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Projekt „Głos Seniora – edycja IV” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

OD REDAKCJI

Kolejny rok akademicki dobiega końca. Na Uniwersytetach Trzeciego Wieku odbywają się ostatnie zajęcia, a większość z nas jest już myślami na letnich urlopach. Pierwszy
czerwcowy weekend to doskonała okazja, by odwiedzić Kraków i wziąć udział w II Ogólnopolskich Senioraliach, które
organizuje wydawca Głosu Seniora – Stowarzyszenie MANKO we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
Senioralia organizujemy już po raz drugi. Chcemy zintegrować środowiska senioralne, zapewnić doskonałą atmosferę i sprawić, że wszyscy wokół dostrzegą seniorów jako
ludzi uśmiechniętych, pełnych energii i chętnych do rozwoju intelektualnego. Do udziału w Senioraliach zapraszamy
wszystkich Was – nie tylko słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku i uczestników Klubów Seniora, ale każdego,
kto chciałby spędzić czas we wspaniałym gronie i miłej atmosferze. W czasie Senioraliów czeka na Was dużo atrakcji
- Prezydent Miasta Krakowa przekaże seniorom klucze to
miasta, a zaraz potem wspólnie przejdziemy w barwnym
korowodzie wokół rynku. Szczegółowy plan znajdziecie na
łamach numeru.
6. czerwca, w czasie Senioraliów, odbędzie się również II Małopolski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. To niepowtarzalna okazja do wymiany poglądów i doświadczeń na
temat funkcjonowania ruchu UTW w województwie małopolskim.
Zagadnienia związane z ruchem UTW, który w tym roku
obchodzi swoje 40.lecie, są nam szczególnie bliskie. Dlatego
też w nowym numerze oddajemy głos tym, którzy znają środowisko senioralne i aktywnie w nim działają. Prezentuje-

my wywiad z Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń
Uniwerystetu Trzeciego Wieku, Panią Wiesławą Borczyk
oraz z inicjatorką licznych akcji proseniorskich i założycielką UTW w Wieliczce, Panią poseł Elżbietą Achinger. O polityce senioralnej rozmawiamy z pełnomocnikiem prezydenta
miasta Nowy Sącz ds. społecznych - Martą Mordarską oraz
z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Andrzejem Martynuską.
Na okładce prezentujemy 62-letniego Romana Konerę wielokrotnego Mistrza Polski Weteranów na łyżwach i na
rolkach, ambasadora projektu "Życie zaczyna się po 60-tce".
W numerze nie brakuje rozmów z ludźmi, którzy imponują
energią i zaangażowaniem z jakimi oddają się swoim pasjom. Wśród seniorów, których przedstawiamy na łamach
magazynu jest również m.in. znakomity podróżnik Aleksander Doba - ambasador Ogólnopolskiej Karty Seniora,
a także bocheńska ikona pracy społecznej - Pani Eleonora
Chmielarska. Prezentujemy też ciekawe inicjatywy senioralne z całej Polski, m.in. listę nagrodzonych w konkursie „Złota księga dobrych praktyk”, a także znakomitą inicjatywę
podjętą przez UTW w Łazach: VII Ogólnopolską Olimpiadę
UTW i organizacji senioralnych.
„Trzeci Wiek na Start”. Pamiętajcie, że czekamy również
na Wasze listy i maile – każda inicjatywa jest dla Nas cenna i warta dostrzeżenia. Piszcie i informujcie nas o tym, co
dzieje się wokół Was!
Na zakończenie, w imieniu całej redakcji życzę Wam
wszystkim słonecznego lata i dużo okazji do odpoczynku.
Kolejny numer Głosu Seniora już na początku października, ale wcześniej spotykamy się w Krakowie na II Ogólnopolskich Senioraliach. Czekamy na Was!
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KALENDARIUM

CZERWIEC
5.-7. czerwca, Kraków
II Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie
6. czerwca, Kraków
II Ogólnopolski Kongres Uniwersytetów
Trzeciego Wieku oraz
Inauguracja konkursu Opowiedz nam
swoją historię
7. czerwca, Kraków
Dzień Zdrowia Seniora – II Ogólnopolskie
Senioralia w Krakowie; Małopolska Wyższa
Szkoła im. J. Dietla w Krakowie, Rynek
Główny 34

21. czerwca, Toruń
Toruńska Senioriada „Jesteśmy 2015”
Więcej informacji: www.torun.pl/pl/
pierwsza-torunska-senioriada

6.-7. czerwca, Świnoujście
Doroczne Juwenalia UTW w Świnoujściu
więcej informacji: www.iswinoujscie.pl

27. czerwca, Bartoszyce
III Bartoszycka Senioriada Sportowa 2015
„Aktywne jest życie Seniora”
Szczegóły wkrótce na www.glosseniora.pl

15. lipca – 28. lipca, Giżycko
Aktywni i Sprawni Żeglarze
– bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób
niepełnosprawnych w wieku 60+
Więcej informacji: www.gizycko.pl/
warsztaty-zeglarskie-aktywni-i-sprawnizeglarze-60

SIERPIEŃ

14. czerwca, Rudawa k/Krakowa
XI Jurajski Półmaraton Małopolska Biega
więcej informacji:
www.jurajskipolmaraton.pl

28. czerwca, Wieliczka
II Spartakiada Seniorów
szczegóły na stronie 32.

5 - 9. sierpnia, Świnoujście
Grechuta Festiwal

11.-12. czerwca, Kraków
Konferencja Sekcji Niewydolności Serca
PTK
Więcej informacji: www.konferencja.
niewydolnosc-serca.pl

LIPIEC

8.-15. sierpnia, Krynica
49 Festiwal im. Jana Kiepury
Szczegóły na str. 46

3.-4. lipca, Wadowice
Młyn Jazz Festival Wadowice
więcej informacji:
http://www.mlynjazzfestival.com.pl

15. sierpnia 2015, Ujazd
Podróż do przeszłości na zamku
Krzyżtopór

12. czerwca, Wieliczka
Konferencja „RADY DLA SENIORÓW.
Uczestnictwo osób starszych w życiu
publicznym – stan obecny i wyzwania na
przyszłość”
Szczegóły wkrótce na www.glosseniora.pl
15. czerwca
Światowy Dzień Praw Osób Starszych
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12.lipca, Bochnia
Święto NGO w Parku Rodzinnym
Uzbornia
Szczegóły wkrótce na www.glosseniora.pl
14. lipca, Krynica
Ogólnopolski Turniej Baristów Drink Cup

WRZESIEŃ
30. września, Ustroń
Dzień dla Zdrowia,
Sanatorium Ustroń, Szpitalna 21
więcej informacji wkrótce na
www.glosseniora.pl

ZAPRASZAMY NA II OGÓLNOPOLSKIE SENIORALIA
W KRAKOWIE I II MAŁOPOLSKI KONGRES
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

SENIORZY PRZEJMĄ
KLUCZE DO MIASTA

II OGÓLNOPOLSKIE

W KRAKOWIE



W zeszłym roku w Senioraliach uczestniczyło 2 000 osób. W tym roku liczymy na jeszcze
większą frekwencję, zwłaszcza, że impreza potrwa
dzień dłużej i została wzbogacona o wiele dodatkowych atrakcji – zapowiada Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO.
Pierwszy dzień Senioraliów rozpocznie
się na Placu Szczepańskim otwarciem wystaw
prac „Moi dziadkowie”oraz „Twórczość seniorów”. Tego dnia odbędą się również m.in.
warsztaty nordic walking, pokazy tańców towarzyskich i tai chi oraz turniej szachowy seniorów.
W sobotę, 6 czerwca odbędzie się II Małopolski Kongres UTW. Wykład wprowadzający,
w trakcie którego poruszone zostaną zagadnienia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, poprowadzi
prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń
UTW, Pani Wiesława Borczyk.
W czasie kongresu odbędą się trzy panele
dyskusyjne: pierwszy z nich poruszy zagadnienia związane z kształceniem ustawicznym, realizowanym w formule UTW, w czasie drugiego
paneliści zastanowią się nad kierunkami zmian

FOT. KAMILA BUTURLA

PRZED NAMI TRZY DNI PRAWDZIWEGO ŚWIĘTA SENIORÓW – II OGÓLNOPOLSKIE SENIORALIA W KRAKOWIE. W CZASIE WYDARZENIA ODBĘDZIE
SIĘ M.IN. DZIEŃ ZDROWIA SENIORA ORAZ
SZEREG IMPREZ I WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH NA PLACU SZCZEPAŃSKIM. PRZEDSTAWICIELE MAŁOPOLSKICH UTW WEZMĄ
UDZIAŁ W II MAŁOPOLSKIM KONGRESIE
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU.
w perspektywie jakości życia seniorów i starzejącego się społeczeństwa, a na zakończenie
podjęta zostanie rozmowa na temat współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kraju i za
granicą. W trakcie kongresu zostaną wręczone również nagrody dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kategoriach: „Najstarszy UTW
w Małopolsce”, „Największy UTW w Małopolsce” i „UTW z największą ilością mężczyzn”. Po
kongresie zapraszamy na Plac Szczepański,
gdzie odbędzie się m.in. koncert orkiestry Solvay „Szlagiery złotej jesieni”, a wieczorem będzie można wziąć udział w imprezie „Taneczna
majówka w czerwcu”.
Trzeci dzień senioraliowych wydarzeń rozpocznie się w Bazylice Mariackiej, gdzie o godzinie 10.00 odprawiona zostanie uroczysta
msza święta w intencji seniorów. Następnie
władzę w mieście przejmą seniorzy – Prezydent Jacek Majchrowski przekaże klucze do
miasta, co uczczone zostanie barwnym korowodem wokół Rynku Głównego. Kolejnymi
atrakcjami będą występy artystyczne, m.in.
koncerty orkiestr i zespołów oraz międzypokoleniowe spotkanie seniorów i studentów

ORGANIZATORZY:

Akademii Sztuk Pięknych przy płótnach i sztalugach. Na scenie na Placu Szczepańskim odbędzie się również pokaz mody seniorów.
Równolegle, od godziny 11.00 w Pałacu
Spiskim, mieszczącym się na Rynku Głównym
34, rozpocznie się Dzień Zdrowia Seniora.
W trakcie wydarzenia seniorzy będą mieli możliwość uczestnictwa w darmowych prelekcjach
i wykładach, propagujących aktywność i zdrowy
styl życia oraz w bezpłatnych badaniach i konsultacjach medycznych.
II Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie organizowane są przez Stowarzyszenie MANKO
– wydawcę Głosu Seniora oraz Miasto Kraków,
natomiast II Małopolski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku Stowarzyszenie Manko
organizuje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Partnerami wydarzenia są: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wieliczce, a także
Uzdrowisko Busko-Zdrój i Uzdrowisko Nałęczów. Projekt dofinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz ze środków finansowych Województwa
Małopolskiego.

PARTNERZY:

Projekt zrealizowano ze środków
finansowych Województwa Małopolskiego

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

Patronat honorowy nad II Ogólnopolskimi Senioraliami objęli m.in.: Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Edukacji Narodowej – Joanna-Kluzik Rostkowska, Rzecznik Praw Obywatelskich – Irena Lipowicz, Pani Poseł na Sejm - Elżbieta Achinger, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski, Metropolita Krakowski - ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
oraz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider.
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WYDARZENIA

VII
OGÓLNOPOLSKA
OLIMPIADA UTW
I ORGANIZACJI
SENIORALNYCH
W ŁAZACH
REDAKTOR NACZELNY GŁOSU SENIORA Z PANIĄ
KRYSTYNĄ MĘCIK - PREZES UTW W ŁAZACH

16 maja Łazy po raz siódmy zamieniły się w wioskę olimpijską seniorów. Tego dnia odbyła się VII Olimpiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji Senioralnych „Trzeci
wiek na start”. Było to największe wydarzenie sportowe seniorów w Polsce i Europie. W wydarzeniu wzięło udział niemal 2000 seniorów z całej Polski. W tym roku Olimpiada została wpisana jako jedno z kilku najważniejszych wydarzeń
w Polsce związanych z obchodami 40-lecia powstania pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce.

KRYSTYNA NOWAK, ANTONI ROBEL, UTW MYŚLENICE

ZAWODY PŁYWACKIE

Zawodnicy wystartowali w dziesięciu dyscyplinach m.in. zawody pływackie, zawody lekkoatletyczne, strzelectwo, tenis stołowy, turniej szachowy, przełaje rowerowe, turniej brydżowy, kajakarstwo - w podziale na płeć i grupy wiekowe: 50+, 60+, 70+, i 80+.
Głównymi organizatorami VII Ogólnopolskiej Olimpiady
UTW i organizacji senioralnych były: UTW Łązy, Gmina Łazy,
OSiR oraz MOK.
ZOSIA, MARYLA I DOROTA Z UTW SIEMIANOWICE
ŚLĄSKIE

ZNICZ Z OGNIEM OLIMPIJSKIM

PRZEMARSZ GRUP SENIORSKICH
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ZAPALENIE ZNICZA Z OGNIEM OLIMPIJSKIM

SENIORZY POD SCENĄ W CZASIE ROZPOCZĘCIA
OLIMPIADY

ELŻBIETA ACHINGER,
POSŁANKA NA SEJM RP

WIESŁAWA BORCZYK, PREZES
OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI
STOWARZYSZEŃ UTW

MINISTER PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ, WŁADYSŁAW
KOSINIAK-KAMYSZ

WOJCIECH KOZAK - WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

TOMASZ MICHAŁOWSKI, BIURO
PREZYDENTA MIASTA NOWY SĄCZ

10 000 UŻYTKOWNIKÓW
OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY
SENIORA GŁOSU SENIORA!
JUŻ 10 000 OSÓB POSIADA OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA. INICJATYWĘ WSPIERAJĄ
M.IN. MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ, PROFESOR
JERZY VETULANI ORAZ PREZES OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ UTW
WIESŁAWA BORCZYK.

