telefonów) 
oraz firm call-center, które agresywnie dzwonią do 
seniorów i kuszą ich prezentami za przyjście na oszu-
kańcze spotkania sprzedażowe, 

n  o zakaz wyłudzania danych teleadresowych od  
seniorów oraz handlu tymi danymi przez firmy  
call-center. 
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kampania edukacyJna udostĘpniacze 60+ dla seniorów 

kampania odnosi się do programu dostępność+. program dostępność+ to pierwsze kompleksowe ujęcie tematyki 
dostępności w polsce. jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału 
w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach (w tym przede wszystkim seniorów). koncentru-
jemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań osób w wieku 
senioralnym.

kampania edukuJąca o prawach pacJenta dla seniorów  
„seniorze znaJ swoJe prawa pacJenta”

partnerem merytorycznym kampanii jest rzecznik praw pacjenta. poprzez nasze media obywatelskie realizujemy 
kampanię, w ramach której edukujemy seniorów o ich prawach jako pacjentów.

kampania edukuJąca o prawie konsumenckim i BezpieczeŃstwie  
dla seniorów „stop manipulacJi! nie daJ siĘ oszukaĆ!”

partnerem merytorycznym jest urząd komunikacji elektronicznej oraz powiatowi rzecznicy praw pacjenta. kampania 
ma na celu przekazanie wiedzy na temat prawa konsumenckiego, sprzedaży bezpośredniej, technik manipulacyjnych 
sprzedaży oraz innych oszustw i wyłudzeń na osobach starszych. kampania jest prowadzona we współpracy z praw-
nikami specjalizującymi się w prawie konsumenckim, a także specjalistami z zakresu psychologii, psychomanipulacji 
i różnych metod oszustw i wyłudzeń na osobach starszych.

kampania solidarni z seniorami – razem damy radĘ 

kampania polegająca na wspieraniu seniorów, propagowanie solidarności wewnątrz i międzypokoleniowej, soli-
darności sąsiedzkiej. 

oGólnopolskie 
oBywatelskie
kampanie 
proseniorskie 
Głosu seniora

4
 Głos Seniora prowadzi 4 ogólnopolskie obywatelskie kampanie proseniorskie. Dotyczą one najbar

dziej istotnych tematów dla seniorów: zdrowie, bezpieczeństwo, ekonomia oraz aktywność. Dzięki 
tym kampaniom chcemy uświadamiać seniorów na temat ich szeroko pojętych praw (obywatelskich, 
praw pacjenta, praw do dostępności, praw konsumenckich), z drugiej strony – chcemy wpływać 
na instytucje, samorządy, decydentów, aby jak najlepiej dostosować życie społecznopubliczno
gospodarcze do potrzeb osób starszych, aby poprawić jakość ich życia.

26
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16 grudnia w naszej siedzibie stowarzyszenia manko – głosu seniora na osiedlu 
uroczym 12 w krakowie miało miejsce otwarcie centrum edukacji międzypokoleniowej 
głosu seniora! w wydarzeniu wzięli udział zarówno seniorzy, jak i dzieci. uczestnicy 
wspólnie wykonywali ozdoby, którymi później udekorowali naszą choinkę. osoby od-
wiedzające nasze centrum mogły skorzystać z wielu gier planszowych oraz przygo-
towanego dla nich poczęstunku. nie zabrakło także międzypokoleniowego pokazu 
mody z udziałem stylowych seniorów z głosu seniora. 

centrum edukacJi miĘdzypokolenioweJ 
Głosu seniora JuŻ otwarte!

oGólnopolski konwent i konGres rad seniorów

centrum edukacji międzypokoleniowej głosu seniora jest miejscem, gdzie senio-
rzy i juniorzy mogą liczyć na wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń. naszym 
celem jest budowanie dialogu międzypokoleniowego poprzez wzajemną edukację 
i kształtowanie międzypokoleniowego solidaryzmu. projekt „międzypokoleniowe 
centra edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” zrealizowano przy 
wsparciu finansowym ministerstwa edukacji i nauki.
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iii ogólnopolski konwent rad seniorów i iV ogólnopolski 
kongres rad seniorów odbył się 8-9 grudnia i został zorga-
nizowany przez ogólnopolskie porozumienie rad seniorów. 
wydarzenie odbyło się w sali widowiskowej klubu garnizo-
nowego przy ulicy mikołaja zyblikiewicza 1 w krakowie. głos 
seniora był patronem medialnym i uczestnikiem kongresu. 
pierwszy dzień poświęcony był kwestiom związanym z funk-
cjonowaniem ogólnopolskiego porozumienia o współpracy 
rad seniorów i organizacji seniorskich. ogłoszono wyniki 
wyborów w oprs i propozycję zmian strukturalnych. odby-
ło się także głosowanie proponowanych zmian i ogłoszenie 
wyników konkursu „liderzy aktywności społecznej 60+”. dru-
giego dnia miała miejsce konferencja poświęcona zagadnie-

niom z zakresu polityki senioralnej. w programie znalazły się 
prelekcje takie jak: „kultura nowej starości”, „rady seniorów 
w polsce. zagrożenia i wyzwania” oraz prezentacja programu 
„bezpieczeństwo w ochronie zdrowia seniora”. podczas spot-
kania wystąpił także prezes stowarzyszenia manko - głosu 
seniora Łukasz salwarowski, prezentując program gmina 
przyjazna seniorom. konferencję otworzyła przewodnicząca 
oprs barbara szafraniec, a poprowadziła pełnomocnik prezy-
denta miasta krakowa ds. polityki senioralnej anna okońska-
-walkowicz. w sumie w wydarzeniu udział wzięło ponad 120 
delegatów i uczestników z całej polski. gośćmi specjalnymi 
byli politycy, eksperci polityki senioralnej oraz przedstawi-
ciele samorządów terytorialnych i administracji państwowej.

zadanie finansowane jest ze Środków 
ministerstwa edukacji i nauki
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prezes stowarzyszenia manko – głosu 
seniora otrzymał nagrodę samorządu wo-
jewództwa małopolskiego w kategorii dzia-
łalność społeczna oraz nagrodę grand prix 
2022 całego konkursu za działalność na 
rzecz dobra innych. za dostrzeganie potrzeb 
osób starszych i tworzenie dedykowanych 
programów, takich jak głos seniora, gmina 
przyjazna seniorom czy ogólnopolska karta 
seniora oraz skuteczną aktywizację i edukację seniorów, w szczególności w za-
kresie bezpieczeństwa stop manipulacji – nie daj się oszukać! dziękujemy za do-
cenienie i wsparcie wicemarszałkowi Łukaszowi smółce, przewodniczącej marcie 

mordarskiej, przewodniczącemu 
prof. janowi dudzie oraz rad-
nemu stanisławowi bisztydze. 
gratulujemy wszystkim nomino-
wanym i wyróżnionym na czele 
z naszymi ambasadorami i przy-
jaciółmi – jolantą domańską, 
renatą stelmach, oraz osobom 
i organizacjom, których los i do-
bro seniorów są bliskie sercu.

naGroda amicus hominum 2022 dla Głosu seniora
Amicus Hominum to nagroda usta-
nowiona w 2006 roku, która ma na 
celu wyróżnienie osób, które działają 
na rzecz dobra innych i swoją bezinte-
resowną aktywnością wspierają dru-
giego człowieka. nagroda promuje 
ideę wolontariatu i ma charakter ho-
norowy. nagroda „amicus Hominum” 
została ustanowiona przez samorząd 
województwa małopolskiego w celu 
wyróżnienia osób prywatnych, które 
działają na rzecz dobra innych i swoją 
bezinteresowną aktywnością wspie-
rają drugiego człowieka. poprzez tę 
nagrodę samorząd województwa 
chce podziękować wszystkim tym, 
dzięki których pracy i zaangażowa-
niu, inwencji i oddaniu upowszech-
niane są postawy wzajemnej pomo-
cy, wsparcia i poświęcenia dla dobra 
drugiego człowieka.

medal „chwała  
lotnikom polskim”
prezes krakowskiego oddziału sto-
warzyszenia seniorów lotnictwa 
wojskowego rp płk. stanisław woj-
dyła wręczył prezesowi stowarzy-
szenia manko – głosu seniora Łu-
kaszowi salwarowskiemu w grudniu 
2022 medal „chwała 
lotnikom polskim” 
za realizację pro-
jektu niezna-
ni bohaterowie 
niebios.

decyzją zarządu fundacji im. tadeusza kościuszki 
w krakowie redakcja „głosu seniora” została uho-
norowana odznaką pamiątkową „in memoriam 
– tadeusz kościuszko”, ustanowioną w dwustu 
dwudziestą pierwszą rocznicę przysięgi tadeusza 
kościuszki. doceniono w ten sposób: upowszech-
nianie wiedzy o historii wojska polskiego, podej-
mowanie starań zmierzchających do ochrony 
miejsc pamięci narodowej upamiętniających wy-
siłek zbrojny żołnierza polskiego, nawiązywanie 
kontaktów miedzy obywatelami rożnych krajów 
zmierzających do pogłębienia wzajemnego zro-
zumienia, przyjaźni i pokoju podejmowane przez 
redakcję. jest to również podziękowanie za wie-
lopłaszczyznową pomoc niesioną od pierwszego 
dnia wojny umęczonemu narodowi ukraińskiemu. 
osobną odznaką został uhonorowany prezes Łu-
kasz salwarowski za działalność patriotyczną, pro-
jekt nieznani bohaterowie niebios, osobisty wkład 
i aktywność w dzieło przyjaźni miedzy ludźmi pro-
wadzone przez „głos seniora”. odznaki na scenie 
kina kijów wręczyli tomasz otrębski – prezes fun-
dacji im. tadeusza kościuszki i robert springwald 
– wiceprezes fundacji.

odznaka pamiątkowa „in memoriam – 
tadeusz koŚciuszko” dla Głosu seniora
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w konferencji wzięli udział: 
l  prof. dr hab. inż. kazimierz wiech – kierownik 

utw ur
l  Łukasz salwarowski – prezes stowarzyszenie 

manko – głosu seniora
l  monika Świątek – koordynator kampanii szkoła 

przyjazna seniorom
l  joanna zwolińska – projekt seniors for educa-

tion – erasmus+ 

miedzynarodowa 
konFerencJa szkoła 
przyJazna seniorom

 
15 grudnia w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krako
wie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Szkoła Przyjazna Seniorom 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora.
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l  levent yalvac, elmadağ Halk eğitimi merkezi z turcji 
l  joe cabello perez, irene Quinn, sinead purcell, bernard 

o'kelly z organizacji i & f education and development li-
mited z irlandii.

celem zorganizowanego wydarzenia było upowszechnienie 
kampanii szkoła przyjazna seniorom, a także promocja rezultatów 
projektu seniors for education. kampania szkoła przyjazna senio-
rom polega na promocji aktywizacji seniorów poprzez współpracę 
ze szkołami. prowadzone działania wspierają edukację międzypo-
koleniową. stowarzyszenie manko – głos seniora zachęca szkoły 
do angażowania osób po 60 roku życia w realizację zajęć dla dzieci, 
przez co zmienia wizerunek seniora w oczach młodych ludzi. dzia-
łania polegają także na szkoleniu osób starszych by łatwiej było im 
odnaleźć się w roli prowadzącego zajęcia w szkole lub ambasadora 
kampanii. w szkołach organizowane są także międzypokoleniowe 
konkursy pozwalające na pokazanie istniejącej więzi między dziad-
kami a wnukami. międzynarodowa konferencja szkoła przyjazna 
seniorom została zrealizowana z funduszy programu erasmus+.
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wręczanie nagród podczas gali było poprzedzone prezentacją 
multimedialną przedstawiającą działalność nagradzanych kandyda-
tów. konkurs rozstrzygany był w trzech kategoriach:

l  młodzi seniorom; 
l  seniorzy seniorom;
l  organizacja, instytucja, podmiot gospodarczy – biznes dla se-

niorów.

naGroda dla naszeJ amBasadorki!
główną nagrodę w katego-

rii „seniorzy-seniorom” ode-
brała bożena sałacińska prze-
wodnicząca rady słuchaczy 
kazimierzowskiego uniwersy-
tetu trzeciego wieku w byd-
goszczy i ambasadorka gło-
su seniora. kapituła doceniła 
15-letnią działalność laureatki 
w ruchu senioralnym. doce-
niona została również aktyw-
ność przewodniczącej rady 
słuchaczy kutw w  okre-
sie pandemii. cenną nagro-
dę wręczyła pierwsza dama 
agata kornhauser – duda. pani 
bożena w emocjonalnym wy-

stąpieniu podziękowała pani prezydent za pomysł zorganizowania 
konkursu z myślą o seniorach. wspomniała również, że do jej sukcesu 
przyczyniły się koleżanki i koledzy z kutw oraz współpraca z głosem 
seniora, władze uczelni i miasta, życzliwi i aktywni „przyjaciele kutw”. 
warto wspomnieć, że w okresie pandemii – pełnej, a potem częścio-
wej izolacji bożena sałacińska została partnerem kampanii solidarni 
z seniorami – razem damy radę, organizowała wspaniałe imprezy 
w plenerze. były spacery nordic walking, koncerty „lato w botaniku”, 
zwiedzanie miasta „bydgoszcz to nie tylko starówka”, biesiady i spot-
kania z ciekawymi ludźmi w lpkiw. odbywały się także prelekcje km 
policji, wykłady dot. zdrowia, spotkanie z wicemarszałkiem – zbignie-
wem ostrowskim, z zastępcą prezydenta miasta bydgoszczy – miro-

zwyciĘzcy i edycJi konkursu  
razem dla seniorów:

Kategoria Młodzi Seniorom:
1.  jan źrebiec
2.  anna maciejewska
3.  alicja gałęziowska
Kategoria Seniorzy Seniorom:
1.  bożena sałacińska
2.  weronika siatka
3.  stanisława cymerman
Kategoria Organizacja, Instytucja, Podmiot 
gospodarczy – Biznes dla Seniorów:
1.  fundacja „zwykła rozmowa”
2.  fundacja biedronki
3.  zielonkowianie 60+/–

i edycJa konkursu 
razem dla seniorów
 25 października 2022 w Pałacu Prezydenckim odbyła się wielka gala wręczania nagród laureatom I edycji 

Konkursu „Razem dla Seniorów”. Nieprzypadkowo idea konkursu narodziła się po wybuchu pandemii CO
VID–19. „Pandemia stanowiła dla osób starszych ogromne zagrożenie zdrowotne. To właśnie środowisko 
seniorów doświadczyło w sposób szczególny trudów związanych z funkcjonowaniem w izolacji, w nieznanej 
i niepewnej sytuacji” – mówiła Agata Kornhauser–Duda. Konkurs „Razem dla Seniorów” jest inicjatywą Aga
ty Kornhauser–Dudy, Małżonki Prezydenta RP. Nagroda ma promować i nagradzać najcenniejsze inicjatywy 
na rzecz seniorów realizowane przez osoby prywatne i instytucje na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.

DElEGacja GłosU sENIoRa poDcZas GalI wRęcZENIa 
NaGRóD w koNkURsIE „RaZEm Dla sENIoRów”. 
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sławem kozłowiczem. najmilej wspominane są mi-
kołajkowe odwiedziny seniorów 80+. z prezentami 
do seniorów przychodzili bożena sałacińska wraz 
z posłem rp janem szopińskim, prezydentem mia-
sta bydgoszczy. z uwagi na pandemię, spotkania 
odbywały się przed domami dostojnych seniorów.

ZwycIężcZyNI w  katEGoRII sENIoRZy 
sENIoRom bożENa sałacIŃska Z pIERw-
sZą Damą Rp aGatą koRNhaUsER-DUDą. 
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 Głos Seniora wziął udział w VII Gali Nagrody Prezydenta 
RP „Dla Dobra Wspólnego”. Już po raz siódmy Prezy
dent RP Andrzej Duda wręczył statuetki na uroczys
tej gali w Pałacu Prezydenckim. W wydarzeniu wzięła 
udział także Pierwsza Dama Agata KornhauserDuda.

od 2016 roku prezydent rp andrzej duda przyznaje organizacjom 
pozarządowym nagrodę „dla dobra wspólnego”. przez te lata kil-
kadziesiąt osób, stowarzyszeń i fundacji, działających na rzecz osób 
wykluczonych społecznie oraz środowisk lokalnych, odebrało z rąk 
prezydenta nagrody w czterech kategoriach: „człowiek-lider”, „in-
stytucja-organizacja”, „dzieło-przedsięwzięcie, projekt” oraz nagrodę 
specjalną im. piotra pawłowskiego. laureaci wyłaniani są poprzez 
rekomendacje członków kapituły nagrody. wyróżnienie honoruje 
szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartoś-
ciowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską.

naGroda dla amBasadorki Głosu seniora
w 2018 nagrodę w kategorii „człowiek- lider” odebrała amba-

sadorka głosu seniora mirka widurek – prezes stowarzyszenia „dla 
równości” z draganowej na podkarpaciu. w tym roku zostali nagro-
dzeni ponownie, bo w kategorii „dzieło i przedsięwzięcie” nagrodę 
główną odebrała podkarpacka grupa „parasol”, w której składzie 
znajduje się, od początku jej działalności, stowarzyszenie „dla rów-
ności”. serdeczne gratulacje! podczas naszego wspólnego spotkania 
z parą prezydencką – prezydentem rp andrzejem dudą i pierwszą 
damą agatą kornhauser–dudą – przekazaliśmy już trzeci tomik ba-
jek mirki wydany przez głos seniora dla polskich i ukraińskich dzieci, 
a także najnowszy głos seniora nr 61, folder „stop manipulacji – nie 
daj się oszukać” oraz folder „nieznani bohaterowie niebios”.

Nagroda dla doBra 
wspólneGo
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teGoroczni laureaci:

l  w kategorii „człowiek–lider”: agnieszka i tomasz polkowscy 
z fundacji „dziecko i rodzina”

l  w kategorii „instytucja–organizacja”: fundacja rodzin gór-
niczych

l  w kategorii „dzieło–przedsięwzięcie, projekt”: grupa parasol 
z podkarpacia

l  nagrodę specjalną im. piotra pawłowskiego odebrała mo-
nika zima-parjaszewska – prezes zarządu głównego pol-
skie stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

serdecznie gratulujemy!



www.glosseniora.pl

wyDaRZENIa I INIcjatywy

32

18 września br. w ciechocinku od-
był się V koncert dla seniorów. nazwa-
ny „słodkim koncertem”, gdyż miejska 
rada seniorów pozyskała sponsorów 
na zakup słodkości, rozdawanych 
przez członków rady podczas wyda-
rzenia. w tym dniu na placu ekscen-
tryków przy teatrze od godziny 11-tej 
można było skorzystać z darmowych 
badań oferowanych przez kujawsko-
-pomorskie centrum słuchu i mowy 
medincus oraz firmę salus. koncert 
został zorganizowany przez miejską 
radę seniorów pod honorowym pa-
tronatem burmistrza miasta ciecho-
cinka i ogólnopolskiego głosu seniora. 
w teatrze letnim wystąpili: zespół ajki 

pod kierownictwem iwony krzyszta-
nowicz, artyści kabaretu złota maska 
przy stowarzyszeniu u.d.a. oraz gra-
żyna rutkowska-kusa finalistka kon-
kursu the Voice senior z zespołem. 
zaśpiewali także laureaci tegorocznej 
edycji międzynarodowego festiwa-
lu młodzieży niepełnosprawnej. była 
to prawdziwa uczta dla melomanów! 
gratulacje i słowa podziękowania zło-
żono przewodniczącej miejskiej rady 
seniorów wiesławie taranowskiej. wy-
darzenie poprowadził pan mirosław 
satora. zarówno koncert jak i oferta 
medyczna zostały bardzo dobrze przy-
jęte przez mieszkańców i środowiska 
senioralne w ciechocinku.

16 listopada w klubie „senior +” w stroniu Śląskim był ob-
chodzony ogólnopolski dzień seniora. ten wyjątkowy dzień 
seniorzy świętowali z panią kierownik klubu – małgorzatą 
lech, burmistrzem stronia Śląskiego – panem dariuszem 
chromcem oraz przewod-
niczącym rady miejskiej 
– panem ryszardem wik-
torem. nie zabrakło rów-
nież najmłodszego pokole-
nia z naszego miasteczka, 
czyli dzieci z przedszkola 
miejskiego w stroniu Ślą-
skim, które swym wystę-
pem sprawiły seniorom 
wielką niespodziankę i   
radość. seniorzy podczas 
swego występu artystycz-
nego zaprezentowali swój 
talent muzyczny i aktorski, 
a  na parkiecie podczas 
zumby udowodnili, że wiek 
nie ma żadnego znaczenia, 
aby dobrze się bawić i  za-
rażać wszystkich wokół 
swoją pozytywną energią.

oBchody dnia seniora
z okazji obchodów dnia seniora 20 października 

odbyło się spotkanie zorganizowane przez polski zwią-
zek emerytów, rencistów i inwalidów odział podgórze. 
wydarzenie poprowadziła mariola Hurko - przewod-
nicząca pzerii odział podgórze. wśród zaproszonych 
gości znaleźli się między innymi przewodniczący rady 
miasta krakowa rafał komarewicz, pełnomocnik pre-
zydenta krakowa ds. polityki senioralnej anna okoń-
ska-walkowicz, przewodnicząca okręgu pzerii w kra-
kowie wanda szelągowska. obchody uświetnił występ 
znakomitej artystki doroty Helbin. 
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V ciechociński koncert dla seniorów został objęty patronatem przez: zdrój ciechociński, polskie radio pik, gazetę 
pomorską, centrum słuchu i mowy medincus, tVp bydgoszcz oraz głos seniora.

ciechociŃski koncert dla seniorów

oGólnopolski dzieŃ seniora  
w stroniu Śląskim
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28-29 listopada 2022 r. odbyło się forum gospo-
darcze w tarnowie. wydarzenie było okazją do debaty 
o kluczowych problemach europejskiej gospodarki, 
która dopiero co narażona na negatywne skutki pande-
micznych obostrzeń, dziś musi stawić czoła potężnym 
wyzwaniom związanym z wojną w ukrainie. głos se-
niora był patronem medialnym wydarzenia. wśród te-
matów forum gospodarczego znalazł się także system 
usług i produktów kierowanych dla osób starszych. 
panel dotyczący tzw. „srebrnej gospodarki” cieszył się 
bardzo dużą popularnością wśród gości wydarzenia. 

W ramach wydarzenia odbyły się następujące sesje plenarne, 
panele dyskusyjne i bloki tematyczne:
l  przyszłość jest teraz. gospodarka bez wróżenia z fusów
l  w jaki sposób optymalizować wydatki w ochronie zdrowia
l  polityka społeczna a rozwój gospodarczy
l  firma rodzinna – przewaga konkurencyjna czy hamulec rozwoju?
l  przemysł sportowy – jak można zarobić na aktywności fizycznej?
l  infrastruktura – klucz do rozwoju regionów
l  innowacje w energetyce – bariery i wyzwania na następne 

dekady
l  zrównoważony rozwój a globalne wyzwania
l  geopolityczne i gospodarcze konsekwencje wojny na ukrainie
l  wpływ inwestycji realizowanych przez samorządy na rozwój 

gospodarczy regionu
l  carpathia – marka karpacka – ambicje versus możliwości
l  kto rządzi światem na początku XXi wieku?
l  przemysł kultury sposobem na rozwój regionu
l  Historia – atut czy bariera w rozwoju gospodarczym regionu
l  srebrna gospodarka – rozwój usług na rzecz seniorów
l  wyzwania finansowe samorządów w obliczu kryzysu gospo-

darczego
l  edukacja a rozwój – jak to dobrze połączyć?
l  paliwo dla dominacji
l  szlaki kulturowe jako szansa na rozwój turystyki w regionie
l  budowa marki na poziomie lokalnym, regionalnym i między-

narodowym
l  zainwestuj w… jak zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną?
l  jak nie być frajerem po sądecku?