DYREKTOR JURAJSKIEJ IZBY
GOSPODARCZEJ - ANDRZEJ
BUKOWCZAN

PANI TERESA KOSMALSKA Z UTW
KOŁOBRZEG

PANI ELEONORA CHMIELARSKA
(86) Z BOCHNI

PROFESOR JERZY VETULANI

PANI ZOFIA GUZEK Z ŁOWICZA
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OPINIE

RADY SENIORALNE – DIALOG SKAZANEGO
Z KRZESŁEM ELEKTRYCZNYM?
Z GŁÓWNYM SPECJALISTĄ DS. WSPÓŁPRACY
PARTNERSKIEJ I ROZWOJU KAPITAŁU
LUDZKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
W KRAKOWIE ANDRZEJEM MARTYNUSKĄ
ROZMAWIA ŁUKASZ SALWAROWSKI.
Co Pan sądzi o polityce senioralnej, a konkretnie o skuteczności działania Rad Seniorów?
Rady senioralne powinny powstawać
oddolnie. Jeśli się je buduje od góry to zwykle jest to instytucja fasadowa. Jak popatrzymy na zebrania seniorow rożnego rodzaju
to zwykle są tam ludzie, którzy się nigdy nie
odzywają i tacy, którzy zawsze mają coś do
powiedzenia, mają pretensje, często zasadne. Jest to jakieś ciało rodem z PRL po to,
żeby można było poklepać tych staruszków
po plecach, a tak naprawdę to jest jak dialog
skazanego z krzesłem elektrycznym. To tak
wygląda jak pamiętam z PRL-u konsultacje
Komitetu Centralnego PZPR. Co Pan mógł
tak naprawdę skonsultować, jaki Pan mógł
mieć realny wpływ na cokolwiek ważnego?
Jaki może mieć sens opinia Rady Senioralnej
wyrażana w takim trybie w zakresie polityki
rozwoju miasta, obwodnicy krakowskiej czy
smogu w Krakowie? Ot, spotkali się staruszkowie, pogwarzyli, konsultacje odhaczone.
Chciałbym, żeby ta polityka powstawała
oddolnie, żeby stworzono mechanizm, który rzeczywiście pozwala uwzględniać potrzeby ludzi starszych i ich opinie, nie tylko
potrzeby, aby mądrość ludzi starszych, ich
wiedza i doświadczenie na powrót stały się
potrzebne, tak jak to było kiedyś.
Tymczasem takie proste sprawy: wyremontowano Dworzec Krakowski, taki senior wchodzi na Dworzec i bez okularów
niewiele widzi, schody są strome, podjeżdża pociąg, w pociągu to samo - staruszka
praktycznie wypada z niego z walizką! Mówimy o polityce senioralnej, a potykamy się
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codziennie o takie rzeczy! A ilu Seniorów
o ogromnej wiedzy i mądrości nie mieści
się w formule Rad Senioralnych, bo po prostu nie chcą się angażować w takie przedsięwzięcia!
Jak dalece sprawdza się nowa koncepcja
polityki zatrudnienia osób 50 + ?
Moim zdaniem, realizując polityki europejskie 30-, 45+, 50+, przyjęliśmy je trochę
bezrefleksyjnie, co przyczyniło się do stereotypu, że człowiek 50+ to jest taki trochę nieudacznik, ograniczony umysłowo, niedowidzący, niedosłyszący, chory na nerki, chory
na cukrzycę, ledwie się poruszający, i teraz
próbujemy ten mocno już zdeformowany
produkt upchnąć pracodawcom. Tymczasem ja znam mnóstwo osób, które mają więcej niż 50 lat i mają większą witalność, bystrość myślenia niż dwudziestolatkowie.
Absolutnie się z Panem zgadzam – często
zadziwia mnie inercja i bezradność dzisiejszych dwudziestolatków, kiedy pytam
o pomysły to najczęściej odzywają się właśnie seniorzy.
Jest też taki paradoks: z jednej strony
istnieje potrzeba podniesienia wieku eme-

rytalnego, przede wszystkim ze względów
finansowych. Zgadzam się, że ludzie powinni być dłużej aktywni umysłowo, a że przy
okazji nie będą obciążeniem dla budżetu to
dodatkowa korzyść. Głosimy politykę senioralną, promujemy Rady Senioralne, mówimy o znaczeniu polityki 50+, a jednocześnie tym, którzy osiągnęli wiek emerytalny
mówimy: dziękuję. Raz mówimy: jesteś
ważny, a potem: osiągnąłeś wiek emerytalny
– jesteś niepotrzebny, nie powinno tak być.
Z drugiej strony mamy bezrobocie, młodzi
ludzie czekają na zatrudnienie, na miejsce,
które zwolni senior ...
To między innymi media stworzyły ten
stereotyp. Jak pokazują analizy ekonomistów nie ma bezpośredniego związku między pracownikami odchodzącymi na emeryturę, a uwalnianiem się miejsc pracy dla
młodych. Ta walidacja musi się odbywać
indywidualnie. Są ludzie, którzy są zmęczeni i dla nich emerytura jest wyczekiwanym
wytchnieniem, ale są też tacy, którzy chcą
pozostać aktywni i mają ku temu potencjał.
Nie można stosować wieku jako wyznacznika. Wiek pojawia się z prostego powodu
– finansowego – w określonym momencie

nabywa się uprawnienia emerytalne, i z płatnika możemy stać się beneficjentem, ale
człowiek kompetentny powinien pracować
tak długo jak chce i może. Musimy zmienić
stereotyp, że emerytura to jest jakieś dogorywanie w M3. Nasz sposób realizacji polityki unijnej doprowadził do poszatkowania wszystkiego na szufladki 30-, 45+, 50+,
teraz słyszałem, że mają być programy dla
60+, to nie jest rozwiązanie, bo każdy senior
to jest indywidualny przypadek o określonych kompetencjach i w określonej sytuacji.
Jakie są realne perspektywy rozwiązania
tych problemów w najbliższym czasie?
Niestety, na dzisiaj nie widzę tego zbyt
różowo. Na pewno będzie to proces długotrwały. Po pierwsze potrzebna jest rzetelna i uczciwa debata na temat systemu
i wieku emerytalnego, a nie jak dotychczas
pospieszna kampania o charakterze politycznym, po której bardzo wielu Polaków
odnosi wrażenie, że zostali oszukani. Jestem przekonany, że modernizacja systemu
emerytalnego to sprawa fundamentalna.
Z jednej strony to są kluczowe sprawy dla
wszystkich Polaków, kiedy i w jakich warunkach przejdą na emeryturę i jak po wielu
latach pracy zawodowej będą żyć. Z drugiej, nie można ignorować ekonomii, bo
fundusz emerytalny musi się bilansować na
odpowiednim poziomie i, moim zdaniem,
powinien być na tyle na ile to możliwe, oddzielony od budżetu Państwa, aby uniknąć
doraźnych i koniunkturalnych wpływów.
Ale do takiej debaty potrzebne jest zaufanie,
maksymalna rzetelność i transparentność.
Po drugie, mamy pieniądze unijne, które pozwalają na budowanie różnorodnych
programów wsparcia, również dla Seniorów, ale konieczna jest zmiana sposobu ich
wykorzystania i rozliczania - zamiast doraźnych efektów za pomocą niezliczonych
wskaźników, na zmiany systemowe i trwałe
mechanizmy rozwiązywania realnych problemów. A to nie jest takie proste – to temat na odrębną dyskusję, w której na pewno nie unikniemy problemu upolitycznienia
administracji publicznej, mechanizmów zarządzania tą administracją, a w tym kultury
i etyki w zarządzaniu.

ZAWSZE MOŻNA
ZROBIĆ WIĘCEJ
I LEPIEJ
Z MARTĄ MORDARSKĄ, RADNĄ WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO, PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA
NOWY SĄCZ DS. SPOŁECZNYCH ROZMAWIA BASIA GAGNON
Jak Pani ocenia Program ASOS z perspektywy trzech lat działania?
Program jest na pewno bardzo potrzebny - uaktywnił potrzeby różnych środowisk senioralnych z całej Polski, nie tylko
Uniwersytety Trzeciego Wieku, ale powinien być skorelowany w czasie na poziomie
województwa i gminy, ponieważ często te
same podmioty wnioskują do kilku szczebli
konkursów dokładnie z tym samym wnioskiem. Powinna być wprowadzona komplementarność wniosków i lepiej zsynchronizowana czasowo ocena, bo zdarza się, że
jednym udaje się dostać dofinansowanie na
dwóch poziomach, a innym wcale.
Co Pani sądzi o Programie Senior-WIGOR, który budzi ostatnio szereg zastrzeżeń?
Przyznam, że z dużym zaskoczeniem
przyjęłam ostateczne decyzje ze strony Rządu i Ministerstwa, bo w założeniach program wydawał się być bardziej elastyczny
i adekwatny do potrzeb samorządów. Ten
konkurs daje jedynie możliwość utworzenia
jedno-profilowego sposobu działania dla seniorów, czyli dziennych ośrodków, chociaż
we wcześniejszych założeniach były też takie propozycje jak np. kluby seniora. Konkurs jest mało elastyczny – środki finansowe
przeznaczone na adaptację i wyposażenie to
oddzielne niewymienne kwoty. Dla niektórych samorządów kwota na remont jest za
wysoka, część tych środków można by przeznaczyć na wyposażenie, a to nie jest możliwe. To co budzi niepokój to bardzo wysokie
nakłady na poszczególnego seniora (600 zł

miesięcznie), tylko 200 zł w pierwszym roku
można uzyskać z programu WIGOR, a przez
następne 3-4 lata te 600 zł musi znaleźć gmina – na 15 pensjonariuszy. Jeśli popatrzeć na
proporcje to blisko 2/3 kosztów ponosi gmina a 1/3 Ministerstwo, jeśli wszystkie środki
są wykorzystane, a nie zawsze tak będzie, np.
w przypadku środków na remont czy adaptacje. Powiedziałabym, że Ministerstwo dość
kostycznie potraktowało ten projekt i oczekiwania samorządów są takie, żeby stworzyć
wielorakość instrumentów, bo jak na razie
mamy tylko jeden i to wysoko kosztowy.
Czyli jest to przerzucanie odpowiedzialności finansowej na samorządy?
Trudno mi powiedzieć co było intencją Ministerstwa, natomiast z pewnością
te koszty są bardzo wysokie. Koszt takiego
ośrodka np. dla 30 osób dla Nowego Sącza
to 800 000 zł przez trzy lata. To jest bardzo
dużo, a wsparcie finansowe powinny mieć
też miejsca dostępne dla większej liczby osób.
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Jak Pani ocenia działanie Rad Seniorów?
Wiem, że wielu samorządom przysparzają one sporo kłopotów. Nasza funkcjonuje świetnie, bo jest to Rada Ekspercka i spotkania są bardzo merytoryczne.
Mamy ekspertów od spraw zdrowia, turystyki i sportu, organizacji pozarządowych
i kultury. 28 maja rusza Kino Kulturalnego
Seniora (projekcja filmu „Bogowie” wraz
panelem dyskusyjnym), z miastem Chorzów organizujemy wspólny plener malarski, nasi seniorzy pojadą na warsztaty
kulturalno-taneczne z zespołem „Śląsk”,
a w październiku chorzowscy seniorzy
przyjadą do nas na warsztaty teatralne.
Nasi eksperci [Rady Seniorów] mają comiesięczne dyżury, które są oblegane
i dzięki temu odpowiadają na realne potrzeby – nie uszczęśliwiamy nikogo swoimi pomysłami, zadania biorą się z pomysłów wypracowanych przez środowiska
senioralne.

Jakie problemy widzi Pani w polityce senioralnej?
Brak współpracy województwa i gmin.
Nie ma forum do wymiany nie tylko poglądów, ale też zadań. W kwestii takiej jak np.
Program Srebrnej Gospodarki przygotowywany przez Województwo Małopolskie
brakuje współpracy z samorządami i przygotowania do wdrażania tego programu.
Potrzebna jest synchronizacja terminów
i priorytetów ogłaszanych konkursów i modelów wspólnego działania.
Co jest Pani zdaniem największym sukcesem w dziedzinie polityki senioralnej w
Pani regionie?
Wdrożenie nowosądeckiej karty seniora
60+ . Mamy ponad 40 partnerów komercyjnych i kilka tysięcy wydanych kart, które
obejmują też zniżki komunikacyjne: roczne
(100 zł) i półroczne (60 zl) bilety dla seniorów.

Jak to się Państwu udało?
To było jedno z ważniejszych oczekiwań seniorów i Pan Prezydent, oczywiście
po analizie kosztów zwiazanych z funkcjonowaniem spółki miejskiej, podjął decyzję,
która była na nie odpowiedzią.
Jakie modele wypracowane przez Nowy
Sącz można by polecić innym?
Na pewno Ekspercką Radę Seniorów,
skupioną na rzeczywistych problemach
i konkretnych działaniach, oddaloną od
polityki czy lobbingu poszczególnych środowisk. Nasza Rada stara się w sposób
holistyczny i też pragmatyczny patrzeć
na potrzeby seniorów. To są pasjonaci z ogromnym sercem, dzięki ich wiedzy i doświadczeniu to są konstruktywne
działania. Chcemy, żeby polityka senioralna była realnym działaniem, ale zawsze
mamy świadomość, że można zrobić więcej i lepiej.

W jesiennym wydaniu
Głosu Seniora kolejna
rozmowa z Prof. Jerzym
Vetulanim, a w niej:
O seksie seniorów: „Są badania dotyczące mężczyzn,
które potwierdzają, że aktywność seksualna korzystnie
wpływa na długowieczność, mało jest badań dotyczących
kobiet. Wiemy, że wdowcy umierają szybciej i nie chodzi
o sam akt fizyczny, ale towarzyszącą temu więź emocjonalną. Są badania, pokazujące, że kobiety są biologicznie mniej nastawione na bezpośredni kontakt seksualny,
a bardziej na samą bliskość. Mężczyzna jest biologicznie
uwarunkowany do prokreacji, a kobieta do spokojnego
chowania dzieci. Ale jest grupa kobiet, która chętnie uprawia seks po menopauzie, bo nie ma ryzyka ciąży. Potrzebna jest spokojna debata, edukacja i odczarowanie tabu tematu seksu 60+.”
O micie rozmiaru członka: „Nieważne czy jest duży czy
mały, ważne żeby był dowcipny!”
O legalizacji marihuany: „Marihuana powinna być legalna, bo jej kryminalizacja powoduje tylko zagrożenia związane z kontaminacją naturalnej substancji chemicznymi
składnikami dodawanymi przez dilerów dla zysku. Czysta
marihuana nie wpływa degeneracyjnie na mózg, uzależnienia występują u 9% i jest to uzależnienie psychiczne,
a nie fizyczne, nie groźniejsze niż alkohol.”
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„Mózg i Błazen” to najnowsza
książka. Prof. J Vetulaniego,
ukaże się wkrótce nakładem
Wydawnictwa Czarne. To
fascynująca lektura o tajemnicach mózgu, etruskich korzeniach rodziny Vetulanich
i ulubionej mieszance wina
i koki, z której pomocą papież Leon XIII pisał „Rerum
Novarum”.

Co się dzieje w naszym mózgu kiedy
śpimy? Co rządzi naszymi działaniami?
Emocje czy rozum? W jaki sposób narkotyki uzależniają? Czy marihuana ma właściwości lecznicze? Po co nam ból? Czy
w mózgu znajdziemy kiedyś odpowiedź
na pytanie, czy Bóg istnieje? I po co nam
właściwie mózg? „Bez Ograniczeń” Prof.
J. Vetulaniego to kolejny tytuł z serii „Bez
tajemnic”. Tym razem wybitny neurolog
opowiada o tajemnicach skomplikowanego i wciąż nie do końca poznanego organu: ludzkiego mózgu.

Recenzje wkrótce na stronie www.glosseniora.pl. Polecamy!

10,000
KROKÓW
ROZMOWA ŁUKASZA SALWAROWSKIEGO Z LYDIĄ SARFATI
– EKSPERTEM GŁOSU SENIORA
Wiele Pani w życiu przeszła, odniosła Pani
światowy sukces, co tak naprawdę jest w
Pani życiu teraz ważne?
Wyjechałam do Ameryki z rodziną
jako mała dziewczynka, zaczynałam jako
kosmetyczka w Nowym Jorku, potem otworzyłam własny gabinet, Klisar w 1977, i
Repêchage Spa w 1980, a teraz mam własną
fabrykę w Secaucus, która jest też siedzibą
mojej firmy. To była długa podróż i jestem
bardzo dumna z tego co osiągnęłam. Pomimo wielu trudności i przeciwności jakie
napotykałam na drodze nigdy nie straciłam
z oczu tego co w moim życiu najważniejsze
– mojej rodziny. Prawdę mówiąc to właśnie
rodzina była siłą napędową mojej walki o lepiej czy więcej – moje dzieci, wnuki i oczywiście mój mąż, David, to jest najważniejsze
w moim życiu. David jest ze mną przez całą
tę podróż i jest moim partnerem – zarówno
w życiu jak i biznesie.
Jak ważny jest wygląd w życiu seniora i seniorki?
Obojętne czy masz 50, 60 czy 70 lat wygląd się liczy. Prawda jest taka, że ludzie
zawsze oceniają nas po wyglądzie, dlatego
uważam, że dbałość o to jest ważna – włosy, makijaż, ubiór powinien być staranny
niezależnie od wieku. Zawsze zanim wyjdę
z domu patrzę w lustro i zadaję sobie pytanie czy podeszłabym do kogoś o takim
wyglądzie, i nie wyjdę z domu dopóki ta
odpowiedź nie brzmi 'tak'. Myślę, że każdy

powinien dbać o swój wygląd z taką starannością.
Czy jest duża różnica pomiędzy kobietami
i mężczyznami w dbaniu o wygląd?
Mężczyźni są z natury bardziej nonszalanccy jeśli chodzi o wygląd, podczas gdy
kobiety od młodości martwią się tym. Młody człowiek może sobie na to pozwolić, ale
moim zdaniem z upływem wieku mężczyzna też powinien dbać o siebie i starać się
wyglądać jak dżentelmen.
Jak starsza osoba o ograniczonych finansach może poprawić swój wygląd?
Nie trzeba być bogatym, żeby o to dbać.
Można na to wpłynąć zdrowym jedzeniem,
ćwiczeniami i higieną, chociażby jedząc codziennie warzywa i robiąc 10,000 kroków
dziennie - taki wysiłek zwiększy energię
i witalność, a to wpływa na wygląd! Dbajmy też o higienę – mycie od stóp do głów,
dbanie o włosy i oczywiście o uzębienie!
Zęby mają ogromny wpływ na nasz wygląd,
i oczywiście na nasze zdrowie.
Co takiego jest w algach czego nie ma w innych modnych teraz kosmetykach? Jak
Pani odkryła ich właściwości?
Mieszkaliśmy w Izraelu w1977 i nie mogłam się nadziwić skąd w tak suchym kraju tyle cudownych warzyw i owoców, które
fantastycznie smakowały i pachniały. Okazało się, że farmerzy używają alg jako na-

LYDIA SARFATI to założycielka pierwszej firmy kosmetycznej w Stanach Zjednoczonych, Repêchage (druga szansa),
która skutecznie wprowadziła na rynek
zabiegi pielęgnacyjne skóry oparte na
wykorzystaniu alg morskich. Piszą o niej
dziennikarze Vogue, In Style, Glamour
czy New York Times. Jest częstym gościem stacji telewizyjnych CNN, CBS
czy FOX. Sarfati jest również twórczynią
znanego na całym świecie Four Layer
Facial® Zabiegu Czterowarstwowego
na Twarz. Posiada ponad trzydzieści lat
doświadczenia jako kosmetolog, właścicielka spa, producent i doradca. Opracowana przez nią metoda pielęgnacji skóry
stosowana jest przez najlepszych kosmetologów i nauczana w ponad 200 szkołach na całym świecie.

wozu ponieważ pomaga zatrzymać wodę
w glebie, roślinach i ich liściach. Postanowiłam wypróbować je na skórze.
Glony są naturalnym źródłem składników odżywczych, które są wartościowe dla
urody, ponieważ mają wartości nawilżające,
odżywcze i przeciw utleniające. To idealny
składnik dla każdego rodzaju skóry ponieważ naśladuje nasz naturalny płyn międzykomórkowy jeśli chodzi o zawartość witamin, minerałów, pierwiastków śladowych,
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aminokwasów i przeciwutleniaczy. Glony
zawierają też polisacharydy, enzymy, peptydy bioaktywne, które są niezbędne dla
zdrowej skóry! Wykorzystujemy 9 różnych
gatunków alg zbieranych przy wybrzeżu
Bretanii (Francja). Z tysięcy gatunków wybraliśmy te, które są odpowiednie dla różnych rodzajów skóry- od trądzikowej i tłustej do dojrzałej, do każdej cery znajdzie się
właściwa odmiana!

katniejsza. Na szczęście glony zapewniają możliwość związania wilgotności. Do
ochrony najlepszy jest tlenek cynku, mineralna ochrona przed zagrożeniami klimatycznymi, które powodują radykalne
uszkodzenia. Ważna jest też bariera lipidowa, a naturalne olejki owocowe i warzywne takie jak olejek Mafura, masło Shea czy
olejek migdałowy są znane z tych właśnie
właściwości ochronnych.

Jest tyle ciągle reklamowanych nowych
substancji: kwas hialuronowy, olejek arganowy, rozmaite witaminy, jak zdecydować
co wybrać?
Z wiekiem najważniejsze jest nawilżenie i ochrona. Kiedy się starzejemy nasza
skóra naturalnie traci zdolność zachowywania wilgotności, staje się cieńsza i deli-

Jeśli chodzi o zabiegi – co poleciłaby Pani
osobom 60+?
Zabiegi, które zapewniają nawilżanie
i działanie przeciwzmarszczkowe. Peptydy
to kluczowy składnik jeśli chodzi o działanie przeciw starzeniu. Biomimetyczne
Przekaźniki Pentapeptydowe i Morskie
Biopeptydy są znane z ujędrniających wła-
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ściwości, jak również głębszych, dłużej
utrzymujących się korzyści strukturalnych.
Hexapeptyd 8 pozwala na zminimalizowanie takich zmian jak kurze łapki. Są nawet
peptydy, które pomagają usunąć zmiany
w pigmentacji powstałe na skutek słońca
czy przedwczesnego starzenia.
Co jest dla Pani największym osiągnięciem?
W biznesie największym osiągnięciem
jest moja fabryka i siedziba firmy Repêchage
w Secaucus, gdzie prowadzone są badania.
Jestem dumna, że te produkty pomagają naszym klientom dbać o piękną cerę. Jestem
szczęśliwą mężatką od 44 lat, moje dzieci
i wnuki są dla nas najważniejsze.
opracowała Basia Gagnon

JAK REAGOWAĆ
NA PIERWSZE
OZNAKI STARZENIA?
Z KOSMETOLOGIEM DR N. MED. IZABELĄ
ZAŁĘSKĄ-ŻYŁKA ROZMAWIAJĄ EDWARD
GRETSCHEL I ŁUKASZ SALWAROWSKI

Amerykański noblista prof. Romain Lefery
dokonał przełomowego odkrycia w walce
ze zmarszczkami. Na czym ono polega?
Podczas nowojorskiej konferencji prasowej zademonstrował działanie odmładzającej mikstury, której efektem jest skóra
odmłodniała o kilkanaście lat. Po długoletnich testach klinicznych wyprodukowano
składniki odżywcze DNA, które naniesione
bezpośrednio na skórę uwolniły ją od postępującej "śmierci głodowej", a pacjentkom
przywróciły piękno i młodzieńczy wygląd.
Tyle wiemy na dziś. Co będzie dalej wkrótce
się okaże.
Dlaczego skóra się starzeje ?
Kiedy organizm ludzki starzeje się jego
komórki przestają się dzielić, ten proces
przebiega wieloetapowo. Wraz z wiekiem
skóra traci elastyczność. Na twarzy pojawiają się zmarszczki i bruzdy ponieważ
organizm nie wytwarza wymaganej ilości
podstawowych składników odżywczych
DNA regenerujących podskórne mięśnie
oraz skórę. Towarzyszą temu kłopoty ze
snem i pamięcią.
Jak reagować na pierwsze oznaki starzenia?
Człowiek starzeje się już od 30 r. życia,
niekiedy nawet wcześniej. Na skutek osłabienia regeneracji włókien kolagenowych
skóra wiotczeje, pojawiają się przebarwie-

nia i zmarszczki, a ubytek kolagenu osłabia
i deformuje mięśnie twarzy. Słabnie też
system odpornościowy. Każdy człowiek,
zwłaszcza w pewnym wieku, powinien zadbać o swój wygląd. Dobrze też jest znać
stan swojego zdrowia, żeby wiedzieć jak się
leczyć. Warto zgłosić się do kosmetologa
na badanie skóry, który doradzi jakich kremów i kosmetyków powinien używać, bo
nie każdy, nawet najdroższy krem, nadaje
się do każdej skóry.
Poświęca Pani seniorom sporo uwagi oferując bezpłatne badania diagnostyczne
i poradnictwo.
Przez 6-tygodni gościliśmy krakowskie
seniorki na bezpłatnych zabiegach kosmetologicznych mikrodermabrazji, ujędrniających i odmładzających skórę twarzy. Efekt
był widoczny już po pierwszych zabiegach,
a uczestniczki bardzo zadowolone.
Jakie czynniki, oprócz zabiegów kosmetologicznych, mogą powstrzymać procesy
starzenia się skóry, paznokci i włosów ?
Odpowiednia dieta, bogata w kolagen,
witaminy, banany, pestki dyni, czerwone
warzywa i owoce, umożliwiająca zatrzymywanie młodości stanowi podstawę zdrowia i urody, wzmacnia kości, zęby, więzadła
i przyspiesza procesy regeneracyjne organizmu.
Jak funkcjonuje kolagen?
Kolagen, którego nazwa powstała
z dwóch słów pochodzenia greckiego: colla – klej i genno – rodzić, stanowi budulec,
który „skleja” i „rodzi” włókniste podścielisko łącznotkankowe jako żywe biologicznie

aktywne białko, dążące do zespolenia się
z włóknami kolagenowymi białek ludzkich.
Od niego zależy sprężystość, właściwe nawilżanie skóry oraz odbudowa jej komórek.
Skąd pochodzi kolagen białek ludzkich ?
W zależności od wieku i wagi ciała dorosły człowiek posiada w swoim organizmie
od 12-18 kg białka, z tego 6-9 kg stanowi
kolagen. Zbudowany jest z aminokwasów
w postaci podłużnych łańcuchów peptydowych włóknistych. W połączeniu z aktywnym białkiem bardzo korzystnie wpływa na
ludzki organizm umożliwiając powstawanie nowych tkanek i narządów i dlatego jest
tak ważny w opóźnianiu starzenia.
Seniorzy dość często preferują siedzący
tryb życia i przybierają na wadze.
Nadwaga z otyłością zawsze chodzą
w parze, chociaż różnią się między sobą.
Nadwagę mierzy się wskaźnikiem masy ciała w stosunku do wzrostu. Otyłość oznacza
nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, osłabia układ odpornościowy i skraca nasze życie nawet o kilka lat.
Na otyłość mają wpływ choroby metaboliczne m. in. cukrzyca, czynniki genetyczne
i środowiskowe.
Co zatem otyli seniorzy powinni robić ?
Stosować odpowiednią dietę, w miarę
możliwości unikać nadmiernej ilości sterydów, antybiotyków i psychotropów, wyłączyć na zawsze alkohol i nikotynę, zażywać więcej ruchu na świeżym powietrzu,
lub gimnastykować się, pływać, unikać
konfliktów, nie stresować się i częściej się
uśmiechać...
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30 MARCA 2015 ROKU W TEATRZE WIELKIM W WARSZAWIE ODBYŁ
SIĘ II KONGRES UNIWERSYTETÓW
TRZECIEGO WIEKU, W KTÓRYM WZIĘŁO
UDZIAŁ OK. 1500 DELEGATÓW Z 520
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Z CAŁEGO KRAJU I Z ZAGRANICY.
GOŚCIEM HONOROWYM KONGRESU BYŁ
PREZYDENT RP BRONISŁAW KOMOROWSKI
WRAZ Z MAŁŻONKĄ ANNĄ KOMOROWSKA, KONGRES DODATKOWO WZBOGACIŁ
WYSTĘP IRENY SANTOR.
W czasie ceremonii inaugurującej II
Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Teatrze Wielkim w Warszawie prezydent Bronisław Komorowski wręczył zasłużonym osobom odznaczenia państwowe, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski oraz Złoty Krzyż Zasługi. Wyróżnienia przyznane zostały osobom za wybitne
zasługi dla rozwoju ruchu Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, jak również za osiągnięcia w działalności na rzecz aktywizacji osób
starszych i popularyzowania idei ustawicznego kształcenia seniorów.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności na
rzecz rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce odznaczone zostały
Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeń UTW oraz Krystyna
Lewkowicz – Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego
Wieku. Złoty Krzyż Zasługi przyznano Tomaszowi Grodzickiemu, Elżbiecie Iwan, Lidii Królikowskiej oraz Irenie Moskal. Po raz
drugi odznaczone zostały dr Helena Hrapkiewicz, Zofia Iwanicka oraz Halina Łubniewska.