Forum Gospodarcze pod 
patronatem medialnym 
Głosu seniora
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Głos seniora na conFerence & eXpo  
sądecka turystyka/turystyka przyszłoŚci

12 grudnia w belmonte Hotel krynica-zdrój odbyła się 1 edycja confe-
rence & expo sądecka turystyka/turystyka przyszłości pod patronatem 
medialnym głosu seniora. organizatorami wydarzenia byli: wydawca ma-
gazynu odkryj beskid sądecki i sądecczyznę, digital places - marketing 
miejsc oraz stowarzyszenie dla miasta (nowy sącz) na czele z tomaszem 
michałowskim i konradem rogozińskim. podczas targów i konferencji 
promowaliśmy potencjał srebrnej gospodarki zachęcając właścicieli 
hoteli, sanatoriów i biur podróży do udziału w programie ogólnopolska 
karta seniora i stop manipulacji - nie daj się oszukać. braliśmy też udział 
w panelu dotyczącym igrzysk europejskich 2023 w małopolsce oraz 
małopolskich uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych. partnerem wydarzenia 
był urząd marszałkowski województwa małopolskiego. na zakończenie 
wydarzenia odbyła się gala sądeckiej turystyki, podczas której organi-
zatorzy nagrodzili osoby, firmy oraz instytucje zaangażowane w rozwój 
turystyki na sądecczyźnie. lista laureatów znajduje się na naszej stronie 
internetowej: https://glosseniora.pl/2022/12/20/29280/. pozdrawiamy 
wszystkich uczestniczących w wydarzeniu samorządowców zrzeszonych 
w naszym programie gmina przyjazna seniorom - gmina stary sącz, 
gmina sękowa, gmina muszyna.
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wyDaRZENIa I INIcjatywy

20 grudnia w naszej siedzibie stowarzyszenia manko – głosu seniora na osiedlu uroczym 12 
w krakowie odbyła się wigilia dla samotnych seniorów. sala zapełniła się seniorami, z którymi 
wspólnie śpiewaliśmy kolędy i dzieliliśmy się opłatkiem. nie zabrakło również wigilijnych potraw 
na stole, jak krokiety, pierogi, karp czy kapusta, a barszcz zrobiony był z zakwasu z buraków głosu 
seniora. podczas wydarzenia rozdaliśmy potrzebującym seniorom pakiety wsparcia zawierające 
żywność oraz nasze materiały edukacyjno-aktywizacyjne - ogólnopolski magazyn głos seniora 
i folder stop manipulacji - nie daj się oszukać. prezes Łukasz salwarowski opowiedział o wysta-
wie nieznani bohaterowie niebios, którą zgromadzeni goście mogli podziwiać. nastąpiło także 
uroczyste wręczenie certyfikatu ambasadora głosu seniora dla pana stanisława wojdyły – pre-
zesa krakowskiego oddziału stowarzyszenia seniorów lotnictwa wojskowego oraz dla pana 
włodzimierza pietrusa – radnego miasta krakowa. jednym z punktów programu było także 
szkolenie z dziennikarstwa obywatelskiego, które poprowadził prezes Łukasz salwarowski. za-
danie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Święta dla samotnych seniorów” jest 
współfinansowane ze środków wojewody małopolskiego – Łukasza kmity.

wiGilia dla samotnych seniorów z Głosem seniora

24 grudnia w międzynarodowym centrum kongresowym 
w katowicach odbyła się największa wigilia dla samotnych 
w polsce, zorganizowana przez fundację „wolne miejsce”. 
głos seniora był partnerem wydarzenia. w wigilii wzięło udział 
ponad 2000 samotnych osób, w tym seniorzy z metropolii 
górnośląsko-zagłębiowskiej, a także samotne matki z dziećmi 
z polski i ukrainy, które otrzymały bajki głosu seniora autor-
stwa naszej ambasadorki mirki widurek. najstarsi uczestnicy 
wigilii otrzymali najnowsze wydanie magazynu głosu seniora. 
były życzenia wraz z opłatkiem, doskonały barszcz z uszkami 

zrobiony z zakwasu z buraków głosu seniora, smażony karp, 
pierogi z kapustą i grzybami, kapusta z grochem, kawa, herba-
ta, ciasto i prezenty. i to wszystko w przepięknie udekorowanej 
sali, przy dźwięku kolęd i dzięki wsparciu wielu darczyńców in-
stytucjonalnych oraz prywatnych, a także setek wolontariuszy. 
warto dodać, że każdy uczestnik wychodząc otrzymał paczkę 
żywnościową. takie spotkania odbyły się także w warszawie, 
kołobrzegu, olsztynie, chojnowie i starachowicach. wielkie 
gratulacje dla organizatorów - fundacji wolne miejsce na 
czele z mikołajem rykowskim i martą wilczyńską. 

naJwiĘksza w polsce wiGilia  
dla samoTNYcH 2022

patronat

m e d i a l n y
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początek roku był dla wszystkich bardzo trudnym cza-
sem – wybuch wojny w ukrainie przytłoczył i przeraził każ-
dego. wszyscy w naszym kinie, zobligowani nie tylko nazwą 
instytucji, ale przede wszystkim ludzkim odruchem serca, 
zaangażowaliśmy się w pomoc – przekazując dary, organi-
zując zbiórki oraz wyświetlając bezpłatnie bajki dla dzieci 
w języku ukraińskim. 2022 rok jest dla nas wyjątkowy także 
ze względu na rocznicę otwarcia – kino kijów na krakow-
skiej mapie istnieje od listopada 1967 roku. od zawsze naj-
ważniejsze dla nas było bycie jak najbliżej publiczności i jej 
oczekiwań. chcemy was bawić, uczyć i wzruszać. w naszym 
repertuarze proponujemy filmy religijne oraz komedie, naj-

większe blockbustery i nastrojowe dramaty. tak by każdy 
widz odnalazł w ofercie kijowa tytuł dla siebie. jesienią tego 
roku, po ponad dwuletniej przerwie, uruchomiliśmy na nowo 
naszą kawiarnię kino cafe. jest ona integralną częścią kina, 
dlatego tak bardzo zależało nam, by przywrócić to miejsce 
do czasów swojej świetności. gdzie jeśli nie przy stoliku z wi-
dokiem na miasto lub na monumentalną mozaikę z foyer, 
przy aromatycznej kawie, toczyć rozmowy o filmie?

współpraca ze stowarzyszeniem 
manko i Głosem seniora
we współpracy ze stowarzyszeniem manko i czasopis-

mem głos seniora, już drugi rok organizujemy dla państwa 
cykliczne spotkania „kino dla seniora”. jesteśmy dumni, że 
możemy być częścią tego projektu, który tak licznie groma-
dzi naszych najstarszych i najwierniejszych widzów. doce-
niamy państwa obecność i dziękujemy za zaufanie, jakim 
nas każdorazowo obdarzacie. już dziś chcemy zachęcić 
do udziału w wydarzeniach w ramach cyklu, które zaplano-
waliśmy na przyszły, 2023 rok. zachęcamy do regularnych 
seansów, i przypominamy, że z Ogólnopolską Kartą Seniora 
obowiązuje zniżkowa cena na zakup biletu – 14 złotych. 
zanim jednak z entuzjazmem wejdziemy w nowy rok, ser-
decznie państwa zapraszamy do wspólnego świętowania 
sylwestra. na ten wieczór zaplanowaliśmy projekcje dwóch 
filmów, a o północy toast i lampkę szampana. w imieniu ze-
społu kina kijów i apollo film, życzymy państwu wszelkich 
błogosławieństw w 2023 roku.  

podsumowanie  
2022 roku kina kiJów

�� JAROSŁAW WÓJCIK, WICEPREZES 
zarządu spóŁki apollo film, zarządzającej kinem kijów

 Grudzień to, jak co roku, miesiąc podsumowań. 
I tym razem nie może być inaczej. Dla Kina Kijów 
był to wyjątkowy czas. Z jednej strony – powrót 
do trybu funkcjonowania z czasów przed pan
demią, co otworzyło nam na nowo możliwość 
zapraszania Państwa na wydarzenia przez nas 
organizowane. Nareszcie możemy nacieszyć się 
projekcjami naszych ulubionych filmów. Mamy 
jednak świadomość, że pandemia odcisnęła się 
mocno na zachowaniach naszych widzów – dla 
niektórych obawy o zdrowie pozostały, inni zmie
nili swoje przyzwyczajenia. I do tej nowej, nie
rzadko trudnej rzeczywistości, staramy się jak 
najlepiej dostosować. 

patronat

m e d i a l n y
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 solIDaRNI Z sENIoRamI I DZIEĆmI Na UkRaINIE

mary poppins to literacka bohaterka mojego dzieciństwa. przeczy-
tałam jednym tchem wszystkie dostępne wówczas książki opisujące 
przygody czarodziejskiej niani. teraz chciałabym być jak mary poppins. 
zabrać stojący w przedpokoju stary parasol z lat pięćdziesiątych, ubrać 
mój czarny beret na głowę, zarzucić czarny płaszcz, włożyć rękawicz-
ki i polecieć niesiona przez parasol. o, zapomniałam jeszcze o moich 
czerwonych zamszaczkach i plecaczku! poleciałabym oczywiście do 
wnuków. najpierw odwiedziłabym zosię. lądując pod jej balkonem, lek-
ko zastukałabym w szybę i ujrzawszy zosię, przywitałabym się z nią. po 
długiej rozmowie (bo zosia to wielka gaduła), uściskach, tajemniczych 
spojrzeniach i wymianie karteczek mój parasol uniósłby mnie w górę. 
przyleciałabym do dublina. lądując pod domem mili i leo musiałabym 
uważać, żeby nie zawisnąć na drzewie. oczywiście usiadłabym na pa-
rapecie okna w ich pokoju na piętrze. leo po cichu otworzyłby okno, 
żebym mogła wejść, a mila w tym czasie pilnowałaby drzwi, żeby nie 
weszli rodzice. spędzilibyśmy parę szalonych godzin, bawiąc się w pira-
tów zdobywających wyspę. a wszystko to w tajemnicy przed rodzicami. 
po udanej zabawie mój parasol przywiódłby mnie do domu. po cichutku 
wślizgnęłabym się pod kołdrę. rano udawałabym, że nic się nie stało, 
że to był tylko sen. o tym, że nie był to sen, wiedziałby mój stary pa-
rasol, rzucony w przedpokoju beret i lekko zabłocony czarny płaszcz.

�� MIRKA WIDUREK
autorka bajek dla dzieci i prezes stowarzyszenia dla równoŚci

ambasador gŁosu seniora z podkarpacia

ByĆ Jak mary poppins

ziarno prawdy
krasnale mieszkający w ogrodzie babci są bardzo 

zapobiegliwe i pracowite. same hodują warzywa i same 
dbają o to, aby w spiżarni nie zabrakło mąki na chleb. 
tę mąkę robią z ziaren pszenicy, którą kupują od in-
nych krasnali mieszkających w zaprzyjaźnionych ogro-
dach. nadszedł czas, gdy ziarna trzeba oddać do młyna 
i przemielić na mąkę. wór z ziarnami miał dostarczyć 
krasnal uparte uszko. załadował go na wóz i zawiózł do 
wspomnianego młyna, który mieścił się w sąsiedniej wsi 
zamieszkałej przez krasnale trudniące się młynarstwem. 
kiedy uparte uszko dotarł na miejsce, to wysypał za-
wartość worka, by koła młyńskie dokonały swojego cu-
downego dzieła. wysypując je, zauważył wśród ogromu 
ziaren jedno, które nie pasowało do pozostałych. swoim 
wyglądem nie przytomniało żadnego ziarna, z którego 
miała powstać mąka. to ziarno nie miało kształtu, wiel-
kości, koloru i widziane było tylko oczami wyobraźni. 
zdziwiony krasnal postanowił zapytać je, skąd się wzięło 
w worku z ziarnami przeznaczonymi na przemielenie ich 

na mąkę. ziarno nie miało wcale ochoty na tę rozmowę, 
ale w końcu się zdecydowało, uznając, że krasnalowi 
należy się prawda. otóż ziarno postanowiło sprawdzić, 
czy na świecie więcej jest prawdy, czy kłamstwa. chciało 
wiedzieć, czy w świecie krasnali jedne oszukują drugie 
i czy szanują prawdę. to było ziarno prawdy, przed któ-
rym kłamstwo nie miało się gdzie schować. prawda na-
tomiast nie musiała się chować, bo ona zawsze musi być 
na wierzchu. zdumiony, ale zadowolony krasnal uparte 
uszko zabrał ziarno do ogrodu babci, by zamieszkało 
w jego domku. ponieważ widoczne było tylko oczami 
wyobraźni, to mogło wybrać sobie dowolne miejsce 
w tym domu. właściwie to cały dom miało do swojej 
dyspozycji. odtąd w krainie krasnali zamieszkujących 
ogród babci wszyscy jego mieszkańcy wiedzieli, że nie 
opłaca się kłamać, bo natychmiast zostanie to odkryte 
przez ziarno prawdy. pamiętajmy, że ziarna prawdy wi-
dziane oczami wyobraźni mieszkają również w naszych 
domach. nie warto okłamywać rodziców ani dziadków, 
bo oni widzą to ziarno swoimi oczami wyobraźni. ziarno 
zawsze im powie, czy mówicie prawdę.

babcia mirka 
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mołopolska solIDaRNa Z UkRaINą

22 listopada w kinie kijów odbyła się kolejna edycja kina 
dla seniora wraz z dniem polsko-ukraińskim zorganizowa-
nym przez stowarzyszenie manko – głos seniora oraz kino 
kijów. ponad 500 osób było z nami! każdy z najmłodszych 
uczestników otrzymał słodki poczęstunek, kolorowanki, oraz 
bajki polsko-ukraińskie głosu seniora autorstwa naszej am-
basadorki, prezes stowarzyszenia „dla równości” – mirki 
widurek. warto dodać, że pani mirka osobiście odczytała 
swoje bajki dla najmłodszych. bardzo serdecznie za to dzię-
kujemy! na najstarszych uczestników wydarzenia czekała 
patriotyczna wystawa lotnicza głosu seniora – „nieznani 
bohaterowie niebios”, do której wprowadził tematycznie 
stanisław wojdyła – prezes stowarzyszenia seniorów lot-
nictwa wojskowego rp. z jego rąk prezes stowarzyszenia 
manko – głosu seniora Łukasz salwarowski otrzymał medal 

oraz legitymację stowarzyszenia za 
działalność upamiętniającą lotników 
alianckich. podziękowanie otrzymała 
także koordynatorka projektu „nie-
znani bohaterowie niebios" – ewa 
Hołota. każdy z seniorów otrzymał 
najnowszy numer magazynu głos seniora, gadżety zdrowot-
ne oraz mógł wysłuchać wykładu „stop manipulacji – nie daj 
się oszukać” w wykonaniu prezesa Łukasza salwarowskiego. 
przed seansem został zaprezentowany także pokaz mody 
stylowych seniorów głosu seniora. na koniec uczestnicy 
wydarzenia mieli możliwość obejrzenia w wersji polsko-ukra-
ińskiej film pt. „listy do m 5.” oraz „klara muu!”. dziękujemy 
za tak liczną obecność! projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym województwa małopolskiego.

500 osóB na dniu polsko- 
-ukraiŃskim z Głosem seniora

patRIotycZNa wystawa lotNIcZa GłosU 
sENIoRa „NIEZNaNI bohatERowIE NIEbIos”

cZytaNIE bajEk polsko-UkRaIŃskIch aU-
toRstwa mIRkI wIDUREk

wystąpIENIE staNIsława wojDyły – pRE-
ZEsa stowaRZysZENIa sENIoRów lotNI-
ctwa wojskowEGo Rp

stylowI sENIoRZy GłosU sENIoRa
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5 grudnia odbyło się międzypokoleniowe mikołajkowe kino dla seniora z głosem 
seniora w kinie kijów w ramach cyklu kino dla seniora organizowanego przez sto-
warzyszenie manko – głos seniora oraz kino kijów. tym razem było z nami ponad 
400 osób! każdy z najmłodszych uczestników otrzymał słodki poczęstunek, kolo-
rowanki, oraz bajki polsko-ukraińskie głosu seniora, autorstwa naszej ambasador-
ki i prezes stowarzyszenia „dla równości” – mirosławy widurek. bajki tym razem 
odczytali: krystyna stepanow oraz stefan majewski – ambasador głosu seniora. 
w imieniu dzieciaków bardzo dziękujemy! na najstarszych uczestników wydarzenia 
czekała wystawa głosu seniora – „nieznani bohaterowie niebios”, do której wprowa-
dził tematycznie prezes stowarzyszenia manko – głosu seniora Łukasz salwarowski. 
każdy z seniorów otrzymał najnowszy numer magazynu głos seniora oraz miał okazję 
wysłuchać wykładu „stop manipulacji – nie daj się oszukać” w wykonaniu prezesa 
Łukasza salwarowskiego. przed seansem odbył się także pokaz mody stylowych 
seniorów głosu seniora w wersji międzypokoleniowej. nasze ambasadorki wystąpiły 
wraz ze swoimi wnukami. uczestnicy wydarzenia mieli możliwość obejrzenia w wer-
sji polskiej film pt. ,,uwolnić poly” oraz w wersji ukraińskiej „guliwer!”. dziękujemy 
wszystkim za tak liczną obecność! projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 

miĘdzypokoleniowe 
mikołaJkowe  
kino dla seniora

województwa małopolskiego, urzędu 
marszałkowskiego województwa ma-
łopolskiego. patronat Honorowy ob-
jęli: Łukasz smółka – wicemarszałek 
województwa małopolskiego, 
przewodnicząca marta mordarska, 
dyrektor pfron oddział małopolski. 
partnerem było kino kijów z prezesem 
jarosławem wójcikiem na czele.

stylowI sENIoRZy GłosU sENIoRa

kRystyNa stEpaNow I stEfaN majEwskI 
– ambasaDoR GłosU sENIoRa

stylowI sENIoRZy GłosU sENIoRa ZE 
swoImI wNUkamI

wystawa GłosU sENIoRa – „NIEZNaNI 
bohatERowIE NIEbIos”

mIęDZypokolENIowy pokaZ moDy stylowych sE-
NIoRów GłosU sENIoRa
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głos seniora w ramach projektu „nieznani bohate-
rowie niebios” był obecny na obchodach 78. rocznicy 
ostatniego lotu liberatora, który miał miejsce 18 grud-
nia 1944 roku w górach w ochotnicy górnej. w związku 
z tym wydarzeniem, 18 grudnia 2022 r. o 9:00 odbyła się 
uroczysta msza Święta w kościele parafialnym w ochot-
nicy górnej, a następnie udaliśmy się w pięknie zaśnie-
żone góry na „uroczysko pamięci” na przełęczy pańska 
przehybka, czyli na miejsce katastrofy amerykańskiego 
liberatora. zostały złożone kwiaty, zapalone znicze, 
została odśpiewana góralska piękna pieśń pożegnalna, 
by oddać cześć amerykańskim pilotom, którzy zginę-
li za polskę. następnie w wiejskim ośrodku kultury 
w ochotnicy górnej odbyło się spotkanie z pasjonatami 
historii. rozmowy toczyły się wokół upamiętnianego 
wydarzenia. odsłonięto także naszą wystawę „nieznani 
bohaterowie niebios”. zebrani mogli wysłuchać prelek-
cji dr krzysztofa wielgusa „białe gwiazdy nad polską” 
oraz występu skrzypaczki ariadny pacześniak-dec. głos 
zabrał również wójt gminy ochotnica dolna tadeusz 
królczyk, krzysztof dobrzynski – prezes związku pod-
halan oddział gorczański w ochotnicy dolnej, robert 
springwald - muzeum armii krajowej im. gen. emila 
fieldorfa „nila” w krakowie oraz Łukasz salwarow-
ski – prezes stowarzyszenia manko – głosu seniora.  

78. rocznica ostatnieGo lotu liBeratora

na zakończenie obchodów zostały wręczone nagrody i dyplo-
my w konkursie dla dzieci – liberator ,,b-24j california rocket”. 
organizatorem wydarzenia był wiejski ośrodek kultury w ochot-
nicy górnej. dziękujemy wszystkim za udział!
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22 grudnia w kinie kijów odbyło się bożonarodzeniowe 
kinie dla seniora w ramach cyklu „kino dla seniora” organi-
zowanego przez stowarzyszenie manko – głos seniora oraz 
kino kijów. tym razem było z nami ponad 300 osób, w tym se-
niorzy i dzieci z polski i ukrainy. wydarzenie rozpoczęła kon-
ferencja prasowa „stop manipulacji, nie daj się oszukać” zre-
alizowana przy wsparciu finansowym narodowego instytutu 
wolności – centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskie-
go w ramach programu rozwoju organizacji poradniczych. 
seniorzy dowiedzieli się m.in. o najnowszych oszustwach 
wobec osób 60+, poznali też cele i zarys kampanii na 2022 

i 2023 rok. przestro-
gą była także histo-
ria oszukanej se-
niorki, odtworzona 
na dużym ekranie. 
w ramach kina dla 
seniora został prze-
prowadzony także 
warsztat dziennikar-
stwa obywatelskie-

go oraz rozstrzygnięcie mię-
dzypokoleniowego konkursu 
dla dzieci szkół podstawowych 
i ponadgimnazjalnych. każdy 
z najmłodszych uczestników 
otrzymał słodki poczęstunek, 
kolorowanki oraz bajki polsko-
-ukraińskie głosu seniora au-
torstwa naszej ambasadorki, prezes stowarzyszenia „dla 
równości” – mirki widurek. na najstarszych uczestników 
wydarzenia czekała wystawa głosu seniora – nieznani bo-
haterowie niebios, do której wprowadził tematycznie prezes 
Łukasz salwarowski. każdy z seniorów otrzymał najnowszy 
numer magazynu głos seniora oraz miał okazję wysłuchać 
wykładu „stop manipulacji – nie daj się oszukać” w wyko-
naniu prezesa salwarowskiego. przed seansem odbył się 
także pokaz mody stylowych seniorów z głosu seniora 
w wersji międzypokoleniowej. tym razem uczestnicy wyda-
rzenia obejrzeli: w wersji polskiej film pt. „chrzciny”, a w wer-
sji ukraińskiej film pt. „mali detektywi”. dziękujemy za tak 
liczną obecność!

BoŻonarodzeniowe kino  
dla seniora z Głosem seniora

katastrofa amerykańskiego samolotu liberator b-24 j, noszące-
go imię „california rocket” jest jednym z ważniejszych wydarzeń, 
wpisujących się w historyczne dziedzictwo gminy ochotnica 
dolna. to na przełęczy pańska przehybka, 18 grudnia 1944 roku, 
rozbił się amerykański bombowiec. z 10-osobowej załogi, przy 
pomocy partyzantów oraz lokalnej ludności, udało się uratować 
9 lotników, zginął pierwszy pilot william j. beimbrink. by uczcić 
ich pamięć powstało ,,uroczysko pamięci” - zespół krajobrazowy 
– odtworzono fragment kadłuba samolotu oraz zarys skrzydła, 
gdzie co roku odbywają się uroczystości upamiętniające  ostatni 
lot liberatora – białych gwiazd nad polską.
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 19 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury im. Jó
zefa Piłsudskiego w Kielcach odbyła się uroczysta 
Gala Finałowa, podczas której wręczono nagrody 
w Ogólnopolskim Konkursie „Senior w Ruchu” or
ganizowanym przez Stowarzyszenie Manko – Głos 
Seniora, a współfinansowanym przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki pod patronatem honorowym 
i z udziałem Pani Minister Anny Krupki. 

w gali wzięło udział ponad 120 osób, a do konkursu zgło-
siło się ponad 80 kandydatów z 50 gmin i z 10 województw. 
nagrody wręczyli pani anna krupka – minister sportu i tu-
rystyki oraz Łukasz salwarowski – prezes stowarzyszenia 
manko – głosu seniora. w wydarzeniu uczestniczył także 
Łukasz korus – doradca zarządu enea elektrownia połaniec. 
uczestnicy konkursu brali udział w 4 kategoriach.

w kategorii Sportowy Samorząd Roku:
��i miejsce – gmina bobrowniki
�ii miejsce – gmina opoczno
��iii miejsce – stronie Śląskie
��wyróżnienia: gmina lesznowola, gmina michałowice, 

gmina nadarzyn, gmina nidzica

w kategorii Sportowy Event Seniorski Roku: 
��i miejsce – międzynarodowa olimpiada sportowa „trzeci 

wiek na start” w Łazach zorganizowana przez utw Łazy
��ii miejsce – kolbudy senior challenge 2022 – iii edycja 

w gmina kolbudy zorganizowany przez gminę kolbu-
dy oraz gdańską fundację „i ty możesz wszystko” 
��iii miejsce – seniorska olimpiada seniorów zorganizo-

wana przez serocką akademię seniora – gmina serock
��iii miejsce – gorlicka spartakiada seniorów zorgani-

zowana przez gminę gorlice
��wyróżnienia: Viii Śremska senioriada „igrzyska spor-

towo-kulturalne 50+” zorganizowana przez towarzy-
stwo pomocy potrzebującym im. Św. brata alberta 
„nadzieja” w Śremiu przez dzielnicę bemowo, powia-
towy marsz nordic-walking w rakowie zorganizowa-
ny przez gminę raków, spartakiada osób niepełno-
sprawnych w  inowrocławiu zorganizowana przez 
stowarzyszenie wzajemnej pomocy „flandria” gdynia, 
integracyjny ogród aktywności – otwarty ogród mi-
lanowskiego klubu seniora podczas XVi festiwalu 
otwarte ogrody 2021 zorganizowany przez centrum 
usług społecznych w milanówku, event dla seniorów 
z dziennego domu „senior +” z gminy wiązowna, zor-
ganizowany przez urząd gminy wiązowna.

Gala Finałowa konkursu 
senior w ruchu

w kategorii Sportowa Organizacja Seniorska Roku:
��i miejsce – bytomski uniwersytet trzeciego wieku 
��ii miejsce – dzienny dom „senior +” w myślenicach
��iii miejsce – fundacja restart z kielc

wyróżnienia: Środowiskowy klub seniora działający 
w ramach pzerii oddział w piasecznie, miejski ośrodek 
sportu i rekreacji w mieście wałcz, żywiecki uniwersytet 
trzeciego wieku, stowarzyszenie gniewski uniwersytet 
trzeciego wieku w gminie gniew.

w kategorii Senior Sportowiec Roku: 
��i miejsce – marian czmoch z Łosic
��ii miejsce – Halina olejniczak z gminy kościelisko
��iii miejsce – andrzej nowak z opoczna
��supersenior: jan stachow – 93 lata – z krakowa
��nagroda specjalna: tadeusz songin z polskiego uni-

wersytetu trzeciego wieku w solecznikach na litwie. 
wyróżnienia: renata grabska z rzeszowa oraz jerzy 
kopta z krakowa.

wydarzenie uświetniły występy artystyczne w wykona-
niu magdaleny suruło z gminy krzeszowice – naszej gminy 
przyjaznej seniorom oraz radosława suliga z wdk kielce. 
gala odbyła się pod patronatem honorowym minister anny 
krupki z ministerstwa sportu i turystyki. dofinansowano ze 
środków ministerstwa sportu i turystyki. wszystkim laure-
atom serdecznie gratulujemy!
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Od 18 do 20 października 
2022 r. w hotelu Nosalowy 
Dwór w Zakopanem odbyła 
się I edycja Europejskiego 
Kongresu Sportu i Turystyki. 
Organizatorem wydarzenia 
była fundacja Gateway 4.0, 
przy udziale Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz Urzę-
du Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego, 
a patronem medialnym był 
Głos Seniora.

w  ciągu 3 dni ponad 
200 prelegentów dyskuto-
wało w prawie 80 panelach. 
w kongresie uczestniczyło 
łącznie 1550 osób, a ponad 
drugie tyle obserwowało 

12 listopada odbył się marszobieg po 
zdrowie z głosem seniora w naszej partner-
skiej gminie miedziana góra należącej do 
programu gmina przyjazna seniorom – ogól-
nopolska karta seniora. tego dnia w ćmiń-
sku odbyło się świętowanie ogólnopolskiego 
dnia seniora. stowarzyszenie manko – głos 
seniora przy współpracy ze stowarzyszeniem 
aktywny ćmińsk miało przyjemność zorga-
nizować międzypokoleniowy marszobieg po 
zdrowie oraz akademię seniora – wykład 
poprowadzony przez naszego ambasadora 
zdrowego stylu życia – marka pilcha. pan 
marek zachęcał do różnorakich aktywności 
dla osób po 60-tce rekomendując ich zba-
wienny wpływ na zdrową i sprawną przy-
szłość seniorów. w  tej części wręczono 
również nagrody dla zwycięzców wielopo-
koleniowego marszu po zdrowie oraz certy-
fikat partnera kampanii „solidarni z seniorami 
– razem damy radę!” dla gminy miedziana 
góra na ręce wójta gminy miedziana góra 
pana damiana sławskiego. w wydarzeniu 
wzięła udział także pani renata janik – wi-

marszoBieG po zdrowie z Głosem 
seniora w miedzianeJ Górze i kłaJu

cemarszałek województwa świętokrzyskiego. dystans marszobiegu liczył 
nieco ponad 3 km i prowadził po leśnych ścieżkach. 19 listopada odbył się 
natomiast marszobieg po zdrowie z głosem seniora w gminie kłaj – naszej 
gminie partnerskiej należącej do programu gmina przyjazna seniorom 
– ogólnopolska karta seniora. tego dnia stowarzyszenie manko – głos 
seniora miało przyjemność zorganizować międzypokoleniowy marszo-
bieg po zdrowie oraz akademię seniora – wykład poprowadzony przez 
naszego ambasadora zdrowego stylu życia – marka pilcha. wręczono 
również narody dla zwycięzców wielopokoleniowego marszu po zdrowie. 
wydarzenie odbyło się z udziałem uniwersytetu trzeciego wieku w kłaju 
i panią prezes utw marią chyl. dystans marszobiegu liczył około 2 km. 
serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom! oba wydarzenia zostały 
dofinansowane przez ministerstwo sportu i turystyki.

i edycJa europeJskieGo konGresu 
sportu i turystyki

maRsZobIEG po ZDRowIE w mIEDZIaNEj GóRZE. maRsZobIEG po ZDRowIE w kłajU

panele online, dzięki udostępnieniu streamingu na stronie 
internetowej kongresu. prezes stowarzyszenia manko- głos 
seniora Łukasz salwarowski wziął udział w panelu pt. „spor-
towa jesień życia – sposoby i znaczenie aktywizacji senio-
rów”. panel był moderowany przez aleksandra szutenber-
ga z polsatu. w panelu i dyskusji wzięli udział także: radny 
województwa małopolskiego stanisław bisztyga, krystyna 
męcik – prezes utw w Łazach, organizator ogólnopolskiej 
olimpiady sportowej utw „trzeci wiek na start”, pauli-
na ruta z polskiego stowarzyszenia nordic walking, rafał 
kubacki – były judoka i członek społecznej rady sportu, 
ryszard skotniczy – wiceprezes zarządu podkarpackiej re-
gionalnej organizacji turystycznej.

Bloki tematyczne na I Europejskim Kongresie Sportu 
i Turystyki: l rola sportu w czasie wojny l rekreacja 
i sport masowy l sport bez barier l turystyka po pande-
mii l sport zawodowy i pieniądze l innowacje w sporcie
l organizacja wydarzeń sportowych l esport – sport 
przyszłości?
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krzyŻówka poziomo: 
1)  pogardliwe określenie 

niemców podczas okupacji 
6)  może być szczęśliwy 

totalizatora 
7)  prawodawca i twórca ustroju 

starożytnej sparty 
8)  dziura, otwór np. w chodniku, 

jezdni 
9)  warszawa, kraków, paryż itp. 
12)  tkanina na sukienki ale i na 

pościel, rodzaj atłasu 
14)  węgierski był ojcem 

królowej jadwigi 
16) owoc południowy 
19) jeden ze znaków zodiaku 
20) część nogi z rzepką 
21) najdłuższa rzeka europejska 
22) nakrycie na stół 
 

pionowo: 
1)  rodzaj wędliny 
2)  gatunek jabłka 
3) korsarz 
4)  może być piesza, górska, 

kolarska 
5)  … seniorów jest organem 

sejmu i senatu 
10)  najliczniejszy w gatunki typ 

zwierząt na ziemi 
11)  drżące drzewo 
13)  opiekun sądowy 
15)  w tkaninie prostopadła do 

wątku 
17)  w mitologii greckiej królowa 

teb, matka 7 córek  
i 7 synów 

18)  dawna nazwa jeziora 
i państwa malawi 

Wśród osób, które nadeślą do nas  
prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy kubki  

z logo Głosu Seniora!

rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać  
pod adres: konkurs@manko.pl.

spRawNy Umysł
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litery w kolorowych polach czytane kolejno rzędami poziomymi utworzą 
rozwiązanie – tytuł piosenki i nazwę zespołu, który ją wykonuje.    
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po raz pierwszy demencja została opisana w 1906 roku 
przez niemieckiego neurologa aloisa alzheimera, który zaj-
mował się pacjentką z zaburzeniami orientacji i pamięci. 
demencja jest przewlekłą chorobą mózgu o postępują-
cym przebiegu, charakteryzującą się wieloma zaburzeniami 
wyższych czynności korowych. w przebiegu choroby upo-
śledzona zostaje pamięć, orientacja, myślenie, rozumienie, 
zdolność liczenia, uczenia się, posługiwania się mową, czy 
wreszcie oceny sytuacji. zaburzeniom funkcji poznawczych 
zazwyczaj towarzyszą, a w wielu wypadkach poprzedzają je, 
zaburzenia emocjonalne, zachowania i motywacji.

choroBa alzheimera
mówiąc o chorobach otępiennych mamy najczęściej na 

myśli chorobę alzheimera, która jest odpowiedzialna za około 
50 – 60% przypadków demencji. w mózgach osób chorych 
obserwuje się złogi beta-amyloidu, kłębki zbudowane z bia-
łek tau i stany zapalne, a w obrazie pet ubytki kory mózgo-
wej, zanik hipokampa, powiększenie komór oraz zmniejszoną 
aktywność mózgu. wciąż niewiele wiemy o mechanizmach 
powstawania tej choroby. część badaczy sądzi, że jest to 
choroba autoimmunologiczna, powstająca wtedy, gdy orga-
nizm niszczy własne komórki nerwowe. czynnikami wyzwa-
lającymi ten proces mogą być urazy lub infekcje bakteryjne 
mózgu. infekcje mogą być spowodowane przez bakterie 
odpowiedzialne również za choroby dziąseł. niektórzy wiążą 
tę chorobę z zaburzeniami w funkcjonowaniu mitochondriów 
– niewielkich struktur komórkowych odpowiedzialnych za 
dostarczanie energii neuronom, która jest wykorzystywana 
w procesach zapamiętywania i myślenia. inni upatrują przy-

demencJa – nasz proBlem
Prawdopodobieństwo wystąpienia wielu chorób zwiększa się z wiekiem. Należą do nich również choroby 

otępienne lub inaczej demencje. Choruje już jedna na 14 osób w wieku ponad 65 lat, a w grupie 80 plus – już 
jedna na sześć. Szacuje się, że w Polsce na choroby otępienne choruje ponad pół miliona osób, a na całym 
świecie ponad 50 milionów. Epidemiolodzy spekulują, że na przestrzeni następnych czterech dekad czę
stość ich występowania może wzrosnąć aż trzykrotnie. Warto zatem wiedzieć, z czym możemy się mierzyć. 

poRówNaNIE ZDRowEGo móZGU (w  ŚRoDkU) Z  móZGIEm Do-
tkNIętym choRobą alZhEImERa (po pRawEj) w  poZytRoNowEj 
tomoGRafII EmIsyjNEj (pEt). źRóDło: INstItUt DoUGlas/flIckR 
(cc by-Nc-ND 2.0).

�� ANDRZEJ FIERTAK
doktor nauk biologicznycH 

uniwersytetu jagiellońskiego. autor 
materiaŁów dydaktycznycH, trener 
i korepetytor, związany z fundacją 

aktywnej edukacji

czyn w nieprawidłowym radzeniu sobie przez mózg z meta-
lami ciężkimi: cynkiem, miedzią i żelazem. część przypadków 
jest na pewno związana z obciążeniem dziedzicznym.

zwróĆ uwaGĘ na te symptomy
musimy być czujni i obserwować siebie i bliskich, ponie-

waż na początku choroba daje subtelne sygnały. powinni-
śmy zwrócić szczególną uwagę na problemy z pamięcią, 
trudności w wykonywaniu codziennych czynności, problemy 
ze znalezieniem właściwego słowa, dezorientację w czasie 
i przestrzeni, kłopoty z właściwą oceną sytuacji, proble-
my z realizacją planów i zadań, trudności z  interpretacją 
obrazów, zmiany nastroju i zachowania, chowanie rzeczy 
w dziwnych miejscach. jeżeli zauważymy takie sympto-
my, powinniśmy skonsultować się ze specjalistą, który za 
pomocą odpowiednich testów (test zegara, mmse) oceni 
na ile nasze obawy są słuszne. choroba alzheimera jest co 
prawda nieuleczalna, lecz można spowolnić jej przebieg, 
stosując odpowiednie leczenie.

blasZkI bEta-amyloIDU pomIęDZy NEURoNamI wskaZUją Na 
choRobę alZhEImERa. źRóDło: NatIoNal INstItUtE of aGEING.
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myŚl ZDRowomyŚl ZDRowo

kampania „adamed dla 
rodziny” sprawdziła 

stan zdrowia polaków
Zakończyła się tegoroczna edycja kampanii 

„Adamed dla Rodziny”, w ramach której w 6 mia
stach Polski wykonano 2153 bezpłatne badania 
i konsultacje. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się badania echo serca, USG i dna oka. 
Dodatkowym działaniem w ramach inicjatywy 
było sprawdzenie stanu zdrowia Polaków po
przez przeprowadzenie badania opinii na repre
zentatywnej próbie. 

„adamed dla rodziny” to kampania społeczna firmy ada-
med pharma oferująca szeroki zakres bezpłatnych badań 
i konsultacji medycznych w jednym miejscu. podczas tego-
rocznych akcji można było wykonać m.in. badania kardio-
logiczne, pulmonologiczne, okulistyczne, diabetologiczne, 
usg oraz skorzystać z porad urologicznych, oraz warsztatów 
psychologicznych czy porad psychiatrycznych. „założe-
niem kampanii było dotarcie do mieszkańców mniejszych 
miejscowości, w których dostęp do lekarza specjalisty jest 
szczególnie utrudniony. chcieliśmy przypomnieć, jak ważna 
jest profilaktyka oraz uświadamiać pacjentów co do skutków 
trybu życia, zaniedbań z okresu pandemii czy rozwoju cho-
roby, ale przede wszystkim dać im szansę na przebadanie 
się i konsultację z lekarzem, żeby poprawić zdrowie naszej 
populacji. odrębną inicjatywą w ramach programu było 
sprawdzenie kondycji zdrowotnej, dlatego przeprowadzili-
śmy badanie opinii. nasi ankieterzy byli obecni na wszystkich 
akcjach, a reprezentatywność grupy uzyskaliśmy poprzez 
dodatkowe badanie internetowe. dzięki temu możemy po-
chwalić się obszerną publikacją, która głębiej traktuje tematy 
dotyczące poszczególnych chorób, profilaktyki czy trybu 
życia. prawie 100 pytań zostało wzbogaconych o komen-
tarze ekspertów” – informuje katarzyna dubno, dyrektor 
ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia z adamed 
pharma s.a. „stan zdrowia polaków” to raport przedstawia-
jący aktualny obraz sytuacji zdrowotnej w polsce. „raport 
dotyczący stanu zdrowia polaków przygotowany w ramach 
kampanii „adamed dla rodziny” to prawdziwa kopalnia wie-
dzy, jeśli myślimy o chorobach przewlekłych, chorobach 
populacyjnych w naszym kraju. warto podkreślić, że pre-

zentowane tutaj dane dotyczą ponad 1000 respondentów, 
ze wszystkich województw. co istotne – to około 40% z nich 
pochodzi ze wsi lub małych miasteczek. kiedy mówimy 
o profilaktyce, o chorobach przewlekłych, dostępności do 
badań przesiewowych czy do opieki specjalistycznej, to 
jest właśnie ta grupa docelowa, która zwykle jest niedo-
ceniana i ma utrudniony dostęp do specjalistów” – uważa 
prof. maciej kupczyk, prezydent polskiego towarzystwa 
alergologicznego. 

stan zdrowia oGólny 
doBry – ocena pacJentów, 
niepotwierdzona u specJalistów
niemal połowa badanych oceniła stan swojego zdro-

wia fizycznego, w porównaniu ze swoimi rówieśnikami, na 
dobry, a ponad połowa ankietowanych podobnie oceniła 
swoją zdolność dbania o zdrowie. najczęściej diagnozowaną 
chorobą wśród respondentów było nadciśnienie tętnicze. 
z kolei jako dolegliwości zdrowotne, na które cierpi więk-
szość badanych co najmniej kilka razy w miesiącu, wskazano: 
bóle pleców i bóle głowy. co trzeci ankietowany przyznał, 
że u lekarza pierwszego kontaktu ostatnio był w ubiegłym 
miesiącu, zaś co czwarty badany wizytę u internisty odbył 
dawniej niż rok temu. zdecydowana większość responden-
tów nigdy nie była na wizycie u specjalistów takich jak: dia-
betolog, psycholog, psychiatra. 

zdrowie psychiczne i kondycJa 
Fizyczna do poprawy
ankietowani (13,2%) jako najczęstszą dolegliwość psy-

chiczną podawali depresję. 21,3% respondentów wskazało 
na wyczerpanie emocjonalne, psychiczne lub fizyczne pracą. 
„raport pokazał, że pomimo wzrostu zapotrzebowania na 
specjalistów takich jak psycholog czy psychiatra, niewielu 
polaków korzysta z ich usług. przyczyn tego stanu może być 
wiele, np. wstyd, iż sami nie potrafili sobie poradzić, niedo-
cenianie potrzeby pomocy w sferze emocjonalnej, najlepiej 
tłumaczone nie tylko trudnym dostępem do specjalistów, 
ale również brakiem czasu” – komentuje prof. małgorzata 
janas-kozik, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, re-
prezentująca także polskie towarzystwo psychiatryczne.
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potrzeBna proFilaktyka: choróB 
serca, układu oddechoweGo, 
cukrzycy i nowotworów
7 na 10 badanych nie wykonywało badania profilu lipido-

wego w ciągu ostatniego roku. ponadto zaledwie co trzeci 
ankietowany wykonał ostatni raz badanie ekg mniej niż 12 
miesięcy temu, natomiast badania echa serca jeszcze nigdy 
nie wykonało 38,2% ankietowanych. co drugi respondent 
nie badał poziomu swojego cholesterolu w ciągu ostatnie-
go roku. co piąty wskazał, że nigdy nie miał mierzonego 
poziomu glukozy lub hemoglobiny glikowanej. z badań spi-
rometrycznych nigdy nie korzystało 15,7% badanych choru-
jących na choroby układu oddechowego, z kolei niemal 2/5 
chorych wykonywało je dawniej niż 2 lata wstecz. zdecy-
dowana większość respondentów odpowiedziała, że nigdy 
nie poddawała się kolonoskopii, 3 na 10 badanych pomi-
mo posiadania znamion nie kontroluje ich u dermatologa, 
a co czwarty ankietowany podczas opalania nie stosuje 
produktów zawierających filtry. co dziesiąta ankietowana 
nigdy nie robiła cytologii, co czwarta nie badała piersi pro-
filaktycznie za pomocą usg, co piąta kobieta nie wykonuje 
samobadania piersi, a mammografii nie poddało się nigdy 
ponad 2/5 uczestniczek badania. „stan zdrowia i tryb życia 
polaków ukazany w raporcie wskazuje na to, że wciąż należy 
uświadamiać, jak ważna jest profilaktyka. wciąż w naszej 
diecie dominuje mięso i zbyt dużo niezdrowych napojów, 
nie jesteśmy też wystarczająco aktywni fizycznie. edukacja 

pacjentów na temat wpływu stylu życia na możliwość roz-
woju chorób cywilizacyjnych to pierwszy krok do tego, by 
zachęcić ich do badań profilaktycznych. (…) kampanie, jak 
ta firmy adamed, są cenne, bo dają dużej grupie społecznej 
możliwość skorzystania z oferty nieosiągalnej na co dzień 
w miejscu ich zamieszkania” – mówi prof. filip szymański, 
prezes towarzystwa chorób cywilizacyjnych. Informacje 
o kampanii i Raport www.AdamedDlaRodziny.com
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Pamiętaj, że w przypadku zaobserwowania u siebie 
objawów nietrzymania moczu należy skontaktować się 
z lekarzem (rodzinnym, urologiem), który dobierze odpo-
wiedni sposób leczenia!

skąd to siĘ Bierze?
przyczyny nietrzymania moczu u mężczyzn mogą 

być różne. wśród występujących najczęściej wymie-
nia się między innymi: przerost prostaty, andropauzę, 
zapalenie pęcherza lub dróg moczowych, długotrwały 
nacisk na pęcherz związany z siedzącym trybem życia 
lub nadwagą, przebyte operacje lub przyjmowanie leków 
moczopędnych. z reguły u większości mężczyzn poja-
wia się lekkie nietrzymanie moczu, jednak w przypadku 
zbagatelizowania objawów, może się nasilić. objawy to 
między innymi opuszczanie niewielkich ilości moczu 
podczas kaszlu, śmiechu, wysiłku, konieczność wizyt 
w toalecie, nawet gdy pęcherz nie jest do końca wy-

seni man – mĘska odpowiedŹ 
na nietrzymanie moczu

 Według statystyk po
nad połowa panów 
po 70 roku życia zma
ga się z inkontynencją. 
Mężczyźni, w  przeci
wieństwie do kobiet, 
o  wiele rzadziej uda
ją się do specjalisty, 
a nietrzymanie moczu 
jest dla nich uciążli
wym tematem tabu. 
Rozwiązaniem mogą 
być wkładki na nietrzy
manie moczu Seni Man!

pełniony czy pojawiająca się nagła potrzeba oddania moczu 
i niemożliwość ,,doniesienia” do toalety. 

nietrzymanie moczu u mĘŻczyzn 
a prostata 
prostata (inaczej gruczoł krokowy lub stercz) to organ, który 

odpowiada za istotne funkcje w męskim układzie moczowo-
-płciowym. znajduje się pod pęcherzem moczowym, z drugiej 
strony przylega do przedniej ściany odbytu. przez wnętrze pro-
staty przebiega cewka moczowa. po 40 roku życiu u mężczyzn 
następują zmiany hormonalne, które mogą doprowadzać do 
znacznego powiększenia gruczołu krokowego, co niekiedy 
skutkuje nadreaktywnością pęcherza. może się wówczas po-
jawić nietrzymanie moczu. problem z nietrzymaniem moczu 
u mężczyzn z powodu rozrostu krokowego nie powinien być 
bagatelizowany. nieleczony przerost prostaty może prowadzić 
do poważnych konsekwencji – gruczoł będzie się rozrastał do 
momentu, aż całkowicie zablokuje cewkę moczową.
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najlepszym sposobem zapobiegania nietrzymaniu moczu 
jest regularne badanie się. do badań na prostatę zaliczamy:

l  badanie prostaty z krwi – badanie poziomu psa, czyli antyge-
nu stercza w celu wykrycia wczesnego nowotworu prostaty.

l  biopsja prostaty – jest standardowym badaniem diagnozu-
jącym raka prostaty.

l  usg prostaty – to badanie ultrasonograficzne, które jest 
jedną z najbardziej popularnych metod obrazowania stanu 
prostaty.

l   konstrukcja dopasowana do męskiej anatomii  
(2 modele: wklęsła wkładka przypominająca 
ochraniacz bokserski lub podłużna, w  kształcie 
“łódki”)

l   poczucie suchości 

l   kontrola zapachu – specjalne granulki (superab-
sorbent) we wkładzie chłonnym, które redukują 
nieprzyjemny zapach

l    łatwe zakładanie i pewne mocowanie do bielizny 
za pomocą pasków klejowych

l   przyjazne skórze – pozwalają skórze swobodnie 
oddychać

l   bez lateksu – zminimalizowane ryzyko wystąpie-
nia reakcji alergicznych

l   miękkość i dyskrecja – nie szeleszczą i są delikat-
ne dla skóry

rozwiązania dla mĘŻczyzn  
przy nietrzymaniu moczu
wielu mężczyzn, których dotknął problem nietrzyma-

nia moczu, odczuwa strach, wstyd i nie wie, jak poradzić 
sobie w zaistniałej sytuacji. często nie chcą przyznać 
się do tych dolegliwości nie tylko swoim bliskim, ale na-
wet lekarzowi. zastanawiają się zatem jak poradzić sobie 
z nietrzymaniem moczu „na własną rękę”. jeśli są aktywni 
i samodzielni, nie chcą decydować się na pieluchomajtki 
dla dorosłych. zdarza się, że sięgają po środki higieny 
kobiecej, zastanawiając się, czy istnieją już podpaski dla 
mężczyzn, które byłyby skuteczne przy nietrzymaniu mo-
czu. polska marka seni oferuje rozwiązanie – wkładki uro-
logiczne seni man dla mężczyzn potrzebujących pewne-
go zabezpieczenia przy kropelkowym, lekkim i średnim 
nietrzymaniu moczu. linia seni man składa się z 5 wkła-
dek o różnych stopniach chłonności, aby skutecznie chro-
nić mężczyzn przed niechcianymi wyciekami. dwie różne 
konstrukcje, „ochraniacza bokserskiego” i „łódeczki”, dają 
możliwość dopasowania wkładki do indywidualnych po-
trzeb. specjalne granulki (superabsorbent) we wkładzie 
chłonnym zapewniają suchość i redukują nieprzyjemny 
zapach. wkładki nie szeleszczą, są miękkie i dyskretne. 
pewne mocowanie do bielizny zapewnia poczucie bez-
pieczeństwa i kontroli nad problemem. wybierz wkładkę 
dopasowaną do twoich potrzeb.

seni man to: 

jeśli nietrzymanie moczu dotknęło także ciebie, sięgnij po wkładki seni man i ciesz się komfortem i dyskrecją. wkładki 
można kupić w aptekach, sklepach medycznych oraz online, np. w sklepie internetowym producenta www.seni.24.pl

OBJAWY ŁAGODNEGO PRZEROSTU STERCZA 
TO, MIęDZY INNYMI: 

l  parcie na pęcherz, parcie na mocz; 

l  niekontrolowany wyciek moczu; 

l  wydłużające się oddawanie moczu; 

l  ból i pieczenie podczas oddawania moczu; 

l  zmniejszenie strumienia moczu; 

l  nietrzymanie moczu w nocy; 

l  uczucie przepełnionego pęcherza i  niemożność 
opróżnienia go.