FOT. MIŁOSZ SAŁACIŃSKI

Podczas kongresu odbył się również
panel dyskusyjny „Dokonania i nowe wyzwania ruchu UTW”, w czasie którego
zwrócono uwagę na konieczność dalszej
integracji środowiska UTW - wzmacnianie struktur regionalnych m. in. poprzez aktywne uczestnictwo przedstawicieli UTW w gminnych radach seniorów
oraz wspieranie starszych liderów UTW.
Podkreślano również konieczność rozwoju „srebrnej gospodarki”, dzięki któ-

FOT. MIŁOSZ SAŁACIŃSKI
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rej powstałyby nowe usługi dla seniorów
i zaprezentowano nowy program rządowy Senior – WIGOR, który we współpracy z samorządem lokalnym ma działać
na terenach małych gmin oraz informację o rozpoczętych pracach związanych
z utworzeniem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Obrady zakończono
przyjęciem Deklaracji Końcowej II Kongresu UTW, wyznaczającą kierunki rozwoju ruchu UTW na lata 2015-2020.

AKTYWNYM MOŻNA BYĆ
W
KAŻDYM
WIEKU
ROZMOWA Z WIESŁAWĄ BORCZYK, PREZES OGÓLNOPOLSKIEJ
FEDERACJI STOWARZYSZEŃ UTW
Skąd u Pani tyle determinacji oraz wytrwałości w propagowaniu idei aktywnego
seniora?
Problemy związane ze zmianami demograficznymi i starzejącym się społecznym nie są jeszcze w pełni rozpoznane
w naszym kraju, nie ma społecznej świadomości ich skutków w różnych obszarach życia; dlatego uważam, że to trzeba robić i zachęcam tez do współpracy innych, nie tylko
seniorów. Aktywnym można być w każdym
wieku. Seniorzy na ogół mają więcej wolnego czasu i mogą go wykorzystać z pożytkiem nie tylko dla siebie ale i dla innych.
Trzeba tylko rozglądać się wokół i wykazać
zainteresowanie. Wielu seniorów dobrze się
czuje w grupie rówieśników.
W grudniu 2013 roku rząd przyjął tzw.
pakiet dla seniorów, obejmujący m.in. założenia długofalowej polityki senioralnej
w Polsce na lata 2014-2020 oraz program
"Solidarność pokoleń". Z perspektywy czasu jak ocenia Pani skuteczność wdrożonych pakietów?
Teraz jest etap tworzenia i wdrażania polityki senioralnej na poziomie regionalnym
i lokalnym. To odpowiedni czas, aby władze
i instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, jak również lokalni przedsiębiorcy
oraz mieszkańcy - starsi i młodzi - spotykali się i wspólnie zastanawiali, dyskutowali
o tym jakie warunki należy stworzyć, żeby
mieszkańcy mogli powiedzieć: moja gmina,
moje miasto jest przyjazne seniorom. Muszą
powstać programy, plany polityki senioralnej
na każdym szczeblu samorządu - w gminie,
powiecie, województwie.
Przyjazne miasto czy gmina powinny uwzględniać różnorodność potrzeb
starszych mieszkańców, przeciwdziałać ich
wykluczeniu, promować wnoszony przez
seniorów wkład we wszystkie dziedziny
życia, szanować wybory, decyzje i sposób
życia osób starszych oraz przewidywać po-

trzeby związane ze starzeniem i na te potrzeby reagować.
Takie wspólne działanie, wszystkich
uczestników życia miejskiego/gminnego
zapewni odpowiedni klimat dla tworzenia
środowiska przyjaznego starzeniu. Jeszcze
wiele pracy jest do zrobienia…
Polskie społeczeństwo starzeje się i proces
ten będzie przebiegał coraz gwałtowniej.
W związku z tym jakie działania powinny zostać podjęte, aby się do tego przygotować? Jaka powinna być w tym rola
państwa, jednostek samorządowych oraz
organizacji pozarządowych?
Wyzwania związane ze starzeniem się
społeczeństwa nabierają głębszego znaczenia, gdy spojrzymy na to z perspektywy
podstawowych praw człowieka do godnego
i bezpiecznego życia. Seniorzy są ważnymi
uczestnikami życia rodzinnego, lokalnego
i ekonomicznego. W interesie całego społeczeństwa jest, aby zarówno w miastach jak
i gminach zostały stworzone warunki przyjazne aktywnemu, zdrowemu i bezpiecznemu
starzeniu się. Dlatego, szczególnie samorządy lokalne i regionalne powinny dostosować
swoje struktury i ofertę usług, aby były dostępne dla osób starszych i odpowiadały na
ich potrzeby. Tworzona powinna być również sieć ośrodków odpowiedniego wsparcia dla seniorów i dostępność do informacji
o wydarzeniach i aktywnościach, w których
seniorzy mogą brać udział. Niezbędne jest
zapewnienie profesjonalnych kadr oraz
przygotowanie wolontariuszy do pomocy
w codziennych, bieżących sprawach, gdy seniorzy nie mogą już samodzielnie ich załatwiać. W każdej gminie powinien więc powstać plan działań sprzyjających aktywnemu,
zdrowemu i bezpiecznemu starzeniu się i po
konsultacjach społecznych z mieszkańcami,
przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, taki plan - lokalna polityka senioralna
- powinien być konsekwentnie realizowany.

Jakie działania powinny zostać podjęte aby
osoby starsze poczuły, że mają wpływ na
otoczenie, a ich głos został usłyszany i doceniony?
Z prowadzonych w całej Polsce badań wynika, że osoby starsze zbyt rzadko
uczestniczą w życiu publicznym i angażują się obywatelsko. Wydaje się, że gminne
rady seniorów, tworzone przez rady gmin
mogą tę sytuację zmienić. Dysponując wiedzą, doświadczeniem życiowym oraz rozeznaniem potrzeb osób dojrzałych członkowie gminnych rad seniorów mogą stanowić
źródło wielu oryginalnych, ciekawych pomysłów pozwalających wyjść na przeciw
ich potrzebom i oczekiwaniom. Warto podkreślić, iż urzeczywistnienie wielu takich
propozycji nie wiąże się z koniecznością
poniesienia znaczących nakładów finansowych – często wystarczy inne, świeże spojrzenie na dane zagadnienie oraz dobra wola
organu wykonawczego gminy. Teraz decyzja należy do samorządów; to rady gmin
podejmują uchwałę o utworzeniu gminnej
rady seniorów. Warto będzie monitorować
działania samorządów.

Kontakt:
OGÓLNOPOLSKĄ FEDERACJA
STOWARZYSZEŃ UTW
Sekretariat:
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18
Tel/fax 18 443 57 08
e- mail: federacjautw@interia.eu
www.federacjautw.pl
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SENIORZY
NA RZECZ

SENIORÓW
WYWIAD Z ELŻBIETĄ ACHINGER, POSŁANKĄ NA SEJM RP, CZŁONKIEM
SEJMOWEJ KOMISJI SENIORALNEJ, PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. OSÓB
STARSZYCH, PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. UTW, MAŁOPOLSKIEJ RADY
SENIORALNEJ, PREZESEM STOWARZYSZENIA WIELICKI UTW.
Od roku jest pani członkiem Sejmowej
Komisji Polityki Senioralnej, więc zacznijmy nasza rozmowę od tego tematu.
Czym zajmuje się komisja, jak pracuje?
Ta nowa, rok temu powołana do życia,
komisja pracuje dość intensywnie, przygotowując koncepcje związane z inicjatywami legislacyjnymi. W chwili obecnej
zajmujemy się pozyskiwaniem informacji
o wszelkiego rodzaju działaniach prowadzonych na rzecz osób starszych np. programach prozdrowotnych, programach
aktywizacji seniorów, systemach wsparcia
opieki i organizacji usług medycznych oraz
diagnozą sytuacji osób w podeszłym wieku. Podstawowe, skuteczne instrumenty
do działania w tym zakresie ma oczywiście
rząd bezpośrednio decydujący o budżecie,
ale my możemy opiniować i podsuwać potrzebne rozwiązania. Niestety mamy mało
czasu – realnie do lipca, ale przecież te
działania będą kontynuowane w kolejnej
kadencji. W chwili obecnej kończą się już
prace nad projektem ustawy przygotowanej pod kierunkiem senatora PO Mieczysława Augustyna o pomocy osobom niesamodzielnym i mam nadzieję, że zdążymy
ja przegłosować do końca obecnej kadencji
Czy mamy w Polsce dobrą politykę senioralną lub choćby jej dobre podstawy do
wdrażania w przyszłości?
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Administracja rządowa
niedawno
dostrzegła specyfikę potrzeb osób starszych. Trudno więc mówić, że od dwóch
lat mamy już w Polsce politykę senioralną,
skoro w innych krajach jej tworzenie zabrało wiele lat, ale zalążki już są. Dobrą,
kompleksową politykę senioralną buduje
się od dołu i w tym zakresie niezbędna jest
współpraca wielu środowisk związanych
z seniorami oraz rozumiejących ich specyficzne potrzeby. Dobrym krokiem w tym
kierunku jest na pewno możliwość powoływania w gminach rad seniorów. Trzeba
aby do działania w tych radach zapraszać
nie tylko przedstawicieli organizacji skupiających seniorów, ale również środowiska niesenioralne, ludzi aktywnych i kreatywnych ( przedstawicieli nauki, biznesu).
Istotna jest też postawa władz samorządowych, czy będą chcieli potraktować te rady
instrumentalnie czy po partnersku. Sądzę
również, że dobrym narzędziem do większego zaopiekowania się seniorami i ich
aktywizacji będzie sieć WIGORów czyli
miejsc spotkań, rehabilitacji oraz edukacji
seniorów na poziomie gminy. Wprawdzie
założenia tego programu budzą jeszcze
trochę wątpliwości, ale myślę, że w toku
realizacji zostaną one zaakceptowane.
Pani poseł jest wielkim orędownikiem
powstawania UTW w obszarach małych

gmin. Jaka jest zatem pani zdaniem aktywność społeczna i obywatelska seniorów?
To prawda, że od czterech lat aktywnie działam na rzecz tworzenia nowych
UTW szczególnie w obszarach wiejskich,
gdzie wiele osób jest wręcz geograficznie wykluczonych. Udało się zainicjować
działanie już 15 takich uniwersytetów w
Małopolsce. Cieszy mnie widok prężnie
rozwijających się nowych klubów seniora czy tez kół emerytów i rencistów. Mam
jednak pełną świadomość faktu, iż poza
tą dużą grupą aktywnych seniorów ciągle
pozostaje jeszcze większa rzesza osób samotnych, schorowanych i nieporadnych
życiowo, dla których nie znaleźliśmy
jeszcze skutecznych narzędzi przeciwdziałających ich wykluczeniu społecznemu. Studenci UTW to w większości osoby aktywne, kreatywne, angażujące się
społecznie i obywatelsko. Wiele godzin
spędziłam na spotkaniach z tym środowiskiem i ciekawych dyskusjach. Myślę,
że obok form aktywnego wsparcia materialnego i instytucjonalnego tej grupy
samotnych osób, warto także spróbować
rozwinąć działania wolontarialne (seniorzy na rzecz seniorów) oraz edukacyjne.
Trzeba wykorzystać w tym zakresie dostępne środki promocyjne, a więc po prostu media.

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU ZA GRANICĄ
Idea edukacji seniorów nie jest nowa. Już w 1973 r. w Tuluzie
przy Instytucie Nauk Społecznych powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku założony przez profesora Pierre Vellasa, a dwa
lata później (1975 r.) Profesor Halina Szwarc założyła pierwszy
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Polsce.
1990 został ogłoszony przez ONZ Rokiem Ludzi Starych, a lata
1990-2000 Dekadą Osób Starych i tematyka seniorów na dobre zagościła w mediach i polityce. Społeczeństwa na całym świecie się
starzeją, a jednocześnie seniorzy są nie zawsze docenianą kopalnią
wiedzy i doświadczenia. Idea UTW rozprzestrzeniła się na całym
świecie, a jej sukces zaskoczył organizatorów.
W 1975 r. powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku - L'Association Internationale des Universités
du Troisieme Age (AIUTA), której członkiem może być każdy UTW
działający przy wyższej uczelni. Prof. Halina Szwarc była pierwszym
członkiem Zarządu AIUTA z ramienia polskich uniwersytetów.

W Wielkiej Brytanii działa U3A – The University of the Third
Age czyli Uniwersytet Trzeciego wieku jako organizacja zrzeszająca lokalne U3A-y w całej Wielkiej Brytanii. Są to niezależne organizacje pozarządowe prowadzone całkowicie przez wolontariuszy,
coś w rodzaju spółdzielni edukacyjnych wykorzystujących lokalną
wiedzę, doświadczenie i umiejętności ich członków do organizacji
grup zainteresowania zgodnie z potrzebami. Nauczyciele się uczą a uczniowie nauczają.
Uniwersytety oferują możliwość studiowania ponad 300 rozmaitych przedmiotów z zakresu sztuki, języków, muzyki, historii, przyrody, filozofii, IT, fotografii, wyrobów artystycznych czy aktywności
fizycznej. Typowy U3A ma ok. 250 członków, najmniejszy ma zaledwie 12, a największy 2000. Ideą U3A jest wymiana umiejętności
i doświadczenia – między uczniem a uczącym nie ma różnicy, a studiowanie ma być czystą przyjemnością, nikt nie ocenia zdobytych
umiejętności, które mają jedynie za zadanie otworzyć przed seniorami nowe możliwości dla poprawy jakości życia.