1 2 3 4 5
zamów bezpłatną próbkę na seni.pl!
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Prowadzona jest tu rehabilitacja kardiologiczna, 
neurologiczna, a także rehabilitacja ortopedyczna, 
dedykowana zarówno osobom z chorobami zwyrod-
nieniowymi i dolegliwościami kręgosłupa, jak i pa-
cjentom po operacjach ortopedycznych, takich jak 
np. wszczepienie endoprotezy stawu.

Goście spragnieni wypoczynku i regeneracji cenią 
luksusowy obiekt EVA Park Life & SPA z unikatową 
ofertą zabiegów SPA, opartych na leczniczej mocy 
solanki.

„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” SA 
ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. +48 22 484 28 78, www.uzdrowisko-konstancin.pl

Grupa Uzdrowisk Polskich zaprasza na pobyty wypoczynkowe, rehabilitacyjne i lecznicze w prozdrowotnym klimacie 
miejscowości uzdrowiskowych. Bez skierowania i oczekiwania w kolejce, korzystając z pakietów komercyjnych, można 
nie tylko podreperować zdrowie, ale także skorzystać z wielu atrakcji, jakie gwarantują pięknie położone uzdrowiska.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój to jedyne na Mazowszu mia-
sto-uzdrowisko. Bliskość Warszawy i jej turystycznych 
atrakcji, przepiękny Park Zdrojowy oraz własne ujęcie so-
lanki i tężnia solankowa, zapewniające „nadmorski” klimat, 
decydują o popularności tego miejsca.

Solanka kamieńska 
stężenie 3.4%, cena 8 zł/l

Solanka konstancińska  
stężenie 7.5 %, cena 9 zł/l 

Wysoki poziom naszych usług wyznaczają profesjonalne sale 
zabiegowe, doświadczona kadra oraz przede wszystkim sze-
roki wachlarz zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyj-
nych.  W prawie 30 obiektach uzdrowiskowych w najpiękniej-
szych zakątkach Polski prowadzimy terapie uzdrowiskowe, 
łączące wielowiekową tradycję, opartą na stosowaniu natu-
ralnych surowców - borowiny, solanki czy wód mineralnych, 
z nowoczesnym lecznictwem, wspieranym innowacyjnymi 
technologiami.

Leczymy choroby przewlekłe i cywilizacyjne: miażdżycę, nad-
ciśnienie, cukrzycę, choroby reumatoidalne i otyłość. Propo-
nujemy również skuteczne formy rekonwalescencji, np. po 
wypadkach drogowych czy w schorzeniach neurologicznych.

Nasi kuracjusze są pod stałą opieką personelu medycznego, a także pracow-
ników gotowych służyć radą przy wyborze odpowiedniej oferty, miejsca na 
spędzenie wolnego czasu czy atrakcji, na które warto zwrócić uwagę. Właści-
wością miejscowości uzdrowiskowych są przecież wspaniałe warunki przyrod-
nicze oraz klimat. Dodatkowo, takie miejsca, jak Konstancin-Jeziorna, Nałę-
czów, Iwonicz-Zdrój czy Kamień Pomorski posiadają ciekawą historię, zabytki 
i rozrywki turystyczne, które nie pozwalają się nudzić, także - a może szcze-
gólnie - poza sezonem urlopowym. 

W Uzdrowiskach panują idealne warunki do aktywnego wypoczynku. Prze-
piękne Parki Zdrojowe i szlaki turystyczne zachęcają do spacerów, a kryte ba-
seny, sauny i jacuzzi oferują atrakcje bez względu na pogodę. Uzupełnieniem 
regenerującego pobytu w Uzdrowisku mogą być profesjonalne zabiegi SPA  
i kosmetyczne, relaksujące masaże i kojące aromaterapie. 

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój
Profile lecznicze: neurologia, kardiologia, narząd ruchu, psychiatria.
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spędzenie wolnego czasu czy atrakcji, na które warto zwrócić uwagę. Właści-
wością miejscowości uzdrowiskowych są przecież wspaniałe warunki przyrod-
nicze oraz klimat. Dodatkowo, takie miejsca, jak Konstancin-Jeziorna, Nałę-
czów, Iwonicz-Zdrój czy Kamień Pomorski posiadają ciekawą historię, zabytki 
i rozrywki turystyczne, które nie pozwalają się nudzić, także - a może szcze-
gólnie - poza sezonem urlopowym. 

W Uzdrowiskach panują idealne warunki do aktywnego wypoczynku. Prze-
piękne Parki Zdrojowe i szlaki turystyczne zachęcają do spacerów, a kryte ba-
seny, sauny i jacuzzi oferują atrakcje bez względu na pogodę. Uzupełnieniem 
regenerującego pobytu w Uzdrowisku mogą być profesjonalne zabiegi SPA  
i kosmetyczne, relaksujące masaże i kojące aromaterapie. 
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Prowadzona jest tu rehabilitacja kardiologiczna, 
neurologiczna, a także rehabilitacja ortopedyczna, 
dedykowana zarówno osobom z chorobami zwyrod-
nieniowymi i dolegliwościami kręgosłupa, jak i pa-
cjentom po operacjach ortopedycznych, takich jak 
np. wszczepienie endoprotezy stawu.

Goście spragnieni wypoczynku i regeneracji cenią 
luksusowy obiekt EVA Park Life & SPA z unikatową 
ofertą zabiegów SPA, opartych na leczniczej mocy 
solanki.

„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” SA 
ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. +48 22 484 28 78, www.uzdrowisko-konstancin.pl

Grupa Uzdrowisk Polskich zaprasza na pobyty wypoczynkowe, rehabilitacyjne i lecznicze w prozdrowotnym klimacie 
miejscowości uzdrowiskowych. Bez skierowania i oczekiwania w kolejce, korzystając z pakietów komercyjnych, można 
nie tylko podreperować zdrowie, ale także skorzystać z wielu atrakcji, jakie gwarantują pięknie położone uzdrowiska.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój to jedyne na Mazowszu mia-
sto-uzdrowisko. Bliskość Warszawy i jej turystycznych 
atrakcji, przepiękny Park Zdrojowy oraz własne ujęcie so-
lanki i tężnia solankowa, zapewniające „nadmorski” klimat, 
decydują o popularności tego miejsca.

Solanka kamieńska 
stężenie 3.4%, cena 8 zł/l

Solanka konstancińska  
stężenie 7.5 %, cena 9 zł/l 

Wysoki poziom naszych usług wyznaczają profesjonalne sale 
zabiegowe, doświadczona kadra oraz przede wszystkim sze-
roki wachlarz zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyj-
nych.  W prawie 30 obiektach uzdrowiskowych w najpiękniej-
szych zakątkach Polski prowadzimy terapie uzdrowiskowe, 
łączące wielowiekową tradycję, opartą na stosowaniu natu-
ralnych surowców - borowiny, solanki czy wód mineralnych, 
z nowoczesnym lecznictwem, wspieranym innowacyjnymi 
technologiami.

Leczymy choroby przewlekłe i cywilizacyjne: miażdżycę, nad-
ciśnienie, cukrzycę, choroby reumatoidalne i otyłość. Propo-
nujemy również skuteczne formy rekonwalescencji, np. po 
wypadkach drogowych czy w schorzeniach neurologicznych.

Nasi kuracjusze są pod stałą opieką personelu medycznego, a także pracow-
ników gotowych służyć radą przy wyborze odpowiedniej oferty, miejsca na 
spędzenie wolnego czasu czy atrakcji, na które warto zwrócić uwagę. Właści-
wością miejscowości uzdrowiskowych są przecież wspaniałe warunki przyrod-
nicze oraz klimat. Dodatkowo, takie miejsca, jak Konstancin-Jeziorna, Nałę-
czów, Iwonicz-Zdrój czy Kamień Pomorski posiadają ciekawą historię, zabytki 
i rozrywki turystyczne, które nie pozwalają się nudzić, także - a może szcze-
gólnie - poza sezonem urlopowym. 

W Uzdrowiskach panują idealne warunki do aktywnego wypoczynku. Prze-
piękne Parki Zdrojowe i szlaki turystyczne zachęcają do spacerów, a kryte ba-
seny, sauny i jacuzzi oferują atrakcje bez względu na pogodę. Uzupełnieniem 
regenerującego pobytu w Uzdrowisku mogą być profesjonalne zabiegi SPA  
i kosmetyczne, relaksujące masaże i kojące aromaterapie. 

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój
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dedykowana zarówno osobom z chorobami zwyrod-
nieniowymi i dolegliwościami kręgosłupa, jak i pa-
cjentom po operacjach ortopedycznych, takich jak 
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ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. +48 22 484 28 78, www.uzdrowisko-konstancin.pl
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lanki i tężnia solankowa, zapewniające „nadmorski” klimat, 
decydują o popularności tego miejsca.

Solanka kamieńska 
stężenie 3.4%, cena 8 zł/l

Solanka konstancińska  
stężenie 7.5 %, cena 9 zł/l 
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zabiegowe, doświadczona kadra oraz przede wszystkim sze-
roki wachlarz zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyj-
nych.  W prawie 30 obiektach uzdrowiskowych w najpiękniej-
szych zakątkach Polski prowadzimy terapie uzdrowiskowe, 
łączące wielowiekową tradycję, opartą na stosowaniu natu-
ralnych surowców - borowiny, solanki czy wód mineralnych, 
z nowoczesnym lecznictwem, wspieranym innowacyjnymi 
technologiami.
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ciśnienie, cukrzycę, choroby reumatoidalne i otyłość. Propo-
nujemy również skuteczne formy rekonwalescencji, np. po 
wypadkach drogowych czy w schorzeniach neurologicznych.

Nasi kuracjusze są pod stałą opieką personelu medycznego, a także pracow-
ników gotowych służyć radą przy wyborze odpowiedniej oferty, miejsca na 
spędzenie wolnego czasu czy atrakcji, na które warto zwrócić uwagę. Właści-
wością miejscowości uzdrowiskowych są przecież wspaniałe warunki przyrod-
nicze oraz klimat. Dodatkowo, takie miejsca, jak Konstancin-Jeziorna, Nałę-
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i rozrywki turystyczne, które nie pozwalają się nudzić, także - a może szcze-
gólnie - poza sezonem urlopowym. 

W Uzdrowiskach panują idealne warunki do aktywnego wypoczynku. Prze-
piękne Parki Zdrojowe i szlaki turystyczne zachęcają do spacerów, a kryte ba-
seny, sauny i jacuzzi oferują atrakcje bez względu na pogodę. Uzupełnieniem 
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Prowadzona jest tu rehabilitacja kardiologiczna, 
neurologiczna, a także rehabilitacja ortopedyczna, 
dedykowana zarówno osobom z chorobami zwyrod-
nieniowymi i dolegliwościami kręgosłupa, jak i pa-
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atrakcji, przepiękny Park Zdrojowy oraz własne ujęcie so-
lanki i tężnia solankowa, zapewniające „nadmorski” klimat, 
decydują o popularności tego miejsca.

Solanka kamieńska 
stężenie 3.4%, cena 8 zł/l

Solanka konstancińska  
stężenie 7.5 %, cena 9 zł/l 

Wysoki poziom naszych usług wyznaczają profesjonalne sale 
zabiegowe, doświadczona kadra oraz przede wszystkim sze-
roki wachlarz zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyj-
nych.  W prawie 30 obiektach uzdrowiskowych w najpiękniej-
szych zakątkach Polski prowadzimy terapie uzdrowiskowe, 
łączące wielowiekową tradycję, opartą na stosowaniu natu-
ralnych surowców - borowiny, solanki czy wód mineralnych, 
z nowoczesnym lecznictwem, wspieranym innowacyjnymi 
technologiami.

Leczymy choroby przewlekłe i cywilizacyjne: miażdżycę, nad-
ciśnienie, cukrzycę, choroby reumatoidalne i otyłość. Propo-
nujemy również skuteczne formy rekonwalescencji, np. po 
wypadkach drogowych czy w schorzeniach neurologicznych.

Nasi kuracjusze są pod stałą opieką personelu medycznego, a także pracow-
ników gotowych służyć radą przy wyborze odpowiedniej oferty, miejsca na 
spędzenie wolnego czasu czy atrakcji, na które warto zwrócić uwagę. Właści-
wością miejscowości uzdrowiskowych są przecież wspaniałe warunki przyrod-
nicze oraz klimat. Dodatkowo, takie miejsca, jak Konstancin-Jeziorna, Nałę-
czów, Iwonicz-Zdrój czy Kamień Pomorski posiadają ciekawą historię, zabytki 
i rozrywki turystyczne, które nie pozwalają się nudzić, także - a może szcze-
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W Uzdrowiskach panują idealne warunki do aktywnego wypoczynku. Prze-
piękne Parki Zdrojowe i szlaki turystyczne zachęcają do spacerów, a kryte ba-
seny, sauny i jacuzzi oferują atrakcje bez względu na pogodę. Uzupełnieniem 
regenerującego pobytu w Uzdrowisku mogą być profesjonalne zabiegi SPA  
i kosmetyczne, relaksujące masaże i kojące aromaterapie. 
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Prowadzona jest tu rehabilitacja kardiologiczna, 
neurologiczna, a także rehabilitacja ortopedyczna, 
dedykowana zarówno osobom z chorobami zwyrod-
nieniowymi i dolegliwościami kręgosłupa, jak i pa-
cjentom po operacjach ortopedycznych, takich jak 
np. wszczepienie endoprotezy stawu.

Goście spragnieni wypoczynku i regeneracji cenią 
luksusowy obiekt EVA Park Life & SPA z unikatową 
ofertą zabiegów SPA, opartych na leczniczej mocy 
solanki.

„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” SA 
ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. +48 22 484 28 78, www.uzdrowisko-konstancin.pl

Grupa Uzdrowisk Polskich zaprasza na pobyty wypoczynkowe, rehabilitacyjne i lecznicze w prozdrowotnym klimacie 
miejscowości uzdrowiskowych. Bez skierowania i oczekiwania w kolejce, korzystając z pakietów komercyjnych, można 
nie tylko podreperować zdrowie, ale także skorzystać z wielu atrakcji, jakie gwarantują pięknie położone uzdrowiska.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój to jedyne na Mazowszu mia-
sto-uzdrowisko. Bliskość Warszawy i jej turystycznych 
atrakcji, przepiękny Park Zdrojowy oraz własne ujęcie so-
lanki i tężnia solankowa, zapewniające „nadmorski” klimat, 
decydują o popularności tego miejsca.

Solanka kamieńska 
stężenie 3.4%, cena 8 zł/l

Solanka konstancińska  
stężenie 7.5 %, cena 9 zł/l 

Wysoki poziom naszych usług wyznaczają profesjonalne sale 
zabiegowe, doświadczona kadra oraz przede wszystkim sze-
roki wachlarz zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyj-
nych.  W prawie 30 obiektach uzdrowiskowych w najpiękniej-
szych zakątkach Polski prowadzimy terapie uzdrowiskowe, 
łączące wielowiekową tradycję, opartą na stosowaniu natu-
ralnych surowców - borowiny, solanki czy wód mineralnych, 
z nowoczesnym lecznictwem, wspieranym innowacyjnymi 
technologiami.

Leczymy choroby przewlekłe i cywilizacyjne: miażdżycę, nad-
ciśnienie, cukrzycę, choroby reumatoidalne i otyłość. Propo-
nujemy również skuteczne formy rekonwalescencji, np. po 
wypadkach drogowych czy w schorzeniach neurologicznych.

Nasi kuracjusze są pod stałą opieką personelu medycznego, a także pracow-
ników gotowych służyć radą przy wyborze odpowiedniej oferty, miejsca na 
spędzenie wolnego czasu czy atrakcji, na które warto zwrócić uwagę. Właści-
wością miejscowości uzdrowiskowych są przecież wspaniałe warunki przyrod-
nicze oraz klimat. Dodatkowo, takie miejsca, jak Konstancin-Jeziorna, Nałę-
czów, Iwonicz-Zdrój czy Kamień Pomorski posiadają ciekawą historię, zabytki 
i rozrywki turystyczne, które nie pozwalają się nudzić, także - a może szcze-
gólnie - poza sezonem urlopowym. 

W Uzdrowiskach panują idealne warunki do aktywnego wypoczynku. Prze-
piękne Parki Zdrojowe i szlaki turystyczne zachęcają do spacerów, a kryte ba-
seny, sauny i jacuzzi oferują atrakcje bez względu na pogodę. Uzupełnieniem 
regenerującego pobytu w Uzdrowisku mogą być profesjonalne zabiegi SPA  
i kosmetyczne, relaksujące masaże i kojące aromaterapie. 
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Profile lecznicze: neurologia, kardiologia, narząd ruchu, psychiatria.
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Prowadzona jest tu rehabilitacja kardiologiczna, 
neurologiczna, a także rehabilitacja ortopedyczna, 
dedykowana zarówno osobom z chorobami zwyrod-
nieniowymi i dolegliwościami kręgosłupa, jak i pa-
cjentom po operacjach ortopedycznych, takich jak 
np. wszczepienie endoprotezy stawu.

Goście spragnieni wypoczynku i regeneracji cenią 
luksusowy obiekt EVA Park Life & SPA z unikatową 
ofertą zabiegów SPA, opartych na leczniczej mocy 
solanki.

„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” SA 
ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. +48 22 484 28 78, www.uzdrowisko-konstancin.pl

Grupa Uzdrowisk Polskich zaprasza na pobyty wypoczynkowe, rehabilitacyjne i lecznicze w prozdrowotnym klimacie 
miejscowości uzdrowiskowych. Bez skierowania i oczekiwania w kolejce, korzystając z pakietów komercyjnych, można 
nie tylko podreperować zdrowie, ale także skorzystać z wielu atrakcji, jakie gwarantują pięknie położone uzdrowiska.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój to jedyne na Mazowszu mia-
sto-uzdrowisko. Bliskość Warszawy i jej turystycznych 
atrakcji, przepiękny Park Zdrojowy oraz własne ujęcie so-
lanki i tężnia solankowa, zapewniające „nadmorski” klimat, 
decydują o popularności tego miejsca.

Solanka kamieńska 
stężenie 3.4%, cena 8 zł/l

Solanka konstancińska  
stężenie 7.5 %, cena 9 zł/l 

Wysoki poziom naszych usług wyznaczają profesjonalne sale 
zabiegowe, doświadczona kadra oraz przede wszystkim sze-
roki wachlarz zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyj-
nych.  W prawie 30 obiektach uzdrowiskowych w najpiękniej-
szych zakątkach Polski prowadzimy terapie uzdrowiskowe, 
łączące wielowiekową tradycję, opartą na stosowaniu natu-
ralnych surowców - borowiny, solanki czy wód mineralnych, 
z nowoczesnym lecznictwem, wspieranym innowacyjnymi 
technologiami.

Leczymy choroby przewlekłe i cywilizacyjne: miażdżycę, nad-
ciśnienie, cukrzycę, choroby reumatoidalne i otyłość. Propo-
nujemy również skuteczne formy rekonwalescencji, np. po 
wypadkach drogowych czy w schorzeniach neurologicznych.

Nasi kuracjusze są pod stałą opieką personelu medycznego, a także pracow-
ników gotowych służyć radą przy wyborze odpowiedniej oferty, miejsca na 
spędzenie wolnego czasu czy atrakcji, na które warto zwrócić uwagę. Właści-
wością miejscowości uzdrowiskowych są przecież wspaniałe warunki przyrod-
nicze oraz klimat. Dodatkowo, takie miejsca, jak Konstancin-Jeziorna, Nałę-
czów, Iwonicz-Zdrój czy Kamień Pomorski posiadają ciekawą historię, zabytki 
i rozrywki turystyczne, które nie pozwalają się nudzić, także - a może szcze-
gólnie - poza sezonem urlopowym. 

W Uzdrowiskach panują idealne warunki do aktywnego wypoczynku. Prze-
piękne Parki Zdrojowe i szlaki turystyczne zachęcają do spacerów, a kryte ba-
seny, sauny i jacuzzi oferują atrakcje bez względu na pogodę. Uzupełnieniem 
regenerującego pobytu w Uzdrowisku mogą być profesjonalne zabiegi SPA  
i kosmetyczne, relaksujące masaże i kojące aromaterapie. 

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój
Profile lecznicze: neurologia, kardiologia, narząd ruchu, psychiatria.

Uzdrowisko Nałęczów zachwyca kojącą przyrodą Parku Zdrojowego 
i leczniczym mikroklimatem, samoczynnie obniżającym ciśnienie. 
MIejsce szczyci się także ponad 200 letnią tradycją wodolecznictwa 
z zastosowaniem leczniczych wód z lokalnych złóż.

Uzdrowisko wyróżnia już nie tylko rehabilitacja kardiologiczna, która 
przez długi czas była wyznacznikiem tego miejsca. Dziś, dzięki no-
woczesnemu Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki”, oferuje 
również profesjonalną pomoc rehabilitacyjną osobom z urazami na-
rządu ruchu.

Ulubionym miejscem relaksu jest Kompleks Wodny Atrium, w którym 
dużą popularnością cieszy się jedyny w Polsce basen białej glinki.

Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA 
al. Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów
tel. +48 81 50 16 027, www.uzdrowisko-naleczow.pl 

Uzdrowisko Iwonicz usytuowane jest wśród przepięknych lasów Be-
skidu Niskiego, któremu zawdzięcza specyficzny, podgórski mikro-
klimat.

Leczy się tu schorzenia ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, 
układu nerwowego, trawiennego, górnych dróg oddechowych oraz 
osteoporozę i choroby skóry, a także prowadzi rehabilitację kobiet 
po mastektomii.

Uzdrowisko Kamień Pomorski
Profile lecznicze: ortopedia i traumatologia narządów ruchu, 
reumatologia, neurologia, medycyna fizykalna.

Uzdrowisko Kamień Pomorski słynie z wyjątkowych właściwo-
ści naturalnej borowiny i solanki, wydobywanych z własnych złóż  
i stosowanych od lat w zabiegach leczniczych.

Tradycyjna medycyna uzdrowiskowa łączy się tu z innowacyjną tech-
nologią. Uzdrowisko specjalizuje się w rehabilitacji z wykorzystaniem 
robotów - lokomatu i egzoszkieletu, pomagającym osobom, które  
w wyniku urazu rdzenia kręgowego bądź udaru mózgu utraciły całko-
wicie lub częściowo możliwość chodu.

Wolny czas warto tu spędzać na świeżym, prozdrowotnym powietrzu, 
bogatym w jod, korzystając z licznych atrakcji miejscowości o fascy-
nującej historii i z ciekawymi zabytkami o znaczeniu europejskim. 

„Uzdrowisko Kamień-Pomorski” SA 
ul. Szpitalna 14, 72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 21 149, www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl

Uzdrowisko Nałęczów
Profile lecznicze: kardiologia, narząd ruchu.

Uzdrowisko Iwonicz
Profile lecznicze: neurologia, ortopedia, reumatologia, laryngologia, gastrologia, dermatologia.

Największym bogactwem Iwonicza-Zdroju są lecznicze wody mi-
neralne. Mają one zastosowanie w balneoterapii uzdrowisko-
wej będącej podstawowym składnikiem kompleksowego leczenia  
w uzdrowisku. Stosuje się je także przy kuracjach pitnych, inhala-
cjach oraz do produkcji soli jodobromowej i opartych na naturalnych 
składnikach kosmetyków Iwoline.

„Uzdrowisko Iwonicz” SA, al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój 
tel. +48 13 430 87 80, www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl
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korzeń imbiru jest bardzo cennym su-
rowcem ze względu na substancje bioak-
tywne, które m.in. mają działanie przeciwza-
palne i przeciwutleniające. na właściwości 
prozdrowotne imbiru wpływa głównie 
obecność fitoskładników w formie lotnej 
i nielotnej. do tych pierwszych zaliczamy 
przede wszystkim monoterpeny i seskwi-
terpeny: α-zingiberen, -zingiberol, α-farnezen, 
α-bisabolen, α-felandren, -kamfen, -cyneol, 
-linalol, -limonen, -geraniol, -terpineol, -ar-
kurkumen. do związków nielotnych zalicza 
się głównie: zingeron, gingerol. w zalece-
niach stosowania imbiru w celach lecz-
niczych mówi się o stosowaniu świeżego 
imbiru, ponieważ ta forma odznacza się 
większą skutecznością w zwalczaniu cho-
rób. działanie lecznicze wykazują również 
inne formy spożywania imbiru.

�  Pobyty zdrowotne i regeneracyjne w malowniczo położonym ośrodku 
w Karpaczu i w Mielnie

�  4 rodzaje diet, bogata baza zabiegowa 
�  Diety warzywno-owocowe pod nadzorem dr n. med. Ewy Dąbrowskiej 
�  Tlenoterapia w kabinie normobarycznej z fitnessem płuc

WięcEj inforMacji i aKTualnE ProMocjE: +48 605 350 507. 

Tu honorujemy:
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Honorujemy ogólnopolską 
Kartę Seniora

www.sofra.com.pl

prozdrowotne 
właŚciwoŚci  
imBiru
Imbir to roślina znana nam głównie 

jako przyprawa, jednak ceniony jest 
również jako roślina lecznicza, gdyż 
wykazuje również wiele właściwo
ści prozdrowotnych. Imbir wykorzy
stywano już w odległych czasach 
w tradycyjnej medycynie indyjskiej, 
chińskiej, czy też perskiej. Stoso
wano go w leczeniu wielu chorób 
i schorzeń: bólów głowy, zapalenia 
stawów, zapalenia płuc, niestraw
ności, nudności, wzdęć jak i również 
wrzodów żołądka.

prozdrowotne działanie imBiru 
potwierdzone licznymi Badaniami to:
l  działanie przeciwcukrzycowe – imbir ma działanie delikatnie obniża-

jące stężenie glukozy we krwi, głównie poprzez zwiększenie wrażli-
wości tkanek na insulinę oraz zmniejszenie wchłaniania glukozy z jelit,

l  właściwości normalizujące poziom cholesterolu i trójglicerydów - re-
gularne stosowanie imbiru może wpływać na obniżenie cholesterolu 
całkowitego, „złego” cholesterolu ldl oraz trójglicerydów a podwyż-
szyć poziom „dobrego” cholesterolu Hdl, co w korzystny sposób 
wpływa na poprawę tzw. profilu lipidowego,

l  działanie przeciwdrobnoustrojowe – badania dowodzą że ekstrakty 
z imbiru wykazują działanie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne, co 
można wykorzystać w zapobieganiu i leczeniu różnego rodzaju infekcji,

l  działanie antyagregacyjne czyli tzw. „rozrzedzające krew” - pomocne 
w przeciwdziałaniu powstawania chorób układu krążenia,

l  właściwości przeciwutleniające – badania potwierdzają dużą aktyw-
ność antyoksydacyjną, czyli wymiatającą wolne rodniki, co zabezpie-
cza nasz organizm przed stresem oksydacyjnym,

l  wpływ imbiru na nudności i wymioty – herbata imbirowa od wielu lat jest 
stosowana jako środek na mdłości i wymioty, również u kobiet w ciąży,

l  działanie lecznicze w przypadku zwyrodnieniowej choroby stawów 
oraz reumatoidalnego zapalenia stawów – przeprowadzone badania 
wskazały na skuteczność imbiru w leczeniu chorób reumatycznych, 
głównie jako środek zmniejszający ból oraz obrzęki, ale także jako 
działanie przeciwzapalne,

l  obserwuje się też działanie zmniejszające bóle migrenowe oraz mie-
siączkowe.

Jak uzupełniĆ naszą dietĘ  
w tĘ droGocenną roŚlinĘ?
możemy spożywać świeżo starte kłącze imbiru czy sok ze świe-

żego imbiru jako dodatek do napojów i potraw, jako herbatę imbiro-
wą, napar ze świeżego imbiru, oraz ekstrakty i suplementy z imbiru. 
istnieją też przeciwwskazania w stosowaniu imbiru oraz interakcje 
z lekami, zwłaszcza przeciwzakrzepowymi oraz z lekami stosowa-
nymi w przypadku cukrzycy i chorób serca.
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nowoczesne technoloGie pomaGaJą  
w opiece nad starszymi osoBami
dlaczego warto ufać nowoczesnym technologiom? ponieważ 

znacznie ułatwiają nam życie i mają wpływ na codzienny kom-
fort wszystkich, którzy ich używają. komputery pomagają nam 
w pracy, telefony komórkowe umożliwiają kontakt z najbliższymi, 
a inteligentne zegarki i opaski SOS, takie jak Locon Life Plus 
z monitoringiem zdrowia zdecydowanie usprawniają opiekę nad 
seniorami - zarówno tymi w pełni sprawnymi, jak i takimi, którzy 
potrzebują opieki 24/7. dlaczego starsza osoba powinna nosić 
takie urządzenie na swoim nadgarstku?

Bezpieczna rodzina, czyli naJwaŻnieJsze 
inFormacJe o stanie zdrowia rodziców  
i dziadków na teleFonie opiekuna
zdalna opieka jest prostsza, niż myślisz. pierwszym krokiem 

jest wybór dla seniora opaski sos locon life plus. później opie-
kun, syn, córka, czy wnuk, na swoim telefonie instaluje aplikację 
bezpieczna rodzina. urządzenie posiada wbudowany telefon 
(zapewnia więc stały kontakt telefoniczny) oraz moduł gps, który 

martwisz siĘ o swoJe zdrowie i BezpieczeŃstwo?  

dziĘki naszeJ opasce JesteŚ 
pod stałą opieką!

Cukrzyca, Alzheimer, demencja, Parkinson, RZS, czy problemy z nadciśnieniem — to schorzenia, które 
mają ogromny wpływ na komfort codziennego życia. Niestety, ograniczone własnymi obowiązkami 
dzieci, czy wnuki, nie mają możliwości, by być przy swoich bliskich przez cały czas. Mamy jednak dobrą 
wiadomość! Istnieje bardzo prosty sposób na to, aby być w stałym telefonicznym kontakcie z członkami 
rodziny i poprzez naciśnięcie jednego guzika szybko dać im znać, że dzieje się coś złego. Opcjonalnie, 
możesz skorzystać z usługi Teleopieki i być w stałym kontakcie z profesjonalnym Centrum Medycznym, 
które w razie potrzeby natychmiast wyśle do Ciebie pomoc. Taki przydatny monitoring zdrowia oferuje 
opaska SOS Locon Life Plus i aplikacja Bezpieczna Rodzina.

umożliwia szybkie zlokalizowanie seniora w aplikacji 
(opiekun zawsze widzi, gdzie w danej chwili przebywa 
jego bliski senior, a nie ukrywajmy — jest to niezwykle 
istotne, kiedy chodzi o osobę chorą na Alzheimera lub 
demencję!). ogromną zaletą tego rozwiązania jest fakt, 
że zarówno senior samodzielnie z opaski, jak i członek 
rodziny, który ma zainstalowaną aplikację, z poziomu 
usługi, może wykonać pomiary takie jak ciśnienie, puls, 
saturacja, czy temperatura.  

moŻesz natychmiast wezwaĆ swoich 
Bliskich na pomoc
Wbudowany przycisk SOS umożliwia starszej oso-

bie wezwanie pomocy za każdym razem, kiedy gorzej 
się poczuje, czy ulegnie wypadkowi. pomyśl tylko — 
sama świadomość tego, że wiesz, że możesz liczyć na 
natychmiastowe wsparcie, daje już ogromne poczucie 
bezpieczeństwa i spokoju. urządzenie locon life plus 
dodatkowo zostało wyposażone w czujnik upadku — jeśli 
starsza osoba się przewróci, powiadomienie o zdarzeniu 
natychmiast pojawia się na telefonie członka rodziny. 
opiekun zyskuje cenny czas na dotarcie do swoich rodzi-
ców lub dziadków z pomocą! a jeśli korzystasz z usługi 
teleopieki, o wypadku zostanie automatycznie powia-
domione centrum medyczne, które natychmiast będzie 
mogło wysłać profesjonalną pomoc. Opaska Locon Life 
Plus to idealny pomysł na prezent  — prezent zapew
niający spokój i poczucie bezpieczeństwa. 

Opaski, które mogą uratowac życie! 
Zdalna OchrOna i funkcje Zapewniające  

beZpiecZeństwO twOim bliskim 24/7.

dowiedz się więcej:  
www.bezpiecznarodzina.pl tel. 91 469 60 18
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nerki są pomocne m.in. w regulacji ciśnienia krwi, wytwa-
rzaniu nowych czerwonych krwinek i utrzymywaniu zdrowych 
kości. najnowsze dane pokazują, że PChN dotyka ponad 10% 
populacji świata, a więc ponad 800 milionów osób. eksperci 
szacują, że w polsce na przewlekłą chorobę nerek, definiowa-
ną jako uszkodzenie narządu utrzymujące się dłużej niż 3 mie-
siące, choruje ok. 4,2 mln osób. pchn należy do najczęstszych 
chorób przewlekłych i staje się jedną z głównych przyczyn 
zgonów. w polsce z jej powodu umiera 80100 tysięcy osób 
rocznie. starzenie się, obok cukrzycy i wysokiego ciśnienia 
krwi, jest jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju pchn 
i niestety osoby starsze często nie zdają sobie sprawy, że 
są w grupie zwiększonego ryzyka, dopóki nie jest za późno.

„moJe nerki”
głos seniora współdziałając z ogólnopolskim stowa-

rzyszeniem moje nerki i we współpracy z polskim towa-
rzystwem nefrologicznymi, a także ekspertami, pacjentami 
oraz ambasadorami akcji realizuje kampanię profilaktyczną 
„moje nerki”. kampania ma za zadanie zachęcić wszystkich 
polaków do zbadania nerek celem wychwycenia wczes-
nych, bezobjawowych przypadków zaburzenia tego organu. 
szczególnie w dobie pandemii, pacjenci odkładali wizyty 
u lekarzy, a o badaniach profilaktycznych zapominali. przez 
to do nefrologów trafiają coraz częściej pacjenci ze schył-
kową niewydolnością nerek, którym można zaproponować 

kampania moJe nerki
Chcemy żyć długo, jednak ważne jest, aby żyć nie tylko długo, ale i zdrowo. Wiek jest istotnym czynni

kiem ryzyka Przewlekłej Choroby Nerek (PChN). Nerki mimo małej wielkości (każda po 120 g) są jed
nym z kluczowych organów w ludzkim organizmie. Codziennie filtrują i oczyszczają ok. 1500 litrów krwi, 
usuwając z niej zbędne substancje i nadmiar wody, które tworzą mocz. Są zatem oczyszczalniami, które 
pracują w dzień i w nocy przez całe nasze życie oraz fabrykami produkującymi substancje niezbędne 
do właściwego działania naszego organizmu. 
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oBJawy chorych nerek, na które  
powinniŚmy zwróciĆ uwaGĘ, to m.in.:

l   nadciśnienie tętnicze;
l   obrzęki na twarzy, wokół powiek, wokół kostek, na 

kończynach;
l   przewlekłe zmęczenie i osłabienie;
l   utrata apetytu;
l   zmiany w wydalaniu moczu jak zmiany w ilości i licz-

bie oddawania moczu (na przykład w nocy), pienienie 
się moczu;

l   zmniejszona bystrość umysłu, brak koncentracji, 
ospałość; 

l   ciągłe pragnienie;
l   uporczywe swędzenie; nieświeży oddech i metalicz-

ny posmak w ustach.

podsumowuJąc, dBanie o nerki oznacza 
działania wpisane w zdrowy styl Życia:

l   regularne wizyty u  lekarza i wykonywanie badań 
(badanie krwi, badanie moczu i pomiar ciśnienia krwi) 
co najmniej raz na dwa lata (co roku u osób z grup 
ryzyka),

l   dostosowanie diety do stopnia funkcjonowania nerek, 
l   szybkie i kierunkowe leczenie infekcji dróg moczo-

wych,
l   dobra kontrola cukrzycy,
l   utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu,
l   picie odpowiedniej ilości płynów,
l   utrzymanie prawidłowej masy ciała, dostosowanej 

do wzrostu i wieku,
l   unikanie przyjmowania dużej ilości, często zbędnych, 

leków,
l   unikanie palenia nikotyny,
l   ograniczenie alkoholu,
l   unikanie wszelkich używek, np. dopalaczy i płynów 

wysokoenergetycznych,
l   dostosowana regularna aktywność fizyczna.

tylko leczenie nerkozastępcze, tzn. dializoterapię i w dal-
szej perspektywie przeszczepienie narządu. ogólnopolska 
kampania moje nerki skupia się szczególnie na osobach  
powyżej 65 roku życia, które stanowią obecnie ponad 25% 
społeczeństwa polski jak podaje gus, czyli 9,8 mln osób 
(dane z 2020 roku). gus prognozuje, że w 2050 roku senio-
rzy będą stanowić ok. 40 procent całej ludności kraju. ponad 
90 proc. chorych nie wie, że cierpi na przewlekłą chorobę 
nerek. pokazuje to olbrzymią skalę problemu, wynikającą 
często z braku świadomości objawów choroby, braku pod-
dawania się regularnym badaniom profilaktycznym a przede 
wszystkim lekceważenia bądź braku świadomości grożących 
tego konsekwencji. niewydolność nerek rozwija się powo-
li – nawet przez 20-30 lat a rozpoznanie jej najczęściej jest 
przypadkowe przy wizycie u lekarza z innych powodów. im 
wcześniej wykryta choroba nerek i jej przyczyna, tym większa 
szansa na jej zahamowanie i zapobiegnięcie nieodwracalnym 
zmianom. aby wykryć przewlekłą chorobę nerek, wystarczy 
poddać się prostym badaniom takim jak: badanie ogólne mo-
czu pod kątem białkomoczu, stężenie kreatyniny w surowicy 
i wyliczenie egfr (wskaźnik przesączania kłębuszkowego) 
oraz pomiary ciśnienia krwi, zwłaszcza w grupach wysokiego 
ryzyka, w tym u osób powyżej 65 roku życia. 

niezwykle istotne jest, aby podczas wizyty u lekarza po-
wiedzieć o wszystkich swoich schorzeniach oraz przyjmo-
wanych lekach. lekarz przyjrzy się tym lekom i ustali, które 
należy zmniejszyć lub całkowicie odstawić. może przepisać 

przyczyny pchn-u seniorów:
l   nerki starzeją się razem z człowiekiem; po 40. roku 

życia efektywność ich pracy zmniejsza się o około 
1% z każdym kolejnym rokiem,

l   powszechniejsze występowanie u osób starszych cho-
rób współistniejących, które po latach uszkadzają nerki, 
takich jak: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, 
otyłość, zespół metaboliczny, nawracające infekcje i ka-
mica układu moczowego, przerost gruczołu krokowego 
u mężczyzn oraz choroby autoimmunologiczne, jak np. 
reumatoidalne zapalenie stawów lub toczeń trzewny,

l   większa wrażliwość na czynniki pogarszające funkcję 
nerek jak np. infekcje,

l   długotrwałe przyjmowanie leków przez seniorów, np. 
przeciwbólowych i przeciwzapalnych zwłaszcza do-
stępnych bez recepty w tym preparatów ziołowych,

l   skłonność do odwodnienia organizmu, które jest 
wyjątkowo niebezpieczne dla nerek,

l   złe nawyki, niezdrowy tryb życia, używki,
l   niekontrolowana dieta wysokokaloryczna, wysoko prze-

tworzoną, wysokosolna, wysokobiałkowa u osób predys-
ponowanych, wysoko przetworzone napoje słodzone,

l   mała aktywność fizyczna. 

całkiem nowe leki pomagające nerkom lepiej funkcjono-
wać. ponadto lekarz na podstawie badań określi najbardziej 
optymalną dietę i ustali ile białka, potasu i fosforu powinna 
dana osoba spożywać. 

�� PROF. DR HAB. BEATA NAUMNIK
konsultant wojewódzki ds. nefrologii
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Aktywność 
Zrowie

Wypoczynek

Wczasy dla Seniora

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51

605 426 109 (dla Gości indywidualnych)
797 185 935, 509 919 605 (dla grup)

� Świnoujście � Kołobrzeg � Ustroń � Krynica Zdrój
� Piwniczna Zdrój � Sarbinowo

Świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu 
jest wypoczynek w polsce, o czym przekonuje prezes 
jednej z największych polskich sieci hotelowych działa-
jących pod marką nat – lucjan karasiewicz.

wyGoda i komFort
planowanie wypoczynku w polsce jest dużo prostsze 

i z pewnością wymaga mniej wysiłku niż organizacja 
wyjazdu za granicę. nie trzeba myśleć o wymianie wa-
lut, ubezpieczeniach i pokonywaniu bariery językowej, 
a polska jest piękna i otwarta o każdej porze roku. polskie 
kurorty mają wiele do zaoferowania przez cały rok. wy-
godne hotele z bogatą infrastrukturą stwarzają warunki 
do wypoczynku, ale także dają możliwość spędzania 
aktywnie czasu. bazy zabiegowe pozwalają na poprawę 
zdrowia i samopoczucia.

wyŻywienie
wiele można mówić jedzeniu, ale jedno jest pew-

ne – nasze polskie jest najlepsze. poznawanie nowych 
smaków, tak jak i poznawanie innych kultur rozwija i uczy, 
ale nie ma nic przyjemniejszego niż powrót do domowej 
kuchni. obecna kuchnia polska jest dużo bardziej uroz-
maicona niż tradycyjna. zacierają się granice między tra-
dycją, a tym co przychodzi zza granicy. jedno pozostaje 
niezmienne – smak, który potrafi przypomnieć najpięk-
niejsze chwile dzieciństwa. „z sercem na talerzu” – tak 
swoich gości witają polskie restauracje.

wypoczynek  
w kwiecie  
wieku

aktywnoŚĆ i rozrywka
jakość życia, zdrowie oraz aktywność fizyczna są ze sobą 

ściśle powiązane. dobra forma fizyczna ma wpływ na zacho-
wanie sprawności intelektualnej. spacery brzegiem morza lub 
górskie wycieczki są czystą przyjemnością. Hotelowe stre-
fy wellness, siłownie, wieczorki taneczne, ogniska, wycieczki 
mają na celu pobudzenie do aktywności. przy okazji można 
nawiązać nowe znajomości, pielęgnować czas z przyjaciółmi 
w innej atmosferze.

Świadomy senior
„obecny senior to osoba, która ma czas na realizację swoich 

marzeń, zwiedzanie i dbanie o własne zdrowie. od lat obserwu-
jemy trend zmieniających się preferencji spędzania wolnego 
czasu przez seniorów. wybierając miejsce wypoczynku biorą 
pod uwagę także miejsca, gdzie poprawią swoje zdrowie i ak-
tywnie spędzą czas. zwracają uwagę na jakość obsługi. senior 
jest świadomy, że on również może wymagać” – mówi prezes 
nadwiślańskiej agencji turystycznej sp. z o.o. dla nas senior był 
zawsze ważnym klientem. co roku przygotowujemy dedykowane 
oferty z zabiegami i innymi atrakcjami. u nas każdy senior bę-
dzie wypoczywał wygodnie i będzie czuł się dobrze – zapewnia 
prezes nat. nadwiślańska agencja turystyczna sp. z o.o. jest 
jedną z największych krajowych sieci hoteli i ośrodków wypo-
czynkowych, funkcjonujących pod marką nat. sieć posiada 
10 hoteli trzygwiazdkowych oraz 7 ośrodków wypoczynkowych 
w najbardziej atrakcyjnie turystycznie lokalizacjach w polsce. 
zapraszamy do zapoznania się z ofertą www.nat.pl

Emerytura przestała kojarzyć się 
z  czasem stagnacji, siedzeniem 
w domu przed telewizorem i brakiem 
aktywności. Grono polskich Seniorów 
wykorzystuje ten czas na własny roz
wój, zaspakajanie przyjemności i po
dróże. Czas na zasłużony odpoczynek 
przybrał zupełnie inne znaczenie. 
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rehaBilitacJa po 
endoprotezie
Endoprotezoplastyka (inaczej alloplastyka) stawu jest specjali

stycznym zabiegiem chirurgicznym polegającym na wszczepieniu 
sztucznych elementów stawu. Głównymi celami zabiegu są: polep
szenie warunków biomechanicznych stawu, usprawnienie funkcji lo
komocyjnych, zniesienie bólu, poprawa ruchomości w uszkodzonym 
stawie, a w konsekwencji – ogólna poprawa jakości życia pacjenta. 
W zależności od stopnia uszkodzenia stawu, wieku oraz sprawności 
pacjenta stosuje się endoprotezy całkowite lub częściowe.