POSZUKUJEMY OSOBY
DO PROWADZENIA KIOSKU

Jeśli jesteś aktywny i pełen energii, czujesz, że Twój czas
na rozwój zawodowy jeszcze nie minął – Dołącz do Nas!
Do Twoich zadań będzie należało:
 Samodzielne prowadzenie punktu sprzedaży
 Sprzedaż i obsługa klientów zgodnie
ze standardami firmy
Zapewnimy Ci:
P
 unkt Sprzedaży
z wyposażeniem
W
 spółpracę na zasadzie
Umowy Agencyjnej
W
 ynagrodzenia stałe
i prowizyjne
 S tałą opiekę Kierownika
Sprzedaży

Nie wymagamy wkładu własnego!
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Nie zwlekaj, skontaktuj się z Nami już dziś!
rekrutacja@ruch.com.pl tel. 514-607-879

INICJATYWY

SĄDECKI UTW W „ZŁOTEJ KSIĘDZE DOBRYCH
PRAKTYK NA RZECZ SPOŁECZNEGO
UCZESTNICTWA OSÓB STARSZYCH”
W BIURZE RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
ODBYŁA SIĘ
W DNIU 16 KWIETNIA
BR. UROCZYSTOŚĆ
PODSUMOWUJĄCA
PIERWSZĄ EDYCJĘ
PROJEKTU „ZŁOTA KSIĘGA
DOBRYCH PRAKTYK NA
RZECZ SPOŁECZNEGO
UCZESTNICTWA OSÓB
STARSZYCH”, KTÓREGO
ORGANIZATOREM JEST
KOMISJA DS. OSÓB
STARSZYCH DZIAŁAJĄCA
PRZY RPO.
Podczas spotkania prof. Irena Lipowicz wręczyła dyplomy przedstawicielom 24 organizacji i instytucji wyróżnionych wpisem do Złotej Księgi.
Do Złotej Księgi zgłoszono ponad 100
projektów zrealizowanych m.in. przez
organizacje społeczne, pracodawców,
instytucje publiczne i jednostki samorządu terytorialnego.
Sądecki UTW wyróżniony został
wpisem do Złotej Księgi za organizację
'"Warsztatów komputerowych dla Słuchaczy Sądeckiego UTW" w partnerstwie z Zakładem Informatyki w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym
Sączu, w czasie których uczestnicy nabyli umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii. Dyplom honorowy
oraz Złotą Księgę odebrała w imieniu
Stowarzyszenia Sądecki UTW Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu.

NAGRODZONE INICJATYWY (W NAWIASIE INSTYTUCJA
ZGŁASZAJĄCA DO KONKURSU):
Akademia Wolontariatu Seniora (Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich
Rodzin i Przyjaciół „Pomost” oraz Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „Centerko”, Łódź)
Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” (Urząd Miasta Lublin)
Godzinka w dobrym towarzystwie (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy)
Bank Czasu-Bankiem Życzliwości (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Polski Komitet Pomocy
Społecznej Zarząd Miejski w Tczewie)
Ile wezmę sam, tyle Tobie dam (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu)
Miasto Pokoleń (Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, Wrocław)
Miejsce Przyjazne Seniorom (Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, Wrocław)
działania Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada" na rzecz osób starszych (Stowarzyszenie
Przyjaciół „Mam Sąsiada" Piotrków Trybunalski)
Centrum Seniora Program Edukacji Osób Po 60 Roku Życia w Białymstoku (Stowarzyszenie Akademia Plus 50, Białystok)
BLOG „SENIOR MÓVIN” (Dom Pomocy Społecznej w Krakowie)
„Amatorski Klub Literacki” (Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie)
Warsztaty komputerowe dla Słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Nowy Sącz)
Gdyński dialog o jakości usług opiekuńczych (Gmina Miasta Gdynia)
Centrum Inicjatyw Senioralnych (Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych)
Program „Szkoła @ktywnego Seniora-S@S" (Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie)
Projekt "eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi" (Urząd Miasta Warszawy(
Projekt „Seniorzy na scenę!” (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”, w Prostkach)
Działalność Centrum na rzecz osób starszych w tym Działu Wsparcia Społecznego oraz Działu
Pomocy Usługowej (Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Prof. Andrzeja Tymowskiego, Warszawa)
Utworzenie Rady Seniorów na wrocławskim Osiedlu Nadodrze (Fundacja Dom Pokoju, Wrocław)
„Miejsce Przyjazne Seniorom” (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - Instytucja
Województwa Małopolskiego, Kraków)
„Sztuka zmienia i łączy pokolenia” (Fundacja Centrum Twórczości Dziecka, Wrocław)
Koperta na Jesień Życia (Gmina Gogolin)
Dialog obywatelski seniorów w Krakowie (Urząd Miasta Krakowa)
Seniorada (Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER”, Olsztyn)
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INTERNETOWY KRĄG PRZYJACIÓŁ
BIBLIOTEKI W BOLESŁAWCU



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BOLESŁAWCU JEST MIEJSCEM
PRZYJAZNYM DLA OSÓB STARSZYCH
- NIE TYLKO DLA TYCH CZYTAJĄCYCH
KSIĄŻKI TRADYCYJNE, ALE TEŻ DLA
PRAGNĄCYCH DOTRZYMAĆ KROKU
SZYBKO WKRACZAJĄCEJ DO PRAWDZIWEGO ŻYCIA RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ. OD CZTERECH LAT PROWADZONE
SĄ TUTAJ ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W RAMACH AKADEMII SENIORA, A TRZY LATA
TEMU POWSTAŁ INTERNETOWY KRĄG
PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI W BOLESŁAWCU.
Aktywność kręgu wynika z osobistych
predyspozycji uczestniczących w nim osób,
dla których wspólnym mianownikiem są
pasje twórcze i dzielenie się nimi. W siedzibie biblioteki i przy wykorzystaniu jej zasobów seniorzy wdrażają się do korzystania
z najnowszych technologii informatycznych.
Długa, opisowa nazwa kręgu została skrócona do słowa INTELIK: INTE-ernet, LI - teratura, K - ultura.
Uczestnictwo w społeczności internetowej umożliwia członkom kręgu bieżące
kontakty w codziennych sprawach, ale tak-

że stanowi podstawę ekspresji artystycznej
i literackiej. Biblioteka jest miejscem regularnych spotkań osobistych, a Internet ciągłej aktywności publikacyjnej.
Uczestnicy kręgu tworzą filmy i prowadzą indywidualne kanały w serwisie YouTube. Na kanale „Seniorzy Biblioteka” dokumentowane są wydarzenia w bibliotece
związane z działaniami osób starszych,
a także udostępniane są filmy instruktażowe
będące częścią oferty edukacyjnej biblioteki.
Tam można znaleźć także efekty pracy zespołowej: nowele filmowe: „Wizyta” i „Tajemniczy nieznajomy”. Do osiągnięć w dziedzinie
wideo z pewnością należy zaliczyć wykonaną
ostatnio serię krótkich filmów rysunkowych
dla dzieci. W najbliższych planach jest teraz
seria filmów dokumentujących losy miesz-

kańców Bolesławca po wojnie, przybywających do naszego miasta z różnych stron.
Pod egidą biblioteki prowadzone są również trzy blogi autorskie oraz jeden zbiorowy. „Młodzi duchem - seniorzy w bibliotece”
to platforma na której każdy z uczestników może spróbować przygody z piórem.
W efekcie treść jest różnorodna i przyjmuje
ciekawe formy. Od wspomnień, opowiadań,
relacji, aż po lirykę.
Najważniejsze jest jednak to, że działając
w kręgu INTELIK, seniorzy stają się prawdziwymi przyjaciółmi, związanymi wspólnymi działaniami. Działaniami, które uwalniają
energię twórczą, a jednocześnie pociągają za
sobą kolejne pomysły i wyzwania.
KAZIMIERZ SURMA

ZAKOŃCZYŁY SIĘ TARGI SUPER SENIOR!
25–26 kwietnia 2015 roku w Ptak Fashion City
w Hali Ptak Expo odbyły się Targi Super Senior.
W imprezie wzięło udział kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, prezentując swoje produkty
i usługi na powierzchni 4000 m2. Targi dedykowane były osobom w wieku 50+, dążącym do rozwoju
osobistego, szukającym nowych wyzwań i praktycznych rozwiązań na spędzanie wolnego czasu. Na
zwiedzających czekały m.in.: porady i konsultacje
medyczne, usługi w zakresie makijażu, pokazy mody
seniorek, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa prowadzone przez Policję i Straż Pożarną, liczne konkursy z nagrodami oraz inne atrakcje, uwzględniające preferencje osób po 50. roku życia.
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WYBORY MISS I MISTERA
ZŁOTEGO WIEKU W TCZEWIE
„Siła uśmiechu złotego wieku” - to tematyka XII edycji Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku, które odbyły się
13.03.2015 roku w Centrum Kultury
i Sztuki w Tczewie.
Dziewięcioro seniorów, uczestników
Gali Finałowej, z werwą i humorem zaprezentowało na scenie swoje umiejętności aktorskie i kabaretowe. Seniorzy przedstawili
scenki z repertuaru m. in. Konia Polskiego,
Paranienormalni, Kabaretu Hrabi i M. Dańca. Finaliści, na czas Wyborów, utworzyli
własne formacje: kabaret „Mopsik” i kabaret
„Apsik”. Publiczność bawiła się wspaniale,
nagradzając seniorów głośnymi brawami.
Każdy finalista zdobył tytuł związany
z tematyką Wyborów i atrakcyjną nagrodę.
Fundatorami nagród byli niezawodni i hojni
sponsorzy. Miss Złotego Wieku 2015 zosta-

I to jak śpiewają! Wszystko zaczęło się od obchodów jubileuszu 5-lecia Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i pomysłu pani
Prezes Krystyny Lasek, aby jedną z imprez
był Przegląd Piosenki. Realizację tej idei powierzono Janowi Starkowi, prowadzącemu
w Świdnickim UTW zajęcia z grupą wokalną.

ła Danuta Szymkowicz, a Misterem Złotego
Wieku 2015 Antoni Lewandowski.
Pomysłodawczynią Wyborów jest prezes Zarządu Miejskiego PKPS w Tczewie,
pani Julita Jakubowska.
Szersza relacja z wyborów oraz więcej
zdjęć na stronie www.glosseniora.pl
MARIA KLINOWSKA

ŻEBY MILEJ BYŁO ŻYĆ
13.04.2015, w Zakopanem grupa teatralna Podhalańskiego UTW zaprezentowała brawurowe
wykonanie kabaretowego spektaklu "Żeby milej było żyć" (scenariusz i reżyseria Alodia Sławińska i Joanna Wiland).
Przekorna adaptacja popularnej bajki o Sierotce Marysi i Krasnoludkach, w której Marysia
Nieboga wspierana przez Krasnale, Królową
Tatr, Wiatr Halny i tatrzańskiego Białego Misia
walczy z deweloperem Sadełko to zabawna satyra na zakopiańską rzeczywistość, z klimatem
włącznie - jedną z głównych postaci jest Wiosna, do której Krasnale ze swoim imponującym
Królem, granym przez Wice-Prezes PUTW Panią Teresę Sieciechowicz, niesutannie apelują: Żeby wreszcie przyszła!
Praca nad tym, i każdym, bo jest to już trzeci, spektaklem to czysta przyjemność - mówi Joanna
Wiland, która do seniorek z PUTW przyjeżdża z Wrocławia. - Wkładają w to tyle pasji i zaangażowania, jest mnóstwo emocji i wspaniały efekt.
Aula w zakopiańskich "Szpulkach" wypełniona była po brzegi, a przedstawienie zaszczyciła Pani Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica, która wręczyła artystom kwiaty, Pan Maciej Wojak, Przewodniczący Komisji Kultury Urzędu Miasta Zakopane oraz Pani Joanna Staszak, Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego UMZ.
Podhalański UTW w przyszłym roku obchodzić będzie swoje dwudziestopięciolecie. Jesteśmy grupą
ludzi o dużym doświadczeniu, z którego inni powinni korzystać. Zgranie naszego zespołu to jest
siła wieku i właśnie tego doświadczenia - dlatego to jest prawdziwe i autentyczne - podsumowała Pani Prezes PUTW, Anna Lakwaj.
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UNIWERSYTETY
ŚPIEWAJĄ
W ŚWIDNICY

W pierwszej edycji wzięło udział 5 uniwersytetów, każdy zespół śpiewał po jednej piosence
z kategorii: sami o sobie, biesiadna i turystyczna. Uczestnicy zgodnie oznajmili, iż impreza zostanie na stałe przypisana Świdnickiemu UTW.
Każda edycja Przeglądu ma swój unikalny temat
i charakter. Zasada ta sprawia, że zespoły poszerzają swój zakres repertuarowy, rozwijają się.
Istotą organizowanego Przeglądu Piosenki UTW
jest radość ze śpiewania, a celem imprezy jest
kultywowanie tradycji oraz kultury spędzania
czasu wolnego. Przegląd od początku cieszy się
wielką popularnością, o czym świadczy każdorazowo wypełniona po brzegi sala klubu „Bolko”
Świdnickiego Ośrodka Kultury.
„Przegląd jest pięknym przykładem, że jeszcze
nie wszystko jest w tej kwestii stracone, że są
jeszcze ludzie, którzy spotykają się, aby razem
śpiewać i że czynią to pięknie” – mówi juror
Przeglądu, pan Jan Górski.