Ośrodek Rehabilitacji LEONARDI położony w Szymanowie koło Konstancina 
Jeziornej (20 km od centrum Warszawy) oferuje pobyty rehabilitacyjne: 

l neurologiczne l ortopedyczne l kardiologiczne l senioralne/opiekuńcze
Jako placówka medyczna LEONARDI specjalizuje się m.in. w rehabilitacji poudarowej w ob-
szarze zaburzeń ruchu, czucia, mowy, pamięci, procesów poznawczych. Podczas neuroterapii 
wykorzystywany jest m.in. zaawansowany technologicznie System C-Eye, pozwalający na 
dokładną diagnostykę poziomu świadomości oraz funkcji poznawczych pacjentów neurolo-
gicznych oraz wspierający ich w komunikacji alternatywnej – pozawerbalnej.
Na terenie ośrodka LEONARDI działa także komora normobaryczna. 
Oprócz kompleksowej rehabilitacji zapewniamy pełną diagnostykę oraz bardzo wysoki stan-
dard wypoczynku.

Tu honorujemy:

O
g

ó
l n

o p o l s k ą  K a r t ę  S
e

n
i o

ra

proces gojenia się tkanek po zabiegu  jest indywidualną 
sprawą każdego człowieka i ma na to wpływ wiele czynników 
np. zakres ruchomości stawu przed zabiegiem, uwarunko-
wania genetyczne, stan zdrowia, stan psychiczny, choroby 
współistniejące, wiek, waga, dieta, tryb życia. zdaniem spe-
cjalistów rehabilitacja po zabiegu wszczepienia endoprotezy 
kolana lub biodra i powrót do pełnej formy może trwać około 
6 miesięcy. okres ten oczywiście może ulec zmianie i  jest 
zawsze dostosowywany przez lekarza oraz fizjoterapeutę 
indywidualnie do pacjenta. z pewnością odpowiednio pro-
wadzona, profesjonalna rehabilitacja po zabiegu jest niezbęd-
na do odzyskania sprawności. ból podczas i po zabiegach 
rehabilitacyjnych jest naturalnym wynikiem zachodzących 
w ciele procesów takich jak np. przebudowa tkanki łącznej, 
oczyszczanie organizmu, uelastycznienie powięzi. w przy-
padku fizykoterapii pozytywne zmiany potrafią być odczu-
wane dopiero pod koniec serii zabiegów, a nawet tydzień lub 
dwa po jej zakończeniu. w przypadku terapii manualnej efekty 
postrzegane są bardzo indywidualne. należy pamiętać, że 
długość i intensywność rehabilitacji jest dostosowywana do 

konkretnego przypadku, ponieważ wpływa na to bardzo wiele 
czynników. obecnie rehabilitanci  coraz częściej proponują 
pacjentom korzystanie z tlenoterapii w komorze normoba-
rycznej. regularne korzystanie z terapii tlenowej skutecznie 
wspomaga leczenie, znacznie przyspiesza procesy regene-
racyjne, łagodząc ból, zmniejszając obrzęki i stany zapalne.

NormoBaria
normobaria to z  jednej strony bezinwazyjny a  jedno-

cześnie bardzo skuteczny i efektywny sposób na skrócenie 
procesu rehabilitacji oraz powrotu organizmu do pełni zdro-
wia. już na pierwszej sesji (2h) w komorze normobarycznej 
pobudzane są siły witalne pacjenta.   organizm wraca do 
homeostazy, w której normalizują się wszystkie procesy na 
poziomie komórkowym, a procesy regeneracji przewyższa-
ją proces degeneracji. ośrodek rehabilitacyjny leonar-
di znajdujący się w szymanowie k/konstancina-jeziorny 
(25 km od centrum warszawy), jako jedyny w polsce włączył 
tlenoterapię normobaryczną do standardowych programów 
ortopedycznych (w tym także „po endoprotezie”).

 INfORmACJE pod nr tel. 22 123 03 59, 577 721 595 
info@rehabilitacjakonstancin.pl

 www.rehabilitacjakonstancin.pl

myŚl ZDRowo



aRchE pRZyjaZNE sENIoRom

były szpital odzyskał swój blask pod koniec 2021 r. i od 
tego czasu pełni rolę obiektu noclegowego. w obiekcie 
zachowano szereg zabytkowych detali, w tym stary magiel, 
kuchnię kaflową, czy odkryte podczas budowy freski. ważną 
rolę pełnią historyczne cegły oraz betonowe sufity pod-
parte oryginalnymi belkami konstrukcyjnymi. już od progu 
goście mogą poczuć przenikające się style nowoczesności 
z historycznymi elementami wykończenia. tylko i wyłącz-
nie zderzenie tych dwóch światów daje tak niezapomniane 
i absolutnie wyjątkowe wartości.

z arche moŻesz zainwestowaĆ 
w zaBytki
arche rewitalizuje zabytki, by dać nowe życie budyn-

kom, które straciły użytkowość. dla firmy najważniejsze jest, 
by zatrzymać zabytek na tym etapie starzenia, na którym 
dotrwał do naszych czasów. nie jest udoskonalane w nim 
nic, co miałoby zmienić jego wygląd. uzupełniane jest tylko 
to co niezbędne, nie naruszając przy tym jego charakteru. 
grupa arche chcąc skupić miłośników zabytków, stworzyła 
system arche® – mechanizm biznesowy, który jest zupeł-
nie nowym sposobem na inwestowanie w pokoje hotelowe. 
osoba, która zostaje właścicielem apartamentu, otrzymuje 
miesięczne wynagrodzenie z przychodu całego hotelu. to 
dużo łatwiejszy sposób inwestowania, ponieważ właściciel 
nie martwi się o czynsz, lokatorów, czy opłaty licznikowe. 
ta bezobsługowa inwestycja jest możliwa dzięki zarządza-
niu prowadzonemu przez arche s.a. w ten sposób grupa 

zaBytkowy dwór 
GdaŃskieGo kupca


Historia Dworu Uphagena sięga aż 1800 r. kiedy to gdańska rodzina Up
hagenów postanowiła przenieść się na przedmieścia i wybudować letnią 
rezydencję na Dolnym Mieście. Ostatecznie budynek został sprzedany 
z przeznaczeniem na szpital, a z czasem stopniowo rozbudowywano go 
o kolejne części. Odrestaurowany przez Arche S.A. Dwór Uphagenów 
z pewnością upamiętnia ich historię.

BANER GŁOS SENIORA.indd   1 9.12.2022   14:44

arche skutecznie tworzy modę na turystykę w zabytkach. 
do powrotu do tradycji, do poznawania polski, dla ratowania 
dziedzictwa z dbałością o historię i społeczeństwo. grupa 
uruchomiła numer telefonu, pod którym można poznać ofer-
tę inwestycji w zabytki i uzyskać 5% rabatu: +48 500 068 069.
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przykładem jest ich udział w XVii festiwalu domów pomocy spo-
łecznej i domów dziennego pobytu. wydarzenie odbywało się pod 
Honorowym patronatem prezydenta miasta Łodzi oraz kido – krajowej 
izby domów opieki. dziesięć seniorek, poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, udało się do teatru muzycznego w Łodzi, aby wystąpić 
w czasie tej imprezy. za wykonany utwór otrzymały aż dwa wyróżnie-
nia. jedno od organizatorów konkursu za wspaniały występ, a drugie 
od fundacji senior-care w ramach uznania za przełamywanie stereo-
typów dotyczących osób starszych.

spotkanie Głosu seniora w zol Fel-med 
w konstantynowie łódzkim
23 listopada w zakładzie opiekuńczo-leczniczym odbyło się bar-

dzo ciekawe spotkanie. placówkę odwiedził prezes stowarzyszenia 
manko – głosu seniora pan Łukasz salwarowski, który opowiedział 

aktywizacJa seniora 
w zakładzie opiekuŃczo-leczniczym

Zakład OpiekuńczoLeczniczy FELMED filia w Konstantynowie Łódzkim, jest przykładem placówki, gdzie 
bardzo dużą uwagę koncentruje się na aktywizowaniu Mieszkańców. Tym samym, starając się poprawiać 
jakość ich życia oraz usprawniać fizycznie, psychicznie i społecznie. W związku z tym, przebywający tam 
Seniorzy systematycznie uczestniczą w różnych przedsięwzięciach.

zol przyjazny seniorom

występ chóRU jaGIElloNkI

XVII fEstIwal Domów DZIENNEGo pobytU I Domów pomocy społEcZNEj

o działaniach podejmowanych na rzecz senio-
rów oraz wręczył nam certyfikat „zol przyjazny 
seniorom.” nasza placówka jest pierwszym za-
kładem opiekuńczo-leczniczym w polsce, któ-
ry może się szczycić tym tytułem. mieszkańcy 
otrzymali też najnowszy numer magazynu głos 
seniora oraz zakwas z buraków głosu seniora. 
w czasie spotkania odbył się cudowny kon-
cert seniorskiego chóru jagiellonki, na którego 
czele stoi ambasadorka głosu seniora – pani 
Halina dębińska. występ był niesamowity, pe-
łen dobrej muzyki, pozytywnej energii. warto 
dodać, że pani Halina również otrzymała cer-
tyfikat ambasadora głosu seniora, w ramach 
uznania za podejmowane przez nią działania 
proseniorskie. jak widać, bardzo ważnym po-
jęciem odnoszącym się do pracy z seniorami 
jest motywowanie ich do aktywności, bo jak 
wiadomo, jest ona ważna na każdym etapie ży-
cia. w tym zolu ma charakter wieloaspektowy 
i jest dostosowana do możliwości mieszkańców. 
wszystkie podejmowane działania terapeutycz-
ne są zatem istotne, ponieważ zapewniają holi-
styczne podejście do seniorów.

�� EDYTA BZIKOWSKA
psycHolog w zakŁadzie opiekuńczo-leczni-

czym fel-med filia w konstantynowie Łódzkim
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nowoczesne metody 
komunikacJi seniorów  
w placówkach całodoBoweJ opieki dłuGoterminoweJ 

Pandemia, z którą borykamy się już od lat, wpływa na niemal każdą sferę życia społecznego. Strach, 
ograniczenia i niepewna przyszłość w sposób znaczący dotyka seniorów również tych, którzy mieszkają 
w Domach Pomocy Społecznej. Jest to widoczne z jednej strony w tym, że w zdecydowanej większości 
mieszkańcy DPS stanowią tę grupę, którą ocenia się jako najbardziej zagrożoną samym przebiegiem 
COVIDU19, jak i jego konsekwencjami, zaś z drugiej strony pandemia wzmaga problem izolacji osób 
starszych od rodzin, przyjaciół, znajomych a także społeczności lokalnej.

warto wspomnieć, że problem izolacji mieszkań-
ców dps, powodujący ich marginalizację w życiu 
społecznym, był już zauważany znacznie wcześniej. 
na przykład w raporcie z działalności rpo krajo-
wego mechanizmu prewencji i tortur opatrzonego 
tytułem ,,prawa mieszkańców domów pomocy spo-
łecznej. jak wspólnie zadbać o godne życie osób 
starszych, chorych i z niepełnosprawnościami” wy-
mienia się jako problem współczesnych dps właśnie 
izolacje mieszkańców od środowiska, z którego po-
chodzą, oraz od społeczności lokalnej, pośród któ-
rej dom funkcjonuje. konieczne jest uruchomienie 
działań, które będą skutecznie zapobiegać izolacji 
mieszkańców dps. na przykład warto rozważyć uru-
chomienie na terenie placówki wewnętrznego radia, 
telewizji lub przynajmniej dostarczenie do każdego 
pokoju internetu. często takie rozwiązanie jest trud-
ne do zrealizowania. radiowęzły czy też telewizja 
wewnętrzna są w tych okolicznościach najlepszymi 
sposobami komunikacji. naturalnie takie działania 
będą wymagały zorganizowania osób, które zajmą 
się techniczną stroną przedsięwzięcia. konieczne 
jest przygotowanie sprzętu i programu czyli tego co 
będzie emitowane, nadawane. naczelną zasadą jest, 
że prezentowane treści nie mogą być przypadkowe. 
co zatem prezentować w wewnętrznej telewizji?

n  przede wszystkim mieszkańcy mają pełne prawo 
do bieżących informacji na temat sytuacji w dps 
oraz w środowisku lokalnym.

n  mile widziane są programy dedykowane miesz-
kańcom. mogą to być na przykład „spotkania na 
zoomie”, warto zaprosić ciekawe osoby, na przy-
kład lokalnych podróżników, artystów.

n  źródłem ciekawych wzruszeń są kontakty poprzez 
wideokonferencje z rodzinami, przyjaciółmi dzięki 
czemu mieszkańcy mogą na żywo spotkać się ze 
swymi bliskimi. 

�� JAKUB CYLC 
przewodniczący delegatury Śląskiej i wielkopolskiej 

kido, dyrektor dps sadyba w bystrej

n  do bardziej trady-
cyjnych form kon-
taktu należą rozmo-
wy telefoniczne oraz 
wideo rozmowy na 
przykład przy użyciu 
aplikacji whatsapp.

są to propozycje, 
które można modyfi-
kować zgodnie z moż-
liwościami danego 
dps-u, mieszkańca, 
czy też jego rodziny i bliskich. co jednak istotne, w czasie realizacji opi-
sywanych przedsięwzięć nie można pominąć nikogo z mieszkańców. 

Brak wizyt Bliskich
opisując rzeczywistość w dps w czasie pandemii warto wspo-

mnieć o niebezpieczeństwie, które w niektórych środowiskach 
może się pojawić. chodzi o zalecenie związane ze wstrzymaniem 
odwiedzin w dps. pewnie tajemnicą poliszynela jest to, że część 
rodzin, znajomych odwiedza swoich bliskich w dps, aby dokonać 
nieformalnej kontroli; czy jest czysto, czy mieszkaniec jest zadbany, 
nakarmiony a jakość serwowanego jedzenia jest satysfakcjonująca, 
itd. praktyka podpowiada, że ten rodzaj ,,kontroli” bywa pomocny, 
bo pozwala czasami zauważyć błędy, które powstają i są nieza-
uważone ze względu na rutynę pracy w dps. Świeże spojrzenie 
osoby z zewnątrz pozwala na dostrzeżenie problemu, innym zaś 
razem staje się źródłem bezpodstawnych zarzutów nie mających 
nic wspólnego z rzeczywistością panującą w danym dps. nieza-
leżnie od tego, jak to wygląda w poszczególnych dps, nie można 
dopuścić do tego, aby brak tej nieformalnej kontroli sprawił, że 
jakość świadczonej usługi ulegnie obniżeniu tylko z powodu braku 
wizyt bliskich. 

aktywizacJa seniora 
w zakładzie opiekuŃczo-leczniczym
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sENIoR moto REtRo

łomot i trzask 
tłukąceGo siĘ szkła

PaTroNaT 
soBiesława 
zasady

9
czĘŚĆ

Nie ujechaliśmy daleko. Stoi Kleint. Odcinek piachu ma 250 metrów długości, ale są głębokie koleiny. 
Kleint stoi po lewej stronie, na samym wyjściu. Biorę rozpęd i na garbach kolein przelatujemy na drugą 
stronę. Teraz kolej na rewanż z naszej strony. Stalowa linka i wyciągamy Kleinta.

zbliżamy się do rio Verde. połacie piachu coraz dłuż-
sze. na wzgórzu stoi niebieski ciężarowy mercedes. chyba 
dla nas do pomocy. piaszczyste koleiny miały ze 100 m 
długości. poszedłem trochę źle – lewą stroną. w pewnym 
momencie nie utrzymałem się na garbie – ściągnęło mnie 
w lewo. chciałem wyjść z powrotem, ale nie udało się. tył 
samochodu poza drogą, głęboko w piachu. zabrakło do-
słownie ośmiu metrów. tutaj żaden z wozów rajdowych 
nie może mi pomóc. nadjeżdża kleint. pokazuję mu, żeby 
szedł prawą. przechodzi. cowan to samo. i fowkes – prze-
szedł. chcą mi pomóc, ale to beznadziejne. z góry jedzie 
już ciężarowy mercedes. dziękujemy, poczekamy na cię-
żarówkę… pojechali. ależ ta ciężarówka się wlecze. nam 
zawsze szkoda sekund. taki kierowca z tych okolic, który ma 
pomóc, nie zdaje sobie z tego sprawy. dla niego godzina 

mniej czy więcej nie robi żadnej różnicy. wreszcie podjechał 
– i chociaż z wysiłkiem – ale nas wyciągnął. nie ujechaliśmy 
daleko. może 3 kilometry. zablokowana droga. dwa wozy 
ciężarowe prawie zakopane w piachu. stoją cowan i kleint. 
tylko fowkes pojechał buszem. decyduję się pójść w jego 
ślady. busz też jest piaszczysty i miękki. ujechaliśmy około 
200 metrów. chcemy wrócić na drogę. niestety, zabrakło 
10 metrów. stoimy bez najmniejszej szansy wyjechania. 
nawet wóz ciężarowy chyba nie pomoże. wychodzę na 
drogę. 100 metrów w przedzie stoi ciężarówka. wołam, żeby 
podjechał nas wyciągnąć, i w tym momencie widzę białego 
mercedesa fowkesa. z 50 metrów od drogi, w zagłębieniu 
25 metrów poniżej w zupełnie beznadziejnej sytuacji na 
wydostanie się. wracam do andrzeja, bierzemy nasze linki 
stalowe, łopatę i idziemy pomagać fowkesowi.
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odpowiednia technika
ciekawy będzie ten etap. jak my to przejedziemy? upły-

wają godziny. jesteśmy w czwórkę: cowan, fowkes, kleint 
i my. pomagamy sobie nawzajem i pomału przesuwamy 
się do przodu. tylko ten nieprawdopodobny upał zupełnie 
nas wykańcza. wysoka temperatura silnika. mercedes 
ma zamknięty system chłodzenia. temperatura wody 
115-120  stopni. w  baku bulgocze benzyna. gotuje się. 
organizator sprowadził trzy duże ciągniki drogowe. te 
są najlepsze. mogą śmiało jeździć po kopcach piachu na 
saharze. wyciągają nas. wyciągają również w niektórych 
miejscach nasze ciężarowe mercedesy ze wspaniałym 
napędem na trzy osie. droga przez mękę.

w jazdach przez piach trzeba stosować odpowiednią 
technikę:

1. zwracać uwagę, czy koleiny nie są zbyt głębokie. przy 
najmniejszym podejrzeniu, że są, jechać na wybrzuszeniach 
kolein i nie dopuszczać, aby koła wpadły do kolein. podczas 
jazdy po grzbietach wybrzuszeń istnieje niebezpieczeństwo, 
że któreś z kół wpadnie do koleiny, a to oznacza, że pociągnie 
za sobą drugie i wtedy już jedziemy w koleinach. dlatego – 
jeśli jest taka możliwość – to nawet przy bardzo głębokich 
koleinach należy jedną stroną wozu jechać w koleinie, a drugą 
na bocznym grzbiecie (wybrzuszeniu). samochód może być 
bardzo poważnie przechylony na jedną czy drugą stronę. nie 
należy się bać. w takich wypadkach do wywrotki jest daleko.

2. jechać na biegu możliwie niskim i wysokich obrotach 
silnika.

3. w razie jakichkolwiek oznak, że samochód słabnie 
i zwalnia, natychmiast włączyć jeszcze niższy bieg i dać 
pełny gaz.

4. przy wjeździe na taki odcinek zawsze wóz będzie miał 
tendencję do ściągania w lewo lub w prawo. należy być na 
to przygotowanym i natychmiast z wyczuciem kontrować 
w odwrotnym kierunku do ściągania.

5. przy dłuższych odcinkach takiej drogi lub takich, które 
wydają się nam podejrzane, lepiej jest się zatrzymać, do-
kładnie obejrzeć teren i z rozpędem przejechać wybranym 
wariantem drogi.

przeJazd przez dŻunGlĘ
do porto Velho dojechało tylko 28 samochodów. da-

lej przejazd przez dżunglę – 878 kilometrów do manaus. 
w dżungli znów mamy szczęście. jest parno. gryzący dym 
z palących się drzew. za późno zobaczyłem dwa dzikie ko-
nie. Hamowanie i w tym momencie z boku wyskakuje trzeci. 
uciekamy w lewo. wydaje się, że już z tego nie wyjdziemy. 
Łomot i trzask tłukącego się szkła. mercedes jest silnym 
wozem. koń wpadł na prawą stronę samochodu. rozbita 
prawa lampa i 1/3 przedniej szyby. prawie ocieramy się 
o drzewa, ale nie ma poważniejszych uszkodzeń. szyba 
przednia mercedesa to następna nowość dla mnie. nazy-
wają ją pancerną. składa się z sześciu warstw. po stronie 
andrzeja zembrzuskiego została wgnieciona na głębokość 
15 centymetrów do wnętrza wozu. jest tylko na tej części 
popękana, ale się trzyma. najgorsze to tysiące odłamków 
szkła. jesteśmy w manaus. nieduże miasto w centrum ama-
zonii. swój rozwój zawdzięcza prosperity na kauczuk. tutaj 
potężną amazonką przypływają statki oceaniczne. na etap 
cuiaba – manaus wyznaczono początkowo czas 28 godzin 
30 minut. w ostatniej chwili dodano nam trzy godziny. we 
wtorek o godzinie 10.30 na brzegu amazonki zameldowa-
ło się w regulaminowym czasie tylko sześć samochodów: 
anglicy fowkes, cowan, mäkinen i my na mercedesach, 
paco magiorga na citroënie oraz francuz felix defelippo 
na peugeocie 504. do godziny 11 wieczorem przyjechało 
dalszych pięć samochodów. organizator przedłużył limit 
spóźnień z 6 do 24 godzin. czekamy na dalsze wozy. jutro 
start do boa Vista. 280 kilometrów odcinka wyścigowego 
i przejazd przez rezerwat indian. znowu trudna trasa i cztero-
krotne przeprawy małymi promami. nie pozostało nas wielu, 
jeszcze ponad 19 tysięcy kilometrów i całe pasmo andów.

�� SOBIESŁAW ZASADA
Honorowy ambasador gŁosu seniora

 przytoczony fragment pochodzi z książki ,,moje rajdy" sobiesława 
zasady i jest częścią cyklu, składającego się z odcinków publikowa-
nych na łamach magazynu ,,głos seniora".
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myŚl ZDRowotwóRcZoŚĆ sENIoRów

podziel siĘ swoJą 
twórczoŚcią
 Z wielką radością prezentujemy twórczość nadesłaną do naszej re

dakcji przez Seniorów, którzy udowadniają, że mogą być aktywni 
także na polu poezji i sztuki. Przesyłają do nas swoje wiersze, utwory 
poetyckie, które chętnie publikujemy na łamach naszego magazynu. 
A może i Ty podzielisz się z nami swoją twórczością? Piszesz? Malu
jesz? Udzielasz się aktorsko? Świetnie! Pochwal się swoim talentem na  
konkurs@manko.pl. Czekamy na Twoją twórczość!

Zielony staw
w kryształowej wodzie, z wieczora, 
podczas zmierzchu, gdy nadchodzi noc,
przeglądają się góry z wysoka,
wpatrując się w jeziora toń.

ryby pod wieczór pluskają,
roztaczając kręgi na srebrzystej fali,
kamienie jakby przysiadły na brzegu;
nad głowami błękitu prześwit.

zieleń przyćmiła swoją barwę,
kosodrzewina tuli się do skał,
noc zaczyna roztaczać swe uroki,
cicho zasypia zielony głęboki staw. 

MAłGORZAtA KACPRZAK

Na emigracji
jak wędrujący cygan,
od domu do domu,
z kraju do kraju.

tysiące takich cyganów,
weź w swoją opiekę, boże;
oświeć i nie odbieraj
rozumu w chwilach słabości.

niech chociaż kwiaty w ogrodzie
przemówią ludzkim głosem.
boże, zlikwiduj moje piekło.

łUCJA FICe

Mgła  

zapanowała nad moim światem
wkręciła w mózg -
miękka, lepka i zimna.
ja jeszcze żyję!
cisza.
nie ma w niej problemów.
dobroczynna?!
ktoś ją porównał do mleka…
nie, to czyściec!
lęk we mnie narasta…
idę z ręką wyciągniętą przed siebie,
szukam oparcia.
a może drugiego człowieka?

MARIANNA łeSyK 
DPS W MARSZAłKACh

Czy oczy widza,  
czy nie widza
jedni mówią, że te oczy są widzące,
a drudzy, że nie widzą,
ale istoty rzeczy to nie zmienia
i nie ma nic do sprawy,
czy oczy widzą, czy nie widzą?
widać wyraźnie, że poruszasz się nieskładnie
na parkowym skwerze.
nie pójdziesz na prawo ni w lewo
w obawie,
że nie trafisz i zboczysz,
laską w krawężnik stukasz,
i skrzyżowanie szybkim krokiem przechodzisz.
mówcie, oczy, dokąd mnie prowadzicie?
przed siebie na wprost – na ścieżki znane.
możecie na drodze objąć mnie opieką
uruchomić swe zmysły widzenia.
możecie drogę pokazać i przeprowadzić również.
przejść obojętnie koło mnie.
możecie ślepca, który jest w zakłopotaniu,
nauczyć samodzielności w dreptaniu.
możecie po drodze słyszeć laski stukanie,
która to daje pewności swojemu panu?
mówcie!
gdyby oczy mogły mówić?! – ale one nie widzą,
jakoby czarną przesłoną przykryte i noc
i niezdolne słabego promyka dojrzeć.
ich bezsilność zmusza do okrzyku , nie widze!!

tADeUSZ ŻUReK

Pory roku  
– Zima
zaś zimą przyroda zamiera
już nasze ptaki odleciały
ziemia śnieżny całun ubiera
z północy inne przyleciały.
w drzewach soki krążyć przestają
odżywiać liści już nie muszą
w zimowy sen, więc zapadają
wyglądem swym każdego wzruszą.
część zwierzyny już w sen zapada
by przetrwać trudną zimy porę
bo dla nich to jedyna rada
gdy z karmą są kłopoty spore.
lecz zima też ma swe uroki
choć tęgim mrozem często wita
okrywa śniegiem górskie stoki,
tam jazda bywa znakomita.
przyjemne także są zabawy
wyścigi na śniegu i lodzie
lub różne ciekawe wyprawy,
które są teraz u nas w modzie.
lecz w górach nie ma żartów zimą
goprowcy często ostrzegają
zimowa pora jest przyczyną
wypadków tych, co gór nie znają.
choć ma uroki swoje zima
swój czas wesoły i radosny,
lecz gdy się tęgi mróz zaczyna
to mówimy, „aby do wiosny”.

RySZARD WISZNIeWSKI

'

'
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pRZEkaż Nam swój pRZEpIsdla polepszenia nastroju

TROCHĘ HUMORU NA ZIMĘ
kontynuujemy cykl „dla polepszenia nastroju” zainspirowany i zapoczątkowany przez na-
szych przyjaciół seniorów – Ewę i Zbigniewa Paszków. nie da się ukryć, że cieszy się on 
ogromną sympatią i popularnością wśród naszych czytelników. poniżej przedstawiamy 
humorystyczno-satyryczną twórczość seniorów oraz nadesłane przez nich dowcipy, frasz-
ki, złote myśli i rysunki. przegońmy złe myśli i wejdźmy w 2023 rok z dobrym humorem!

NAjWIERNIEjSZE  
KOBIETy

– dziadku, jakie kobiety są 
najwierniejsze – brunetki czy 
blondynki? – pyta wnuczek.

– siwe, wnusiu.  
zdecydowanie siwe.

FRASZKI

ZŁOTE MYŚLI

MECZ
– dziadku, chcesz obejrzeć 

ze mną mecz?
– a kto gra?

– austria – węgry.
– a przeciwko komu?

PRAWDZIWA MIłOŚć
rozmawia dwóch emerytów:

– jestem od 50 lat żonaty, 
a od 30 lat wszystkie wieczory 

spędzam w domu z żoną.
– to prawdziwa miłość!

– nie, reumatyzm…

jASIO I DZIADEK
jasio mówi do dziadka:

– dziadziu, pożycz mi pięć 
złotych.

– a z czego mi oddasz?
– z emerytury babci.

WSPOMNIENIE MłODOŚCI
rozmawiają dwaj emeryci:

– kiedy po raz pierwszy poczułeś, że 
nie jesteś już młody?

– gdy zalotnie mrugnąłem do pięknej 
kobiety, a ona zapytała czy nie 

wpadło mi coś do oka.

LODOWISKO
życie jest jak lodowisko,
bardzo zimno oraz ślisko.

PROKREACjA
w późnym wieku prokreacja,
z nią pod rękę... palpitacja.

piotr mejsak 

O KOMBINOWANIU
Świat kreatywnej księgowości,
daje niemałe możliwości.

NA Zły NASTRój
jeśli masz nastrój obniżony
wyznaczaj sobie cele nowe,
bo życie twoje barw nabierze
i będzie bardziej wartościowe.

marcin urban

nie starzeje się ten, kto nie ma na to 
czasu.

benjamin franklin

z języków najtrudniej nauczyć się 
wspólnego języka.

aleksander kumor

najlepszy sposób, by się rozweselić, to 
spróbować rozweselić kogoś innego.

mark twain

wszystko jest możliwe. niemożliwe 
wymaga po prostu więcej czasu.

dan brown

BąDź fIT!
Śniadanie: płatki owsiane — zalane. 
obiad: kotlet schabowy — sojowy. 
kolacja: na diecie — nie jecie.

SENIORZy
zasłużona część narodu, 
czasem bez żadnego powodu

andrzej zawadzki
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pRZEkaż Nam swój pRZEpIs

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

Kruche ciasto (forma 23x 33):
• 3 żółtka
• 30 g cukru pudru
• pół łyżeczki proszku do pieczenia
• 150 g mąki pszennej
• 100 g zimnego masła

składniki zagnieść szybko i  włożyć 
do lodówki na godzinę. po tym czasie 
wyłożyć formę papierem do piecze-
nia, ciasto rozwałkować, przenieść do 
formy, schłodzić 15 min, nakłuć widel-
cem. piec do zezłocenia w 180 stop-
niach. od dna formy odrysować sobie 
prostokąt, będzie potrzebny do pie-
czenia bezy lub upiec w drugiej takiej 
samej blaszce, co kruche ciasto.

Warstwa malinowa:
• 3 galaretki czerwone (najlepiej 

malinowe)
• 500 g malin

galaretki rozpuścić w  3 szklankach 
wrzącej wody. odstawić do wystudze-
nia, wymieszać z malinami, wstawić do 
lodówki do lekkiego stężenia. wyłożyć 
na upieczony i schłodzony spód ciasta.

Biała masa – krem:
• 500 ml śmietanki kremówki 36%
• 250 g serka mascarpone
• cukier puder do smaku – 3 łyżki
• wanilia do smaku

Śmietankę mocno schłodzić, ubić na 
sztywno, dodając około 3 łyżki cukru 
pudru. mascarpone rozgnieść widel-
cem lub mikserem, żeby był „luźniej-
szy”. dodawać ubitą kremówkę do 
mascarpone, powoli łączyć, wyłożyć 
na galaretkę całość.

Beza:
• 3 białka w temperaturze pokojowej
• 150 g cukru drobnego do wypieków
• 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
• 40–50 g płatków migdałów

białka umieścić w dobrze wysuszonej 
misie miksera, ubijać końcówką „róz-
gą” do momentu otrzymania sztyw-
nej piany. następnie cały czas ubijając 
dodawać w odstępach czasowych po 
łyżce cukier, do całkowitego wykorzy-
stania. chwila uzyskania najlepszego 
efektu, to piana ubita sztywno w ko-
lorze błyszczącej perły. na końcu do-
dać mąkę ziemniaczaną i zmiksować. 

piekarnik nastawić na 140 stopni, masę 
wyłożyć na wcześniej odrysowany 
prostokąt lub uprzednio przygotowa-
ną blaszkę i posypać płatkami mig-
dałów. piec około godziny. 
wystudzoną bezę wyło-
żyć na ciasto. schłodzić 
w lodówce. 

Składniki: 
• Około 1 kg dyni  

(po oczyszczeniu)
• 1 średnia cebula
• 2 ząbki czosnku
• 1 mała marchewka
• 1 łyżeczka soli
• ½ łyżeczki curry
• 1 dowolna kostka bulio-

nowa
• szczypta pieprzu
• 3 łyżki oleju

Na grzanki:
• 2 łyżki oleju 
• 2 kromki chleba lub  

bułkę pokroić w kostkę
• Szczypta majeranku  

(niekoniecznie)

malinowa chmurka

�� KRYSTYNA GUć  
Z BYKOWA

Przygotowanie zupy:
można użyć dowolnej dyni. Hokkaido nie trzeba 
obierać ze skórki, tylko pozbyć się pestek i po-
kroić w kostkę. cebulę obrać i pokroić. czosnek 
obrać i posiekać lub przecisnąć przez praskę. 
marchewkę obrać i dowolnie pokroić. w garnku 
rozgrzać olej, dodaj cebulę i czosnek. podsmażyć 
na złoty kolor, nie przypalić! następnie wrzucić 
do garnka dynię i marchewkę. wlać tyle wody, 
aby przykryła jarzyny. wsypać sól, pieprz i cur-
ry, dodać kostkę bulionową. zupę gotować pod 
przykryciem na małym ogniu ok. 30 minut. cza-
sem zamieszać, żeby nic nie przywarło do dna. 
przestudzoną zupę zblendować na gładki krem 
lub przetrzeć przez sitko. 
Przygotowanie grzanek:
na patelni rozgrzać olej. wsypać chleb lub bułkę 
pokrojoną w kostkę i podsmażyć. grzanki powin-
ny być chrupiące. można je posypać majeran-
kiem dla wydobycia aromatu.

�� TERESA ROKICKA 
radna miejskiej rady seniorów w krzeszowicacH

zupa – krem z dyni
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tak urozmaiconego programu aktywności seniorów 
dawno już nie było, a mowa tu o realizowanym przez klub 
sportowy projekcie „bez ciebie dalej nie pójdę”, którego 
uczestnikami są osoby 60 + z gmin: bobrowniki, Łazy, Świer-
klaniec oraz powiatu będzińskiego i tarnogórskiego. jak 
na jeden projekt, autorzy zadbali o różnorodność działań 
na rzecz seniorów. prowadzone są warsztaty usprawnia-
jące kondycję fizyczną osób starszych poprzez regularne 
treningi gry w speed-ball, wsparte rekreacją na basenach 
i spacerami z kijkami oraz 3-dniowym obozem sportowym. 

do tego realizowane są bardzo nie-
typowe warsztaty kulinarne. czemu 
nietypowe? ,,bo podczas wspól-
nego gotowania udowadniamy, że 
zdrowe jedzenie może być bardzo 
smaczne i sycące, co potwierdzają 
uczestnicy warsztatów. etap przy-
gotowań, jak i same dania są fo-
tografowane i razem z przepisami 
ukażą się w autorskiej książce ku-

charskiej. kuchenna 
metamorfoza trady-
cyjnych dań”, którą 
otrzymają wszyscy 
uczestnicy projektu” – tak na to pytanie od-
powiada pani iwona marie, pomysłodawczyni 
projektu. nie mogło też zabraknąć szkoleń 
rozwijających kompetencje liderów społecz-
nych, reprezentujących poszczególne grupy.  
projekt ,,bez ciebie dalej nie pójdę – zadanie 
publiczne współfinansowane ze środków mi-
nisterstwa rodziny i polityki społecznej w ra-
mach rządowego programu wieloletniego na 
rzecz osób starszych „aktywni +” na lata 2021 
– 2025, edycja 2022. 

proJekt kluBu sportoweGo seniora 
royal ,,Bez cieBie daleJ nie póJdĘ”
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aktywNE GmINy pRZyjaZNE sENIoRom

cEkcyNbRZEsko
GmINa

hRUbIEsZów
GmINa

msZaNa DolNa 
mIasto

poDGóRZyN
GmINa

psaRy
GmINa

wIERUsZów
GmINa

wschowa
GmINa

chęcINy

jERZmaNowIcE- 
-pRZEGINIa

jElENIa GóRa

mIchałowIcE
GmINa

olkUsZ opocZNo
powIat 

oŚwIęcImskI ożaRowIcE

UstRoŃ UstRZykI 
DolNE

PARTNERZy PROGRAMU GMINA PRZyjAZNA SENIOROMPARTNERZy PROGRAMU GMINA PRZyjAZNA SENIOROM

aNDRychów bIElawabIEcZ bobRowNIkI bochNIa bolEsław boRZęcIN bRZEŚĆ  
kUjawskI

bRZoZów bUkowNo bytom

GoRlIcE 
mIasto

GoRlIcE
GmINa

GRybów hRUbIEsZów
mIasto

IwaNowIcE

kRZywDa
GmINa

jastRZębIE- 
-ZDRój

jEDlNIa- 
-lEtNIsko

mIEchów

lEsZNowola lEŚNa

mIERosZów mIEjscE
pIastowE

mIęDZylEsIEmIElEc mIElNo powIat mIko-
łowskI

mIkołów mIlaNówEk

powIat 
pRUDNIckI

pRUsZków powIat 
pRZasNyskI

pRZEmyŚl psZcZyNapoDkowa 
lEŚNa

polkowIcE

sUchy las sycówstRUmIEŃ 
GmINa

stRZEGomstaRoGaRD 
GDaŃskI

staRy sącZ stąpoRków stRawcZyN stRoNIE 
ŚląskIE

wałbRZych wałcZ wERbkowIcE wIąZowNa wIElIcZka wIsZNIa 
mała

właDysławowowIElowIEŚ włocławEk
mIasto 

IGołomIa- 
-wawRZEŃcZycE

Iława

mława mosZcZENIca

jaNów  
lUbElskI

jastRZębIE- 
-ZDRój

dołącz do proGramu Gmina 
przyJazna seniorom!
 

Coraz więcej samorządów dostrzega korzyści płynące z uczestnictwa w programie Gmina Przyjazna 
Seniorom, który powstał z myślą o wsparciu polityki prosenioralnej na szczeblu samorządowym. Pa
miętajmy – razem możemy więcej!

koŃskIE 
mIasto  
I GmINa

koRNowac koRoNowo kóRNIk kRZEsZowIcEkRyNIca ZDRój lEsko lEsZNo 
GmINa 

lEsZNo
mIasto 

płoŃsk

mIEDZIaNa 
GóRa

koNstaNcIN- 
-jEZIoRNa

GNIEw

skocZów staRE babIcEsława
słomNIkI

GmINaskawINa

INaUGURacja Gps w  GmINIE DębNo Z  UDZIałEm 
m.IN. wójta wIEsława koZłowskIEGo I  amba-
saDoRa ZDRowEGo stylU życIa GłosU sENIoRa 
maRka pIlcha

INaUGURacja Gps w GmINIE kRZywDa Z UDZIałEm 
m.IN. wójta GmINy kRZywDa kRZysZtofa waRDy, wI-
cEpRZEwoDNIcZącEGo RaDy GmINy kRZywDa jERZE-
Go spRychy oRaZ pREZEsa stowaRZysZENIa kUp-
ców ZIEmI łUkowskIEj aGNIEsZkI kRycZkI

INaUGURacja Gps w  GmINIE opocZ-
No Z  UDZIałEm m.IN. Zastępcy bUR-
mIstRZa GmINy opocZNo aNDRZEja 
kacpRZaka I pREZEsa stowaRZysZE-
NIa maNko – GłosU sENIoRa łUkasZa 
salwaRowskIEGo
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DębNo
GmINa

kobyłka
kIjE GmINa

NIDZIca
GmINa

ŚRoDa
wIElkopolska

ŚwIęcIEchowa
GmINa

ŚwIDNIk

cIEchaNów cIEchocINEk cIEsZyN GmINa  
cZERwoNak

DąbRowa 
GóRNIcZa

DębIca 
GmINa

DębIca  
mIasto

DłUGołęka DobcZycE DobRa DZIERżoNIów

kaZImIERZa
wIElka

kąty  
wRocławskIE

kIElcE
kIsIElIcE klUcZE kłaj kłoDZko 

GmINa
kłoDZko 
mIasto

kNURów kobylNIca kolbUDy

myŚlENIcE NaDaRZyN NęDZa NIEDźwIEDź NIsko GmINa NowE bRZEsko
NowE mIasto 

lUbawskIE  
mIasto

Nowy DwóR 
maZowIEckI

Nysa GmINa  
oboRNIkI ŚląskIE

olEŚNIca

RasZyN ReDa RZEsZów saNDomIERZ sERock sęDZIsZów 
małopolskI

sękowa skała

ŚwIątNIkI GóRNE

skaRżysko- 
-kamIENNa

skaRżysko 
koŚcIElNE

powIat 
ŚwIEckI ŚwIętochłowIcE taRNobRZEG tomasZów 

lUbElskI
tysZowcE

GDów

powIat 
ZGIERskI

ZGoRZElEc
GmINa

ZGoRZElEc
mIasto

malboRk małoGosZcZ masłówpowIat
lęboRskI

lIbIąż lIDZbaRk lUbaNIE lUbawa lUbIN łopUsZNołabowa łEba łęcZycawojEwóDZtwo 
lUbElskIE

żabIa wola żEGocINaZabRZE ZaGNaŃsk ZakopaNE ZawIERcIE ZbUcZyN

tRZEbNIca tUchów

DobRa

msZaNa DolNa
GmINa

RaDom RaDomsko RaDZyŃ
poDlaskI

mIasto  
I GmINa  

RyDZyNa

sZyDłowIEc
sZklaRska 

poRęba

wRZEŚNIa wyRZysk ZabIERZów

mUsZyNa

Ujsoły

INaUGURacja Gps w GmINIE NIsko Z UDZIałEm m.IN. bURmIstRZa 
walDEmaRa ŚlUsaRcZyka

INaUGURacja Gps w NIDZIcy Z UDZIałEm m.IN. bUR-
mIstRZa NIDZIcy jacka kosmalI

INaUGURacja Gps w  mIEŚcIE I  GmINIE RyDZyNa 
w  Z  UDZIałEm m.IN. bURmIstRZa mIasta I  GmINy  
RyDZyNa koRNEla malchERka oRaZ DyREktoR 
mGops – INGI kamINIaRZ

INaUGURacja Gps w sZklaRskIEj poRę-
bIE Z UDZIałEm m.IN. bURmIstRZa mIRo-
sława GRafa 

INaUGURacja Gps w  GmINIE poDGó-
RZyN Z  UDZIałEm m.IN. wójta GmINy 
poDGóRZyN mIRosława kalaty oRaZ 
ambasaDoRa GłosU sENIoRa maRka 
pIlcha

INaUGURacja Gps w GmINIE Ujsoły Z UDZIałEm m.IN. wójta ta-
DEUsZa pIętkI oRaZ ambasaDoRa GłosU sENIoRa maRka pIlcha
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Rosnąca liczba osób starszych, to tak
że rosnąca odpowiedzialność władz 
samorządowych za rozwój usług de
dykowanych tej grupie społecznej. Co 
jest w tym zakresie największym wy
zwaniem?

wyzwania przed jakimi stają samo-
rządy gminne w obszarze usług społecz-
nych dedykowanych seniorom, w dużej 
mierze determinowane są postępującą 
singularyzacją starości. coraz więcej se-
niorów mieszka samotnie. model rodzi-
ny wielopokoleniowej, w której rodzice, 

dzieci, dziadkowie i wnuki żyją w jednym domu, zastąpił model rodziny 
nuklearnej o luźnych więzach łączących jej członków. potencjał opie-
kuńczy rodzin znacząco zmalał. to oznacza, że zarówno organizacja 
czasu wolnego osób starszych, jak i zapewnienie opieki seniorom 
niesamodzielnym w coraz większym stopniu będzie obciążać gminy.

Jakie praktyki godne naśladowania realizuje gmina Kolbudy?
gmina kolbudy realizuje szereg działań postrzeganych jako „do-

bre praktyki” podglądane i naśladowane przez inne samorządy. od-
powiadam za realizację lokalnej polityki senioralnej od pięciu lat – od 
1 lipca 2021 roku jako zastępca wójta gminy kolbudy. od samego 
początku, wspólnie z wójtem gminy andrzejem chruścickim oraz 
moimi współpracownikami ustaliliśmy, że 
realizując politykę senioralną, będziemy 
kierować się trzema priorytetami: tworze-
nie warunków do aktywnego starzenia się, 
wsparcie i opieka nad seniorem w miejscu 
zamieszkania oraz promocja pozytywne-
go wizerunku osób starszych w środowi-
sku lokalnym. w 2018 roku jako pierwsza 
gmina w powiece gdańskim podjęliśmy 
wyzwanie uruchomienia klubu senior+. 
rok później funkcjonował już drugi klub 
senior+ w kolejnej miejscowości. ponie-
waż dużym utrudnieniem w aktywizacji 
seniorów jest ich ograniczona mobilność 
i trudności z dojazdem do miejscowości, 
w których mają siedzibę kluby, w świetli-
cach wiejskich w dwóch kolejnych wsiach 

polityka senioralna 
w Gminie kolBudy

 Gmina Kolbudy – konsekwentnie wdraża zróżnicowane, często innowacyj
ne działania na rzecz integracji i aktywizacji seniorów oraz zapewnia usługi 
opiekuńcze osobom starszym niesamodzielnym w miejscu ich zamieszkania.

aNIta RIchERt-kaźmIERska
Zastępca wójta  
GmINy kolbUDy

uruchomiliśmy koła seniora z ofertą zbliżoną 
do tej, dostępnej w klubach. aktualnie z zajęć 
w klubach senior+ i kołach seniora regularnie 
korzysta 120 seniorów. w 2021 roku skorzysta-
liśmy z programu finansowanego ze środków 
pfron i uruchomiliśmy usługę transportową 
door-to-door. dzięki temu, osoby starsze mogą 
skorzystać nieodpłatnie z przewozu z miejsca 
zamieszkania do miejsca odbywania się dedy-
kowanych im zajęć i z powrotem. jestem dum-
na z organizowanego z coraz większym roz-
machem, wydarzenia rekreacyjno-sportowego 
kolbudy senior challenge. w tegorocznej, trze-
ciej już edycji wzięło udział niemal 120 seniorów 
reprezentujących ośrodki z całego województwa 
pomorskiego. korzystamy także z rządowych 
programów opieka 75+, asystent osoby niepeł-
nosprawnej, czy opieka wytchnieniowa. warto 
dodać, że w 2021 roku, jako jedna z dziewięciu 
w polsce i dotąd jedyna gmina wiejska, otrzyma-
liśmy certyfikat Światowej organizacji zdrowia 
(wHo) gminy przyjaznej starzeniu się. od 2021 
roku uczestniczymy również w programie ogól-
nopolskiej karty seniora i otrzymaliśmy certyfikat 
gminy przyjaznej seniorom.
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W dniach od 12 do 17 września 2022 r. w Mielcu odbyły się V Miele
ckie Dni Seniora. wstępem do senioralnego święta było przekazanie 
w poniedziałek 12 września mieleckiej radzie seniorów symbolicz-
nego klucza do bram miasta. „ten klucz symbolizuje bardzo dobrą 
współpracę między samorządem i seniorami” – mówił prezydent 
miasta mielca jacek wiśniewski, przekazując klucz przewodniczącej 
mieleckiej rady seniorów stanisławie rzeźnik. tego samego dnia 
w samorządowym centrum kultury otwarto wystawę twórczości 
artystycznej mieleckich seniorów. odbyły się też spotkania literacko-
-poetyckie, mini-spartakiada sportowa, turnieje tenisa stołowego 
i brydża. finał mieleckich dni seniora w dniu 17 września zakończył 
się ulicznym korowodem, w którym wzięło udział około 30 grup 
przedstawicieli środowisk działających na rzecz seniorów. władze 
miasta witając uczestników przemarszu, wręczali grupom senio-
ralnym pamiątkowe statuetki z motywem mieleckiego gryfa. na 
pamiątkę na rynkowym skwerze zasadzono drzewko seniora 2022, 
odbył się również koncert alicji majewskiej z włodzimierzem kor-
czem i warszawskim kwartetem smyczkowym. ostatnim punktem 
było wielopokoleniowe spotkanie i potańcówka na płycie rynku. ca-
łemu wydarzeniu towarzyszyła piękna pogoda i życzliwa atmosfera.