JAN STAREK

HALINA ŁUBNIEWSKA – 30 LAT
PRACY NA RZECZ UTW W OPOLU
Uniwersytet
III
Wieku
w Opolu to jeden z najstarszych w kraju, nieprzerwanie
od 1985 r. prowadzony przez
Panią Halinę Łubniewską.
Od 30 lat pod kierownictwem Pani Haliny słuchacze
UTW w Opolu kształcą się,
uczestniczą w życiu kulturalnym, wypoczywają, poznają
środowisko, dbają o kondycję fizyczną i psychiczną, ale
przede wszystkim są aktywni
razem. Diagnozowane na co dzień potrzeby środowiska, zdobyte doświadczenie pedagogiczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz bardzo ważne w tej pracy cechy charakteru
pozwalały Pani Halinie zawsze kierunkować działalność Uniwersytetu po konkretne potrzeby jego słuchaczy pobudzające ich aktywność społeczną, intelektualną, fizyczną i zaspokajać
ich potrzeby w tym zakresie.
Pani Łubniewska w swojej działalności umacnia również więź międzypokoleniową, angażując dzieci, młodzież i studentów do współpracy na rzecz starszego pokolenia. Do współpracy z Uniwersytetem pozyskała również opolskie uczelnie: Uniwersytet Opolski, Wyższą
Szkołę Medyczną i Bankową oraz Kurię Biskupią w Opolu, a dzięki jej zaangażowaniu w regionie opolskim powstały filie Uniwersytetu, które następnie przekształciły się w samodzielne organizacje .
Pani Łubniewska udziela się we wszystkich gremiach, które działają na rzecz środowiska
ludzi w jesieni życia, w tym Radzie Seniorów przy Prezydencie Miasta Opola. Za swoją działalność społeczną Pani Łubniewska została odznaczona licznymi odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Jest Zasłużonym Obywatelem Miasta Opola.
BARBARA SZKRAMKO – sekretarz Rady UTW w Opolu

29 maja Głos Seniora podpisał umowę o współpracy z Chórem Złota Jesień z Bochni.
W ramach współpracy będziemy wspierać medialnie działalność chóru. Chór Złota Jesień wystąpi też podczas II Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie, które organizujemy
w dniach 5-7 czerwca w Krakowie.

STOWARZYSZENIE
„RODZINA KOLPINGA
W BOCHNI”
Działania prosenioralne to jeden z obszarów działań Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni”. Organizacja
prowadzi również Centrum Porad Prawnych oraz Centrum NGO. Od 16 kwietnia Stowarzyszenie pełni role dystrybutora Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Kolpingowski Klub Seniora, działający
przy Stowarzyszeniu, skupia się na aktywizacji seniorów i zachęcaniu ich do podejmowania różnych inicjatyw oraz włączania
się w organizacje przedsięwzięć kierowanych do ich grupy wiekowej. Do działań
bocheńskich seniorów można zaliczyć wy-

dawanie biuletynów, prowadzenie internetowego Forum Seniora, a także realizację
kilka projektów, których adresatami byli seniorzy, m.in. „Obywatel Senior” oraz „Strefa
Aktywności Seniora” i „Bocheńska Strefa
Aktywności Seniora”.
W chwili obecnej Seniorzy realizują projekt współfinansowany przez Miasto
Bochnia pt. Aktywny Senior a także projekt
Konsumencka Akademia Seniora Aktywnego, którego ideą jest edukacja konsumencka
oraz ochrona seniorów przed przestępstwami. W Bochni rozpoczęła też działania Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury.
GRAŻYNA RZEPKA-PŁACHTA
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UTW W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

KAZIMIERZOWSKI UTW

DOBIEGŁA KOŃCA II
EDYCJA KONKURSU
„UTW/KLUB SENIORA
PROMUJĄCY ZDROWIE”.
CELEM KONKURSU BYŁA
PROMOCJA ZDROWEGO
TRYBU ŻYCIA I
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
WŚRÓD SENIORÓW.
W konkursie zwyciężył Klub Seniora "Zwarta
Brać Sokoła" w Krakowie, drugie miejsce przypadło w udziale Kole Absolwentów Wydziału
Geologiczno-Poszukiwawczego AGH w Krakowie, a trzecie Kazimierzowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Bydgoszczy.

Wyróżnienia otrzymali: Dzienny Dom
Pobytu im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie, Zawierciański Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy
Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Krynicki Uniwersytet Trzeciego wieku oraz
Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Pawła
w Krakowie

KOŁO ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU
GEOLOGICZNO-POSUZKIWAWCZEGO AGH
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Stowarzyszenie UTW w Nowym Mieście Lubawskim powstało w 2012 r. z inicjatywy nowomiejskich seniorów, przy
ogromnym wsparciu lokalnych władz
samorządowych. W trzecim roku działalności skupia 130 słuchaczy i prowadzi
aktywną działalność na wielu polach.
Priorytetowym zadaniem UTW jest
działalność edukacyjna realizowana zarówno w formie wykładów, jak i zajęć w grupach
tematycznych. W ramach UTW powstał
też chór, sekcja brydżowa, Klub Interesującej Książki i grupa kabaretowa. Prowadzimy
również działania prozdrowotne, m.in. w formie zajęć grupowych z gimnastyki, tańca,
medycyny alternatywnej (np. tybetańskie rytuały przywracające zdrowie i witalność, automasaż chiński, joga mudry, starochińskie
ćwiczenia uzdrawiające). Organizujemy również wyjazdy na basen, seniorady, pikniki oraz
wspólne spacery – nordic walking. Dużą rolę
w promowaniu zdrowego trybu życia pełnią
wykłady z dziedziny zdrowia i zdrowego żywienia prowadzone przez lekarzy różnych
specjalności i dietetyków. Ukoronowaniem
tych działań było II miejsce w ogólnopolskim
konkursie „UTW promujący zdrowie”.
Inny kierunek działań dotyczy pracy
na rzecz środowiska lokalnego i współpracy międzypokoleniowej. Bierzemy udział
w przedsięwzięciach lokalnych i pomagamy
w ich organizowaniu. Przygotowujemy corocznie występy artystyczne na WarmińskoMazurskie Dni Rodziny, Światowy Dzień

Chorego, Światowy Dzień Zdrowia, Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, wspólne
kolędowanie. Nawiązaliśmy kontakty z organizacjami seniorskimi i innymi stowarzyszeniami z okolic, organizując wspólne imprezy
i warsztaty oraz z przedszkolem i szkołami.
Znaczącą pozycję stanowi działalność
turystyczno-krajoznawcza. Corocznie organizowane wyjazdy cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem zarówno ze względu na
ciekawą ofertę, świetną organizację, jak i niewysokie koszty. Razem zwiedzamy pobliskie
miejsca (Chełmno, Malbork, Pelplin) i te odległe –Bieszczady, Podlasie, Ziemię Lubuską.
Okazją do poznania najbliższej okolicy są
jednodniowe wyprawy edukacyjne organizowane w ramach zajęć. Nasza działalność
to również spotkania z kulturą: wyjazdy do
teatru, na koncerty, festiwale, spotkania z artystami.
Aktywność UTW w Nowym Mieście
Lubawskim zaowocowała kilkoma wyróżnieniami: statuetką w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku 2013 powiatu nowomiejskiego, II miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie „Uniwersytet Promujący Zdrowie”, wyróżnieniem dla chóru „Dysonans”
na Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Chórów, Zespołów Wokalnych i Solistów „Hej
Kolęda” oraz zdobyciem certyfikatu współtwórców kampanii „Postaw na Rodzinę”.
Warto dodać, że nasza działalność jest
możliwa dzięki wręcz wzorcowej współpracy z władzami miasta i powiatu.
BARBARA KANT-MACIEJEWSKA, LECH BOBER

CZULIŚMY SIĘ JAK
NA WYCIECZKOWCU
Takie głosy można było usłyszeć seniorów z Bydgoszczy po powrocie z rejsu
promem do Szwecji.
W wyciecze pod hasłem „Szwecja dawniej i dziś” wzięły udział reprezentacje
dwóch bydgoskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Promem popłynęli przedstawiciele Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego i Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego.
Podróż rozpoczęliśmy w porcie Gdańskim. Już przed wejściem do terminalu zajęła się nami pilotka, Alicja Dąbrowa. Przez
pięć dni wycieczki opiekowała się seniorami z wielkim zaangażowaniem. Z uśmiechem na ustach spełniała nawet najdziwniejsze prośby.
Wycieczka pod nazwą „Szwecja dawniej i dziś” była świetną okazją do poznania zabytków architektury Szwecji. Mogliśmy poznać klimat życia jej mieszkańców.
Przybyliśmy do terminalu w Nynäshamn.
To morskie wrota położone około 60 kilometrów od wielkiego Sztokholmu. Posiada
wiele naturalnych zatoczek i uroczych, skalistych szkierów. Sigtuna to pierwsza stolica
Szwecji i najstarszy ośrodek religijny chrześcijaństwa. Uppsala to dawna stolica i jedno
z najstarszych miast Szwecji. Mariefred to
miasto z największym renesansowym zamkiem w Szwecji. Sztokholm zwany Wenecją

Północy to jedna z najpiękniejszych europejskich stolic, położona na 14 wyspach.
- Jedzenie było bardzo obfite i wyśmienicie przyrządzone. Wieczorami czekało
na nas wiele rozrywek i niespodzianek. Szef
kuchni demonstrował na naszych oczach jak
należy przyrządzać dania z ryb. Z kolei barmani, dwaj Darkowie, dokonywali cudów
w żonglerce butelkami. Ich koktaile cieszyły
się wielkim wzięciem. - wspomina Danuta
Pełkowska z UTP.
Każdego wieczora organizowano dla
grupy seniorów wieczorki taneczne. Prowadzili je znakomici fachowcy z branży
rozrywkowej: DJ Walker, czyli Sławomir
Marszałkiewicz oraz wodzirej Marcin Gałka-Walczykiewicz. W przerwach przeprowadzane były konkursy tańca, barmańskie,
karaoke lub wiedzy o promie. Poprawne odpowiedzi były nagradzane gadżetami armatora lub bonami do wykorzystania w barze.
- Kto chciał mógł przy okazji posiąść
wiedzę gry w ruletkę. Ukoronowaniem rejsu było uroczyste przyjęcie w poczet Jego
Królewskiej Mości Neptuna, Władcy Mórz
i Oceanów. Każdy uczestnik rejsu otrzymał
dyplom z indywidualnym imieniem morskim. Te pięć dni spędzone na promie pozostaną w naszej pamięci na długie lata –
podsumowuje wycieczkę jej organizatorka,
Bożena Sałacińska z KUTW.
MIŁOSZ SAŁACIŃSKI

WIELICKI
UTW

Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał cztery lata temu. Tworzy go prawie stu
pięćdziesięciu pełnych pasji seniorów, którzy
aktywnie działają na rzecz rozwoju społeczności i angażują się w prosenioralne inicjatywy.

Uniwersytet posiada stałą ofertę edukacyjną, starannie opracowywaną przed
rozpoczęciem kolejnego semestru, w skład
której wchodzą wykłady i zajęcia dodatkowe. Z wykładami przyjeżdżają do nas profesorowie, podróżnicy i ludzie sztuki, a każdy
wykład jest szansą na odkrycie nowych pasji
i zainteresowań. Wśród zajęć dodatkowych
dominuje nauka języków, kurs podstawowej obsługi komputera, a także szereg zajęć
ruchowych: pilates, nordic-walking, basen,
taniec.
Uniwersytet jest również organizatorem
i partnerem licznych wydarzeń senioralnych w tym Spartakiady Seniorów w Kłaju, Ogólnopolskiego Marszu Seniora
w Wieliczce, Małopolskiego Kongresu
UTW oraz Ogólnopolskich Senioraliów
w Krakowie.
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INICJATYWY
O KLUBIE TWÓRCZOŚCI
„ŻAR”
Klub Twórczości „Żar” działa przy Okręgu
Mazowieckim Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Liczy około trzydziestu
osób i składa się Zespołu Muzycznego „Echo”
i sekcji literackiej „Poetica”.
W swoim repertuarze mamy piosenki i pieśni
patriotyczne, żołnierskie i powstańcze, piosenki o Warszawie, w stylu retro, ludowe oraz
wiele innych. Gramy też krótkie formy teatralne. Występujemy na różnych uroczystościach,
bierzemy udział w konkursach i odnosimy sukcesy (m.in. II Miejsce na Przeglądzie Piosenki
Polskiej w Warszawie, dwukrotnie I Miejsce na
„Festiwalu Kabaretów i Chórów Seniora”).
Grupa „Poetica” współpracuje ze znanymi literatami i krytykami literackimi ze Związku Literatów
Polskich. Regularne spotkania zaowocowały wydaniem antologii pt. „Słowo jak balsam na nienasycenie” jak również wieloma indywidualnymi tomikami. „Poetica” wydaje także pismo literackie
Kwartalnik Kulturalny „Sekrety Żaru”. Organizujemy również konkurs literacki pt. „Mazowiecki
Konkurs Małej Formy Literackiej”.
Członkowie Klubu to ludzie starsi, z dysfunkcją
wzroku. Mimo tego jesteśmy aktywni, chętni do
pracy społecznej, w której realizujemy swoje
pasje. W tym roku będziemy obchodzić XV-lecie
założenia Klubu, ale to nie koniec naszej działalności. Chcemy dalej pracować, rozwijać swoje
zainteresowania i być coraz lepsi.

EDWARDA TERESA KIEŁCZEWSKA
Przewodnicząca Klubu Twórczości „Żar”
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UTW W CHRZANOWIE



CHRZANOWSKI
UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU ISTNIEJE OD 8 LAT,
A LICZBA SŁUCHACZY TO ŚREDNIO
PONAD 200 OSÓB.
Oferta edukacyjna jest bardzo bogata
i zróżnicowana – nauka języków obcych
o różnym stopniu zaawansowania, zajęcia
ruchowe, gimnastyka rehabilitacyjna, malarstwo. Cotygodniowe wykłady dla wszystkich słuchaczy w każdym semestrze mają
inną tematykę. W pierwszym semestrze
bieżącego roku akademickiego tematem
przewodnim był „Semestr z Gwiazdami”,
w drugim – „Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce”. UTW w Chrzanowie oferuje ponadto możliwość uczestniczenia
w zajęciach dodatkowych – w zależności od
upodobań i uzdolnień: w zespole wokalnym
„Senior Singeres”, grupie tańca nowoczesnego „Ali i Babki” grupie spacerowiczów
nordic-walking „Kijanki” lub w Kole PTTK.
Życie kulturalne na uniwersytecie jest
bardzo urozmaicone. Dwa razy w roku organizowane są wyjazdy rekreacyjne. Dużym
zainteresowaniem cieszą się też wyjazdy na
spektakle teatralne do Krakowa i na Śląsk.
W bieżącym roku akademickim planuje się
zrealizowanie kolejnych projektów: „Szlakami Polskich Łemków” „Radosna szkoła
z Babcią i Dziadkiem” „Muzyczna podróż
po Europie” „Poznajmy się” – spotkanie
z Polonią francuską.

Działalność Uniwersytetu została doceniona i uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami, do których należą m.in.
„Optimo Modo” – nagroda Starosty Chrzanowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej w powiecie, „Kryształy Soli”
– wyróżnienie w kategorii edukacja oraz
nagroda „Bonum Facere” dla członków Zarządu Stowarzyszenia UTW Jadwigi Dudek
i Lucyny Kozub-Jentys.
Chrzanowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku zyskał sobie ogromne uznanie społeczne w regionie, wypełnił lukę w aktywizacji osób starszych, zyskał przychylność
władz samorządowych, przyczynił się do
poprawy kondycji psychicznej i fizycznej
społeczeństwa 50+. Sukcesy tej uczelni to
w dużej mierze zasługa 7-osobowego Zarządu Stowarzyszenia, jego kreatywności
i ogromnego zaangażowania w prowadzeniu tej działalności oraz aktywności grupy
samorządu studenckiego i tzw. „wiecznych
studentów”, którzy związani są z UTW od
początku jego istnienia, czyli 8 lat.
LUCYNA KOZUB-JENTYS

TEATRALNY MOST POKOLEŃ – SZTUKA ŁĄCZY POKOLENIA



TO CIEKAWE, WYBIEGAJĄCE PONAD STEREOTYPY MYŚLENIA
O WIEKU I AKTYWNOŚCI LUDZI WYDARZENIE KULTURALNE,
ZREALIZOWANE Z OGROMNYM POWODZENIEM NA DUŻEJ
SCENIE TEATRU IM. L. SOLSKIEGO W TARNOWIE, A WYSTAWIONE
W RAMACH „TEATRALNEGO MOSTU POKOLEŃ”.
W ramach wydarzenia odbyły się dwa spektakle: Tańczymy namiętnie lumbago – w wykonaniu seniorów z Kabaretu Poetyckiego
PIN Uniwersytetu III Wieku, działającego przy MWSE w Tarnowie,
oraz Królowa Śniegu - w wykonaniu klasy teatralnej Liceum Ogólnokształcącego im. J. Szczepanika w Tarnowie, w reżyserii aktora Mariusza Szaforza. Stronę muzyczną opracował Bartek Szułakiewicz.
Spektakl seniorów wypełniony był humorem, dobrą zabawą,
a przede wszystkim przesłaniem nawiązującym do realiów współczesnego życia, do uznawanych wartości, szacunku, relacji rodzinnych i społecznych. Nie zabrakło w nim również elementów satyry,
sytuacji prześmiewczych, w których to odbijała się nasza często pruderyjna i „skudłacona rzeczywistość”, a także odmienność postrzegania w niej roli kobiety i mężczyzny.
Zespół wystąpił w składzie: Zofia Martyka, Maryla Migdał, Wiesława Tambor, Anna Krużel, Alicja Bizoń, Grażyna Woziwoda, Ewa

Kozłowska, Urszula Goleniowska, Wanda Starostka i Roman Dembiński.
Na szczególną uwagę zasługuje gra wszystkich aktorów, a szczególnie seniorów, za ich odwagę, za aktywność, twórczy wysiłek i dostarczone widzom emocje i wzruszenia. Wypełniona po brzegi sala,
oklaski i owacje potwierdziły, iż oba widowiska były na wysokim poziomie artystycznym, zaś całe przedsięwzięcie jakim jest Teatralny
Most Pokoleń było bardzo udane i potrzebne.
TEKST/FOTO: LIDIA JAŹWIŃSKA
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NIE JESTEM SPORTOWCEM
TYLKO TURYSTĄ
ALEKSANDER DOBA (68 LAT)
Z PODRÓŻNIKIEM ROZMAWIA BASIA GAGNON

FOT. MARCIN KOWALIK

„POLECAM WSZYSTKIM BY ODWAŻYLI SIĘ
MARZENIA ZAMIENIAĆ W PLANY,
A TE REALIZOWAĆ. ODKLEJCIE SIĘ
OD FOTELI I HAJDA PRZYGODO!”

Czytałam ostatnio relację z przygotowań
osoby o połowę młodszej od Pana do wyprawy wysokogórskiej – trwały rok i przypominały trening przed lotem kosmicznym. Czy Pan też tak się przygotowywał do
swojego wyczynu?
U mnie jest sprawa o tyle prosta, że ja nie
traktuję siebie jako sportowca – ja jestem
kajakarzem turystą. To jest moja pasja – ja
nie trenuję na siłowni, ja chcę poznawać
świat i do tego się przygotowuję, ale ja byłem aktywny fizycznie całe swoje życie – nie
postanowiłem z dnia na dzień przepłynąć
Atlantyk! Uprawiałem kolarstwo, szybownictwo, żeglarstwo, turystykę pieszą górską
i nizinną, mam działkę z żoną, aktywność
życiowa, tak, ćwiczenie mnie nudzi.
Dlaczego kajak, a nie na przykład żaglówka?
Moją największą pasją było kiedyś szybownictwo, to jest niesamowite przeżycie
– latać wysoko, w ciszy, razem z ptakami.
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Musiałem z tego zrezygnować i wpadłem
w kajaki. Byłem starym człowiekiem – miałem 34 lata (śmiech). Teraz nie jestem taki
stary, mam 68 lat, ducha mam młodego,
myśli też! Złapałem bakcyla na pierwszym
spływie na mojej ukochanej rzece Drawie.
Teraz turystyka kajakowa jest moją pasją,
ale nie traktuję siebie jako wyczynowca.
To czego pan dokonał to jest jednak wyczyn
– pół roku w kajaku na środku oceanu!
Zdaję sobie z tego sprawę, że można to tak
traktować, ale to jest po prostu moja pasja.
Jakie to uczucie?
Byłem tego ciekawy. Rodzice wzbudzili we
mnie ciekawość poznawania świata, nie tylko zewnętrznego, ale i wewnętrznego, psychiki. Byłem sam na środku oceanu, ale ja
nie czułem się samotny! Samotność to jest
ktoś w wielkim bloku, bez rodziny, przyjaciół, nikt się nim nie interesuje...dopiero
kiedy umrze ktoś zauważy. To jest samot-

Te słowa pochądzą z SMS-a wysłanego przez
naszego pogromcę oceanów na kilka dni przed
tym jak podczas sztormu w samym środku osławionego Trójkąta Bermudzkiego traci ster. Naprawa możliwa jest tylko w stoczni – musi przerwać rejs siedmiometrowym kajakiem przez
Atlantyk do którego przygotowywał się latami. To już trzecia taka próba, pierwsza (2004)
kończy się po dwóch dobach, podczas drugiej
(2010) w wieku 64 lat pokonuje Atlantyk w najwęższym miejscu (z Sengalu do Brazylii) w 99
dni. Podczas ostatniej wyprawy awaria zatrzymuje go po 142 dniach rejsu, ale po dokonaniu
koniecznych napraw Doba wraca dokładnie
w to samo miejsce, które opuścił i kontynuuje
rejs. Kończy dystans 12 429 km z Lizbony na
Florydę w 166 dni 23 godziny i 38 minut.
Jego pierwszą pasją nie była woda, ale niebo. Inżynier mechanik urodzony w Swarzędzu każdą
wolną chwilę spędzał na szybowcach. Po przeprowadzce do Szczecina dał się namówić na kajaki, i powoli hobby zamieniło się w pasję. Kiedy
przepłynął większość polskich rzek, wyruszył do
Niemiec i Danii, potem na Bałtyk, wreszcie z Polic do Narwiku i na Bajkał.
Za pierwsze przepłynięcie Atlantyku z kontynentu na kontynent odznaczony tytułem Podróżnika Roku National Geographic 2015. Nie
uważa się za bohatera, tylko za emeryta, który
realizuje swoje pasje i już planuje swoją następną wyprawę.
W notatce wykorzystano materiały z artykułu Adama
Robińskiego „Aleksander Doba”(National Geographic
4/2015)

ność, a ja nie byłem samotny na tym wielkim oceanie. Mogłem rozmawiać, odbierałem SMS-y, czułem to poparcie, że wszyscy
trzymają kciuki...
Miałam na myśli właśnie ten medytacyjny
aspekt.
Owszem, miałem wyciszoną psychikę, to
jest świetna sprawa dla odnowy psychicznej.
Jak motywować seniorów do aktywności?
My się często starzejemy psychicznie, mentalnie. Kiedyś też myślałem, że w takim wieku to będę starym człowiekiem, ale ja się nie
czuję stary! Żona mi czasem dokucza, że tylko z młodymi rozmawiam, ale ja nie mam
o czym rozmawiać z rówieśnikami – mam
narzekać, kto jest bardziej chory? Niedołężny? Ja staram się zarażać innych swoim optymizmem i energią – chciałbym żeby wszyscy
to robili, wtedy świat byłby lepszy, wszyscy
uśmiechnięci a nie kwękający starcy!

Czyli nie zamykać się w swojej grupie wiekowej...
Niedawno poznałem Pana Kowalskiego,
który skończył 105 lat, biega i bije rekordy.
Każdemu polecam aktywność przez całe życie, ale nigdy nie jest za późno, nie ma co
czekać na śmierć: każda chwila na dobre życie jest odpowiednia. Dobrze jest uważać na
wagę bo to obciążenie dla organizmu, dbać
o zdrową dietę, alkohol ograniczać, papierosy rzucić bo to świństwo.
Planuje Pan następną wyprawę?
Coś trzeba robić! (śmiech) Chciałbym wyruszyć 14 maja 2016 z kontynentalnej części
Nowego Yorku z zamiarem dopłynięcia do
Europy, do Portugalii, oczywiście kajakiem.
Szukam sponsorów na tę wyprawę, ale jestem niepoprawnym optymistą i wierzę,
że się uda i zdrowie dopisze. Jak jesteśmy
tak nastawieni psychicznie to i z drobnymi
niedogodnościami zdrowotnymi czy innymi problemami damy sobie radę. Trzeba
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ALEKSANDER DOBA ZOSTAŁ AMBASADOREM OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA.
„Wszelkie takie inicjatywy to coś bardzo pozytywnego. Jak ktoś ma wysoką emeryturę
i wsparcie rodziny to nie problem być aktywnym, ale ogromna większość ludzi potrzebuje
pomocy. Jeśli mogę pomóc to popieram - chętnie zostanę Ambasadorem Ogólnopolskiej Karty Seniora. Często włączam się w takie inicjatywy jeśli mogę pomóc”

płynąć przez życie z optymizmem. Wtedy
świat jest różowy, ciekawy i piękny, można
lepiej go przeżyć i zarażać tym innych.
Co Pan sądzi o polityce senioralnej?
Zostałem zaproszony na konsultacje społeczne do Pani Premier Ewy Kopacz, był też
Pan Kowalski i inni. Rozmawialiśmy o programie VIGOR, czyli przedszkole dla dziadka. Bardzo mi się to podoba – jest to wyjście naprzeciw potrzebom seniorów i ich
rodzin. A że trochę mało na to pieniędzy to
trudno – jakoś sobie trzeba radzić.

A
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BOCHEŃSKA IKONA
PRACY SPOŁECZNEJ
ELEONORA CHMIELARSKA (86 LAT)



W 2008 ROKU WYRÓŻNIONA W KONKURSIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO „AMICUS HOMINUM”, INICJATORKA MAŁEGO EKOLOGA,
DZIECIĘCEJ KAPITUŁY ORDERU BŁĘKITNEJ NIEZAPOMINAJKI, ZŁOTYCH GODÓW
‘SAMYCH LECZ NIE SAMOTNYCH’, KLUBU
MIŁOŚNIKÓW BOLKA I LOLKA PRZECIW
PRZEMOCY W BAJKACH, AKADEMII NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU I KONKURSU
„CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE”.

„Jeszcze nie mogę umrzeć, bo jest jeszcze
tak wiele rzeczy do zrobienia”
Urodziłam się 86 lat temu w Niecieczy,
małej, malowniczej wiosce nad brzegiem
Dunajca. Na drogę życia zabrałam z mojej
biednej wioski „zdrowy chłopski rozum”, ale
serce zostało na polnej miedzy, gdzie tak
pięknie śpiewał skowronek – ten śpiew noszę w sercu przez całe moje życie.
Po studiach wraz z mężem zaczęlismy
wspólną wędrówkę po kraju, najpierw do
Gdyni, potem do Dziwnowa, wreszcie do
Bochni, gdzie osiedliśmy na stałe. Pokochałam to piękne, królewskie miasto soli i jego
mieszkańców, którzy z wielką życzliwością
pomagali realizować moje pomysły, zarówno dla dzieci jak też i dla dorosłych.
Trudno byłoby zliczyć wszystkie udane
inicjatywy w ciągu tych 46 lat działalności,
ale mam ogromną satysfakcję i szuflady peł-

ne cudownych laurek od moich kochanych
dzieci, dzięki którym czuję się wciąż młoda
i szczęśliwa.
A oto niektóre z ważniejszych osiągnięć:
1990 Klub Małego Ekologa „Zielona
Siódemka” zagospodarował dziki parking,
gdzie dzieci stworzyły piękny ogródek na
żywe lekcje przyrody
2003 „Klub Seniora” w Domu Kultury
w Bochni, który liczy już ponad 70 osób.
2006 ”Dziecięca Kapituła Błękitnej Niezapominajki”, która nagradza swoich dobroczyńców Orderem za „Gorące Serce Życzliwe Dzieciom”
2014 inauguracja klubów Bolka i Lolka
- W grudniu 2013r. z balkonu usłyszałam
wołanie małego chłopca: „Pani Chmielarska! Niech mnie pani ratuje! Mama poszła
do apteki, a te potwory wyjdą z szafy, rozszarpią mnie i zjedzą!” Tak stworzyliśmy

kluby miłośników tego niezapomnianego
serialu, aby wspólnie walczyć przeciw przemocy w filmach dla dzieci. Niestety od roku
nie możemy rozwiązać kwestii prawnych
ze spadkobiercami Pana Nehrebeckiego (może wśród Seniorów znajdzie się życzliwy prawnik, który by nam pomógł rozwiązać tę kwestię?)
„Złote Gody Samych, ale nie Samotnych” - imprezy dla wdów i wdowców, którzy w tym roku obchodziliby „Złote Gody”
gdyby los nie zabrał im współmałżonka.
Marzę aby takie uroczystości odbywaly się
w całej Polsce i mam nadzieje, że dzięki popularyzacji w „Głosie Seniora” stanie się to
możliwe.
Jak „szanować własne serce” - dzięki wspaniałej współpracy z kardiologiem
dr Markiem Kanią uczymy dzieci jak dbać
o własne serce, aby żyć zdrowo, długo
i szczęśliwie, objaśniamy jak funkcjonuje
ludzki organizm i ta maleńka, samodzielna elektrownia, jaką jest serce. Chcemy dać
dzieciom bezpłatną receptę na całe życie
żeby nie musiały w przyszłości leczyć się tabletkami, bo zdrowy tryb życia i odżywiania
jest właściwym lekarstwem dla całego organizmu.
Idąc przez życie zdobywałam swoje doświadczenie, które wykorzystywałam w pracy społecznej, ale w zasadzie zostałam tą
wiejską dziewczyną, która „zostawiła serce
na polnej miedzy, a zawsze realizowała to
co Ono jej podpowiadało” - to jest właśnie
recepta na własne szczęście. Cała moja
działalność społeczna ma na celu spłacenie długu wobec cioci Sydonii, która mnie
tej działalności nauczyła , aby kontynuować
więź miedzy pokoleniami.