V mieleckie  
dni seniora

21 października 2022 r. w sali audytoryjnej centrum dzie-
dzictwa kulturowego przy ul. bohaterów warszawy 4 
w pruszkowie odbyło się pruszkowskie forum seniorów. 
gospodarzami forum byli prezydent miasta pruszko-
wa paweł makuch oraz przewodniczący pruszkowskiej 
miejskiej rady seniorów wojciech rosiński. forum zo-
stało zorganizowane w ramach zadania „dobre pomy-
sły pruszkowskiej rady seniorów dofinansowanego 
z budżetu województwa mazowieckiego w ramach 
zadania „samorządowy instrument wsparcia inicjatyw 
rad seniorów 2022”. wydarzenie tłumaczone było na 
język migowy. forum otworzył pan paweł makuch – pre-
zydent miasta pruszkowa. w trakcie obrad głos zabrali 
między innymi: zdzisław sipiera – poseł, krzysztof ry-
muza – starosta pruszkowski, wojciech rosiński – prze-

właDZE mIasta mIElca wItają polskI ZwIąZEk GłU-
chych koło tERENowE w mIElcU

oDDaNIE symbolIcZNEGo klUcZa Do bRam mIasta pREZy-
DENtowI mIasta mIElca Z Rąk pRZEwoDNIcZącEj mIElE-
ckIEj RaDy sENIoRów 

pruszkowskie Forum seniorów
wodniczący miejskiej rady seniorów, grażyna zielińska – kierownik 
centrum aktywności lokalnej, ewa sowa – dyrektor mok „kamyk”, 
marek pilch – ambasador sportu i zdrowego stylu życia głosu se-
niora i stowarzyszenia manko, st. bryg. lesław pawul – komendant 
powiatowy psp w pruszkowie, lidia abramczyk – przewodnicząca 
gminnej rady seniorów w grodzisku mazowieckim, krzysztof Łeb-
kowski – przewodniczący rady seniorów w zielonce. z rąk przedsta-
wiciela stowarzyszenia manko kraków – prezydent miasta pruszkowa 
odebrał certyfikat partnera kampanii „solidarni z seniorami – razem 
damy radę”. po przerwie kawowej odbył się panel dyskusyjny pn. 
„sposoby współpracy rad seniorów z władzami lokalnymi i miesz-
kańcami”. moderatorem dyskusji była mirosława Śliwińska, a uczest-
nikami ewa kominek, roman biskupski, krzysztof Łebkowski i adam 
trąbiński. w dyskusję włączyli się również mieszkańcy pruszkowa. na 
zakończenie forum wystąpił zespół tańca ludowego „pruszkowiacy”.

OGÓLNOPOLSKI
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w trakcie odbywającego się w warszawie 2. forum miaste-
czek polskich, gmina borzęcin – która należy do programu gmina 
przyjazna seniorom i ogólnopolska karta seniora – została wy-
różniona tytułem lidera w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych 
w kategorii gmin wiejskich w rankingu prowadzonym przez unię 
miasteczek polskich, za ponadprzeciętną skuteczność w pozyski-
waniu zewnętrznych źródeł finansowania w latach 2020 – 2021. 
wyróżnienie, w imieniu samorządu gminy borzęcin, odebrał wójt 
janusz kwaśniak. ranking dedykowany był jednostkom samo-
rządu terytorialnego. jego organizatorzy brali pod uwagę dane 

prezydent miasta przemyśla wojciech bakun otrzymał złoty 
laur w kategorii „samorządowiec roku” za „niebywałe zaanga-
żowanie i poświęcenie w niesieniu pomocy ukraińskim uchodź-
com, którzy szukali w naszej ojczyźnie schronienia po rosyjskiej 
agresji”. 20 października w Hotelu belloto w warszawie odbyła 
się gala wręczenia nagród złote laury super biznesu 2022. to 
już dziewiąta edycja plebiscytu, w którym kapituła doceniła 
tych, którzy w obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej, od-
nieśli i nadal odnoszą sukcesy, działając odpowiedzialnie oraz 
niejednokrotnie podejmując inicjatywy na rzecz społeczeństwa. 
serdecznie gratulujemy prezydentowi naszego partnerskiego 
samorządu, należącego do programu gmina przyjazna seniorom 
oraz ogólnopolska karta seniora. 

Gmina BorzĘcin liderem pozyskiwania 
Funduszy zewnĘtrznych

dotyczące wykonania dochodów 
pozyskanych z  zagranicznych 
środków zewnętrznych, wyko-
nania dochodów pozyskanych z krajowych środków 
zewnętrznych oraz liczby zakończonych programów 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych. dane po-
szczególnych jednostek samorządu były przeliczane 
przez liczbę mieszkańców. „miejsce w gronie liderów 
w tak prestiżowej kategorii, jaką jest pozyskiwanie 
funduszy zewnętrznych to niewątpliwy sukces. cieszy 
fakt, że zostaliśmy sklasyfikowani w gronie dziesięciu 
najlepszych samorządów w kategorii gmin wiejskich. 
tego typu wyróżnienia z pewnością mobilizują do 
dalszej efektywnej pracy” – mówi janusz kwaśniak, 
wójt gminy borzęcin. w latach 2020 – 2021 gmina 
borzęcin pozyskała dofinansowanie z polskich i za-
granicznych źródeł zewnętrznych na wysokim, zde-
cydowanie wyróżniającym spośród gmin poziomie 
w wysokości 16 milionów 35 tysięcy 829 złotych, co 
stanowi kwotę 1944 złote na mieszkańca. serdecznie 
gratulujemy naszemu partnerskiemu samorządowi!

l  osobowość roku,
l  samorządowiec roku,

l  innowacyjność,
l  kultura i biznes,
l  społeczna odpowiedzial-

ność biznesu,
l  finanse,
l  działalność społeczna,
l  medycyna i biznes.

złoty laur dla prezydenta  
miasta przemyŚla z kolei w plebiscycie na naj-

lepszego burmistrza/prezy-
denta miasta, organizowanego 
przez tygodnik newsweek, pan 
wojciech bakun został wybrany 
jednym z 15 najlepszych włoda-
rzy miast. prezydent miasta prze-
myśla zajął piąte miejsce, co jest 
ogromnym wyróżnieniem w tym 
plebiscycie, zwłaszcza, że wybo-
ru w nim dokonują wszyscy wło-
darze miast z całej polski. jeszcze 
raz serdeczne gratulacje od całej 
redakcji głosu seniora!

warto dodać, że redak-
cyjna kapituła wybierała 
nagrodzonych i wyróżnio-
nych w następujących ka-
tegoriach:
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UkoŃcZyłEŚ 60. Rok życIa? skoRZystaj ZE ZNIżEk Z oGólNopolską kaRtą sENIoRa. PONAD 3000 FIRM  
Z całEj polskI ofERUjE atRakcyjNE Rabaty Dla posIaDacZy kaRty. spRawDź, GDZIE skoRZystasZ ZE ZNIżEk!

Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl
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Firma „RUSNAK” – marka VANUBA
– 20% zniżki na cały asortyment – kapcie 
i pantofle skórzane góralskie 
sklep internetowy: vanuba.com
ul. grel 91, 34–400 nowy targ,  
shop@vanuba.com, tel. 728 334 189

Instytut Zdrowia SOFRA
– 10% zniżki
ul. zaciszna 2, 58–540 karpacz 
tel. 75 742 88 57,  
sekretariat.karpacz@sofra.com.pl   
www.sofra.com.pl

SKŁAD WęGLA NOWAK Sp. z .o.o.
– 5% zniżki – lista punktów:  
https://www.skladwegla.biz 
/#siec-handlowa

WHIRLPOOL – sprzęt AGD
dla posiadaczy oks zniżki na każdy sprzęt 
i pakiet usług gratis 
zakupy on-line: www.vip.whirlpool.pl/oks 
login: vip@oks.pl, Hasło: Vipokswh

Uzdrowisko KonstancinZdrój S.A.
– 10% rabatu na usługi oferowane przez 
uzdrowisko
– 20% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne 
realizowane w białym domu i szpitalu 
sue rydel
ul. sue rydel 1, 05-510 konstancin-zdrój, 
rezerwacje@uzdrowisko-konstancin.pl 
tel. 22 484 28 78, 22 484 28 55,  
22 484 28 88,  
www.uzdrowisko-konstancin.pl

Zakład Leczniczy „Uzdrowisko 
Nałęczów” S.A.
– 60-70 lat – 12% zniżki; 71+ – 15% zniżki 
dla osoby towarzyszącej – 10% zniżki na 
pobyty lecznicze i spa na min. 3 doby
ul. al. małachowskiego 5, 24–140 
nałęczów 
 info@zlun.pl, tel.: 81 501 43 56

Uzdrowisko LądekDługopole S.A.
– 10% zniżki na zabiegi w lądku-zdroju 
– 15% zniżki na zabiegi  
w długopolu-zdroju
ul. wolności 4, 57–540 lądek-zdrój 
tel. 74 814 64 37, 74 814 66 66 
informacja@uzdrowisko-ladek.pl;  
www.uzdrowisko-ladek.pl 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
RUDEK
– 15% zniżki na usługi
ul. strażacka 12e, 35–312 rzeszów (firma 
posiada 5 innych oddziałów) 
tel. 17 857 90 59, biuro@gruparudek.pl; 
www.rudek.com.pl 

Centrum RekreacyjnoLecznicze 
„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 
tel. 18 35 32 024, 510 132 958,  
recepcja@sanatoriumglinik.pl  
www.sanatoriumglinik.pl 

VITA MEDICAL
– 10% zniżki na usługi stomatologiczne;  
– 10% zniżki na rehabilitację stawu 
skokowo żuchwowego
ul. basztowa 3, 31–143 kraków;  
tel. 513 074 364 
instytut@vitamedical.pl,  
www.vitamedical.pl

Biuro Turystyczne „LUBATUR” 
– 50 zł zniżki przy pobytach powyżej 7 dni 
w ośrodkach wypoczynkowych diuna 
w darłówku, Łebie, jastrzębiej górze, 
pogorzelicy, wiciu
ul. podwale 2, 42–500 będzin,  
tel. 32 267 30 65  
rezerwacja@lubatur.com.pl 
www.lubatur.pl

Drzwiczki Ortopedyczne OBD
– 10% zniżki
ul. Humniska 413, Humniska, 36–206, 
tel. 530 849 412, info@drzwiczkiobd.pl,  
https://drzwiczkiobd.pl

ARSMEDICA – Specjalistyczno
Zabiegowa Przychodnia Medyczna
– 10% zniżki
ul. warszawska 17, kraków, 31–155, 
tel. 12 423 38 74, biuro@ars-medica.pl 
www.ars-medica.pl

MPTech – oficjalny sklep z telefonami 
i smartfonami myPhone, elektroniką 
użytkową, oficjalny dystrybutor marki 
Chuwi.
– 20% zniżki na wybrane modele 
myphone
ul. krakowska 119, 50–428 wrocław,  
tel. 694 111 700 https://sklep.mptech.eu/
contact; https://sklep.mptech.eu

SeniorApp – to aplikacja 
mobilna, stworzona dla osób 
potrzebujących, w podeszłym wieku, 
z niepełnosprawnościami, niedołężnych 
oraz ich rodzin poszukujących pomocy 
w opiece i sprawach życia codziennego.
– 10 zł do portfela seniorapp do 
wykorzystania na usługi w aplikacji do 
31.12.2021 r. po wpisaniu kodu: oks_-sapp01
ul. prezydenta gabriela narutowicza 57/2, 
90–130 Łódź, tel. infolinia: 727 207 020
https://seniorapp.pl         

Leśny Dom Seniora
– 10% zniżki na zakup zabiegów 
rehabilitacyjnych oraz zabiegów spa 
– 10% zniżki na zakup usług 
świadczonych przez leśny dom seniora 
na turnus wypoczynkowy i relaksacyjny 
(oferta na stronie www.lesnydomseniora.pl) 
ul. piastowa 13a, 88–410 gąsawa,  
+48 52 526 22 88, www.lesnydomseniora.pl

Dom Wypoczynkowy Maryna
– od cen z cennika – 10% zniżki; dostępny 
plakat seniora w zakładkach na stronie 
internetowej: www.marynabialka.pl
ul. Środkowa 166a, 34–405 białka 
tatrzańska, tel. 608 605 414,  
www.marynabialka.pl

CENTRUM SENIORA
– 5% zniżki na pobyt
– 10% zniżki zabiegi rehabilitacyjne
ul. droginia 351, 32–400 myślenice,  
tel. 501 560 696, www.centrumseniora.pl     

ANTICA RESIDENCE ***
– 15% zniżki na noclegi hotelowe przy 
rezerwacji grupowej – ceny do negocjacji
ul. czarnowiejska 76, 30–054 kraków, 
tel. 48 12 631 23 50, 48 12 633 49 52, 
recepcja@anticaresidence.pl

FIZJODYSK – Małgorzata Słota
– 10% zniżki  od każdej usługi
ul. juliusza lea 22, 30–052 kraków,  
tel. 511 659 917, www.fizjodysk.pl
gabinet@fizjodysk.pl,  
www.facebook.com/fizjodysk

TeleMed24
zwolnienie z opłaty aktywacyjnej 
w wysokości 98 zł
ul. krupówki 12, 34–500 zakopane, tel. 
32 718 68 22, https://telemed24.com.pl/, 
biuro@telemed24.eu

INSTYTUT PODOLOGICZNY – Piotr 
Bielawski
– 10% zniżki na wybrany zabieg 
podologiczny, – 10% zniżki na 
refleksologie,  
– 10% zniżki na laseroterapię,  
– 10% zniżki na kosmetyki firmy noVlo, 
– 10% zniżki na wykonanie wkładek 
indywidualnych
ul. potażowa 43a, 02–400 warszawa,  
ul. Hetmańska 62/4, 35–078 rzeszów, 
ul. grunwaldzka 26, 37–700 przemyśl,
https://instytutpodologiczny.pl/,  
biuro@instytutpodologiczny.pl 

GRANO HOTEL
– 15% zniżki
ul. pszenna 3, 80–749 gdańsk,  
www.granohotels.pl, re@granohotels.pl 

Biuro Turystyczne SENIOR
– 10% zniżki dla seniorów
ul. Świętego mikołaja 30/3, 50–043 
wrocław, https://www.facebook.com/
senior.wroclaw, senior.wro@gmail.com,  
sylwia.bonds@gmail.com

CENTRUM BUDOWNICTWA 
i WYPOSAŻENIA WNęTRZ „EREM 
MRÓWKA”
– 10% zniżki (dotyczy zakupów 
w markecie psb mrówka; nie dotyczy 
produktów będących w promocji lub 
wyprzedaży)
ul. jaśińskiego 9, 37–700 przemyśl, 
https://www.erem.pl,  
info@erem.pl

NORMOBARIA–OXYGENI – Komora 
Normobaryczna Oxygeni
dla grup zorganizowanych min. 10 osób – 
zniżka 30% tylko dla posiadaczy oks
ul. Henryka kamieńskiego 33,  
31–159 kraków,  
https://komora-normobaryczna.eu/, 
biuro@komora-normobaryczna.eu 

Salon Kosmetologii Estetycznej 
MESANGE STUDIO
 20% zniżki na zabiegi kosmetyczne 
oferowane w salonie  
 15% zniżki na kosmetyki
ul. wrocławska 91, 55-093 kiełczów, 
tel. 531 884 008 ;  
edyta_szymczyk@op.pl
www.mesangestudio.pl

Centrum Zdrowia Urody i Rekreacji 
GEOVITA
– 5% zniżki
ul. leśna 15, 33-380 krynica -zdrój,  
(18) 471 04 00, (+48) 605 309 049 ; 
krynica@geovita.pl ;  
http://geovita.pl/ 

TESLOMAG – Pole magnetyczne leczy…
– zniżka 100 zł z ogólnopolską kartą 
seniora
ul. winogrady 16, 61-663 poznań, 
517 886 157
kontakt@teslomag.pl
https://glosseniora.pl/2022/02/02/
teslomag-pole-magnetyczne-leczy/
www.teslomag.pl 
www.sklep.teslomag.pl

Ośrodek MAX w Jarnołtówku
– 10% zniżki
ul. jarnołtówek 46, 48-267 jarnołtówek, 
tel. 77/439-76-94 kom. 609 464 130
noclegi@maxjar.pl
https://maxjar.pl

SEPIO Sp. Z o.o. Sp. K. ; Sepio – akcesoria 
do domu i łazienki
– 15% na zakupy on-line. zakupy na 
stronie : www.sepio.com.pl 
włoszczowice 222, 28-404, 604 371 958
sklep@sepio.com.pl ; sepio – akcesoria 
łazienkowe, wyposażenie domu, suszarki 
sufitowe, dozowniki środków czystości, 
dozowniki płynu do dezynfekcji.

Pracownia Stóp FEETBUSTER
– 15% zniżki na wszystkie usługi 
w gabinecie
ul. pod fortem 5/23, 31-302 kraków, 
605 333 600
pracownia.feetbuster@gmail.com ;  
www.feetbuster.com

XTREME FITNESS GYMS
– KARNET SENIOR 169 zł/3 miesiące
ul. jurajska 1, 26-540 kielce
recepcja.kielce@xtremefitness.pl ;  
https://www.xtremefitness.pl/kielce 

KINO ZA ROGIEM CAFE
– 10% zniżki
ul. Świętego mikołaja 6, 35-001 rzeszów, 
512 296 456
mblajer@kzrcafe.pl ;  
https://kzrcafe.pl/ 

Dworek Bursztynowy
– 10% zniżki
ul. wojska polskiego 1a, 84-105 karwia, 
517 862 846 ; 58 674 80 03
dworekbursztynowy@gmail.com ;  
https://dworekbursztynowy.pl 

Ceragem Kraków – Łóżka Masujące
– 30% zniżki z ogólnopolską kartą seniora 
na masaże w godz. 12:00 – 15:00
ul. józefa kałuży 1, 30-111 kraków,  
516 278 797
biuro@ceragemkrakow.pl ;  
https://www.ceragemkrakow.pl 

GRUPA ARCHE S.A.
– 10% zniżki na usługi hotelowe we 
wszystkich hotelach i obiektach grupy 
arcHe.s.a.
ul. puławska 361, 02-801 warszawa,  
22 319 80 80
arche@arche.pl ; www.arche.pl 

Muzeum Fabryki Norblina w Warszawie
–50% zniżki na bilet z przewodnikiem
ul. żelazna 51/53, 00-841 warszawa, 
728 594 813
muzeum@fabrykanorblina.pl ;  
https:// fabrykanorblina.pl 

HOTEL CONCORDIA
20% od cen standardowych na nocleg 
 ze śniadaniem ; 15% na dania z menu ; 
10% na seans w tężniach solankowych 
ul. zachełmie 68a,b, 58-562 podgórzyn, 
726 000 026
recepcja@hotelconcordia.pl ;  
https://hotelconcordia.pl

ZDROWA i BEZPIECZNA RODZINA
12% zniżki
ul. chałbińskiego 8 lok. 73 piętro 40, 
00-613 warszawa, 91 469 60 49 
kontakt@bezpiecznarodzina.pl ;  
https://bezpiecznarodzina.pl
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Rodzaj prenumeraty:
¨ 12 zł* – jeden wybrany egzemplarz
¨ 60 zł* – 6 kolejnych numerów 

* 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  o s .  U r o c z e  1 2 ,  3 1 – 9 5 3  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 telefonu, 
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 73.

już dziŚ zacznij korzystać  
z ogólnopolSkieJ karty Seniora  

i rabatów w caŁym kraju.
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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 3000 punktów w całej Polsce.

JAK UZYSKAĆ  
OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SeNiORA

Twoja Ogólnopolska Karta Seniora zostanie odesłana na adres zamieszkania.  
W razie pytań skontaktuj się z nami! Skontaktuj się z nami pod numerem tel.: 12 429 37 28. Wejdź na 

 www.glosseniora.pl i zobacz listę w ponad 3000 punktów ze zniżkami.

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 

WesPrzyJ działalnoŚć głosu seniora daroWiznĄ

4  PROSTe  
KROKi 3.

1. wejdź na: www.glosseniora.pl

ureguluj należność za kartę

wydrukuj i wypełnij formularz2.

Informujemy, że od 01.07.2022 roku Ogólnopolska Karta Seniora JeST PŁATNA. 
Należność wynosi odpowiednio: 35 zł za rok, 50 zł na dwa lata. Więcej informacji na:  

https://glosseniora.pl/ogolnopolskakartaseniora2/

4.
wyślij na adres  
os. Urocze 12 
31–953 kraków 

załącz potwierdzenie wpłaty.
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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 zamieszczonego na stronie www.glosseniora.pl. 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:

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 
danych osobowych OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA jest dołączona do niniejszego formularza, która jest również dostępna na stronie 
internetowej www.glosseniora.pl oraz zobowiązuję się do uiszczenia wyżej zaznaczonej kwoty gotówką lub przelewem na rachunek 
bankowy Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego sp. z o.o. o numerze:  96 2490 0005 0000 4530 7190 0865 (Alior Bank)

Kod pocztowy:

Numer domu:
Numer 
lokalu: Miejscowość:

Numer 
telefonu:

Adres  e-mail:

Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Administratora, tj. Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego sp. z o.o. (MIRS) z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 
Kraków moich danych osobowych
w celu otrzymywania od Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego sp. z o.o.  drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu 
adres e-mail informacji handlowych, dotyczących usług oferowanych przez Międzynarodowy Instytut Rozwo  p. z o.o. oraz jego partnerów, np. 

wydarzeń organizowanych dla seniorów, informacji o partnerach MIRSu 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 Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego sp. z o.o.  treści, dotyczących oferty MIRSu na podany przeze mnie  
w Formularzu numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne.
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania 
w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

* WYPEŁNIONY PISMEM DRUKOWANYM FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ WRAZ Z ZAŁĄCZONYM POTWIERDZENIEM PRZELEWU/
PRZEKAZU NA ADRES REDAKCJI „GŁOS SENIORA” (os. Urocze 12, 31-953 KRAKÓW).

Numer karty:

Województwo:

komórkowy:

:

stacjonarny: 

K: Płeć: M: 

………………………………………………………………
Data, podpis osoby zamawiającej Kartę Seniora 

TAK

 TAK 

NIE 

NIE 

Okres ważności karty: 1 rok - 35zł 2 lata - 50zł1 rok – 35 zł 2 lata – 50 zł

w celu otrzymywania od Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego sp. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu 
adres e-mail informacji handlowych, dotyczących usług oferowanych przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego sp. z o.o. oraz jego 
partnerów, np. wydarzeń organizowanych dla seniorów, informacji o partnerach MIRSu 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.





ZOSTAŃ 
AMBASADOREM

głos seniora
– stowarZysZenie manko

OSIEDLE UROCZE 12, 31-053 KRAKÓW

GŁOSU SENIORA
WWW.GLOSSENIORA.PL

PrZekAż nAm Swój 1%
krS 0000225549