Więcej o Pani Eleonorze i inicjatywie Złote Gody Samych, ale nie Samotnych w kolejnym numerze.
28

www.glosseniora.pl

RUCH, RUCH,
I JESZCZE RAZ
RUCH!
JÓZEF TYLEK (72 LATA)



URODZIŁ SIĘ W CZASIE WOJNY, W NOWY ROK 1943
ROKU W ZAKOPANEM, I JAK WIĘKSZOŚĆ TEGO
POKOLENIA DOBRZE ZNA NIEDOSTATEK. NARTAMI
ZAFASCYNOWANY OD ZAWSZE, WSPOMINA SWOJE
PIERWSZE “DREWNIANE KLEPKI”, ODPADY WYRZUCANE
Z FABRYKI NART, KTÓRĄ MIJAŁ W DRODZE DO SZKOŁY.
NA TYCH NARTACH, PRZYWIĄZANYCH RZEMYKAMI
DO BUTÓW, SIEDMIOLETNI JÓZEK JEŹDZIŁ DO SZKOŁY,
A PO SZKOLE PROSTO NA LIPKI, TRENOWAĆ ZJAZDY
I SKOKI. PRÓBA DALSZEJ EDUKACJI U SALEZJANÓW
W OŚWIĘCIMIU SKOŃCZYŁA SIĘ UCIECZKĄ DO CIOTKI
PRZEZ KOŚCIELNY MUR. W KAŻDEJ KOLEJNEJ SZKOLE
MYŚLAŁ TYLKO O TYM JAK ZWIAĆ NA NARTY.

Karierę sportową zaczął jako ośmiolatek trenując zjazd i skoki, potem narciarstwo biegowe w Klubie “Wisła” u Janusza
Gąsiorowskiego. Podczas służby wojskowej startował już i wygrywał jako reprezentant Polski, najczęściej w pierwszej
dziesiątce. Wychowany przez zapracowanego, wcześnie owdowiałego ojca, musiał
polegać na sobie i szybko zdobył uprawnienia instruktora. Szczególnie wspomina
wygraną w Biegu Wyzwania Zakopanego
(1965) gdzie nagrodą był darmowy kurs
prawa jazdy.
Przez wiele lat trenował narciarki biegowe na Podhalu i własnoręcznie wybudował skocznię w Chochołowie. “Całe
wakacje woziłem taczki z Panem Franciszkiem [Klamerusem] – za konstrukcję odpowiedzialna była firma, ale roboty ziemne
wzięliśmy na siebie, jeździłem za igielitem
do Cieszyna, ale się udało, była prawdziwa skocznia dla zawodników, i obok mała,
taka na skoki 5-6 m dla dzieci, i wieża sędziowska. Zorganizowałem tam Zawody

Powstania Chochołowskiego”, opowiada
z dumą.
Stamtąd wyszła kadra narodowa w kombinacji norweskiej, którą prowadził wraz
z Apoloniuszem Tajnerem, wyjazdy na zawody Pucharu Europy, Pucharu Świata
i Olimpiady: Francja, Norwegia, Stany Zjednoczone, Japonia. “Tadeusz Bafia, Stanisław
Ustupski, Robert Mateja, to moi uczniowie,
trenowałem ich od małego”. Były zaszczyty
(Krzyż Zasługi), sławy sportowe i spotykane
osobistości, była też mordercza praca, chroniczne niedofinansowanie, życie w busach,
hotelach, na walizkach.
Po Olimpiadzie w Lillyhammer
(1994), najpiękniejszymi jego zdaniem
igrzyskami zimowymi, wybrał spokój
i zdrowie, wrócił do Zakopanego, dalej
trenując lokalnie. Pomimo, że w 2003
roku przeżył podwójny zawał serca nie
wyobraża sobie dnia bez treningu – czy
jest to wycieczka górska, biegi, rower,
narty zjazdowe czy biegówki. Chciałby
zarazić swoja pasją innych. “Ruch, ruch,

i jeszcze raz ruch! Nie wolno się poddać.
Ze sportu zostało mi zero alkoholu i zero
papierosów, no i domowe jedzenie” odpowiada, zapytany o receptę na szczęśliwą długowieczność.

Podhalański
Klub Aktywnego
Seniora
Pan Józef chętnie poprowadzi grupę narciarstwa biegowego - w lecie w ramach
przygotowania do sezonu zimowego zaprasza na górskie wycieczki, a zimą podstawy jazdy na biegówkach. Pomysł wspiera
Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny
z Pania Teresą Sieciechowicz (Wice-Prezes)
– tel. 519 473 911.
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POPRZEZ NAUKĘ, SPORT
I TURYSTYKĘ DO UTW
EWA I ANDRZEJ ZIENTARA



PRZEBYLIŚMY DŁUGĄ DROGĘ SWOJEGO ŻYCIA, ODNIEŚLIŚMY WIELE
SUKCESÓW, ZALICZYLIŚMY TAKŻE
RÓŻNE PORAŻKI LECZ WCIĄŻ TOWARZYSZĄ NAM ZDZIWIENIE, CIEKAWOŚĆ ŚWIATA I  PYTANIA.

ALE OD POCZĄTKU:
Zdobywanie wiedzy, życie rodzinne,
aktywny sport i turystyka to wyznaczniki, które na naszej linii czasu towarzyszyły
nam od zawsze. Ja, Andrzej, student Politechniki w Krakowie z zamiłowania siatkarz i wioślarz, Ewa studentka Pedagogiki
w Krakowie z zamiłowania koszykarka
i lekkoatletka. Spotkaliśmy się na początku
lat siedemdziesiątych na kolonii w Gdańsku, gdzie Ewa odbywała praktykę studencką jako wychowawczyni grupy kolonijnej,
a ja wykonywałem zadania ratownika kolonijnego. Po ukończeni studiów i założeniu rodziny oprócz pracy zawodowej dużo
czasu poświęcaliśmy na turystykę, sport
i rekreację zarówno w lecie jak i w zimie
(na miarę możliwości w tamtych czasach),
przede wszystkim wspólnie z naszymi synami. Pokazywaliśmy naszym chłopcom
piękne polskie zakątki w górach i nad morzem. Wielokrotnie odbyliśmy rejsy po
Jeziorach Mazurskich (pierwszy raz dwuletnim synkiem). Oczywiście bardzo interesował nas świat. Byliśmy między innymi
w Jugosławii, Turcji i na Węgrzech oraz
małym Fiatem 126 z dziećmi na Krymie.
W latach dziewięćdziesiątych odbyliśmy
niezapomniana wycieczkę samochodem
po niektórych stanach Ameryki (Floryda,
Nevada, California).
Jednak prawdziwa pasja pojawiła się gdy
opustoszało rodzinne gniazdo. Wtedy ruszyliśmy w świat na motocyklu, najpierw na
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motorze japońskim Yamaha, a potem amerykańskim Harley Davidson. Zwiedzaliśmy
Włochy, Francję, Hiszpanię. Byliśmy także
na motocyklu w Maroku i w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich. Wyjazdy, wycieczki
i zloty motocyklowe w lecie oraz biegi narciarskie w zimie pochłaniały cały dostępny
czas i sprawiały nam dużo radości. Nieszczęście spotkało nas w 2010 roku w Alpach Szwajcarskich, gdy jadąc razem z żoną
motocyklem, na przełęczy, na serpentynie
wywróciłem się. W wypadku straciłem prawą nogę, żona na szczęście wyszła z tego
bez szwanku. Świat nam zawirował i zapadła cisza, co teraz, jak dalej żyć. Na protezie
trzeba było trochę przyhamować.
Tradycyjny motocykl odpada, biegi narciarskie odpadają. Zaczęliśmy więc szukać
możliwości dalszego aktywnego istnienia.
Wiek już upoważniał nas do skorzystania
ze stypendium Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (emerytura). Wtedy odkryliśmy
Uniwersytet Trzeciego Wieku, to był strzał
w dziesiątkę. Uzupełnianie wiedzy w obszarze Kultury i Sztuki, pochłanianie informa-

cji o ciekawych krajach na wykładach Turystyka i Rekreacja oraz udział w seminariach
pt. „Dyplomacja, Władza i Administracja”.
Studiowanie sprawia nam ogromną satysfakcję i przyjemność, znowu robimy coś dla
siebie. Poszerzamy horyzonty, spotykamy
się z fajnymi ludźmi, słuchamy pasjonujących wykładów i kompetentnych wykładowców. Idąc za ciosem własnej aktywności
silny imperatyw wewnętrzny skierował nas
ponownie ku motocyklom, teraz jeździmy
trajką czyli motocyklem trójkołowym.
Da się żyć, można pokonać trudności i kłopoty, można wywinąć się depresji,
można zapomnieć o biologicznym upływie czasu, trzeba tylko rozwijać hart ducha
i walczyć ze swoimi fizycznymi oraz psychicznymi słabościami.
Motto:

Jeżeli walczysz to możesz przegrać.
Jeżeli nie walczysz to już przegrałeś.

ŻYCIE PEŁNIĄ ŻYCIA
JÓZEF PITOŃ (83 LATA)
SPADKOBIERCA I KONTYNUATOR GAWĘDZIARSKIEJ TRADYCJI SABAŁY, NIESTRUDZONY BAJARZ,
MIŁOŚNIK LUDZI, HUMORU, GÓR I RODZINNEGO KOSCIELISKA. ZAŁOŻYCIEL “SKALNYCH” I ZESPOŁU
KLIMKA BACHLEDY W KTÓRYM TAŃCZYŁ 45 LAT, 30 Z NICH JAKO KIEROWNIK ZESPOŁU. 80-TE
URODZINY ŚWIĘTOWAŁ WEJŚCIEM NA MNICHA.
ROZMAWIAŁA BASIA GAGNON.
Co robić żeby w Pana wieku mieć tyle energii i pasji?
Nie myśleć o tym za bardzo! (śmiech)
Lekarstwa na to ni ma. Nie cofnie się tego
licydełka z powrotem, trzeba se cosi pokombinować, choć trochę czymś zająć, nie
wycofywać się z obiegu.
A co jest teraz w życiu ważne?
Tyle się tego w życiu nazbierało, interesował mnie taniec od młodości, strasznie chciałem grać na skrzypcach, ale była
wojna i nie było możliwości, skrzypiec,
strun, zacząłem dopiero jak miałem 20
lat, a to już późno, ale gram też na basach.
No i sport – coś trzeba było po tej maturze robić, a jeździło się od małego, byle
jakie narciątka były to się jeździło i skakało. Skończyłem AWF w Krakowie, startowałem w zawodach gimnastycznych,
narciarskich, potem przewodnictwo, instruktorstwo, wszystko się przydawało
w pracy. Trenowałem pilotów w Ośrodku na Groniku, a równocześnie występowałem w Zespole Klimka Bachledy, calą
Europę zjeździliśmy, Stany Zjednoczone
i Kanadę.
Jest Pan też wspaniałym gawędziarzem.
To się jakoś jedno z drugim wiązało, jak
się było w zespole to trzeba było od czasu
do czasu zapowiedzieć. Materialnie to były
ciężkie czasy [studia], ale piękne! Tęskniło się strasznie za domem to my założyli
w 1952 roku „Skalnych”, było nas tam paru
z Podhala.

Teraz często zaprasza mnie Hania Rybka do konferansjerki na koncertach.
No i napisał Pan parę książek.
Pisać, to zacząłem wcześnie, ale ciężko
było wtedy coś wydać, jak się warunki zmieniły to najpierw krakowska „Miniatura” to
wydała, a teraz Wydawnictwo „Zachylina” Pani Anny Mlekodaj wydało „Drzewiej
i Dziś” i „W niebie i na ziymi”
I oczywiście góry?
W góry się chodziło od dziecka, na
grzyby, na borówki, na maliny, a potem na
kurs przewodnicki…
A potem na Mnicha?
Na Mnichu bylem nie raz, jako przewodnik z pilotami, czasem ich trzeba było
wyciągać na linach. (śmiech) No i raz Jasiu
Roj, przewodnik z którym się dużo wspinałem, pyta mnie, kielo ty mos tych roków? To
jo mówię, osiemdziesiąt, a ja mam siedemdziesiąt… to mogli by my to uczcić… a jakby
my tak na Mnicha poszli? No Jezus Mario
jak najbardziej! A jak się dowiedział następny to godo ‘a ja mam czterdziestkę, a wzienibyście mnie ze sobom? a cemu nie, a potem Szymek [Hyc Magdzin, członek zespołu
Staszka Karpiela „Future-Folk”] mówi, a jo
mom trzydzieści, tez bym posed, no to my
mu warunek postawili, że musi wzionć kozę
[dudy], no to wziął, i na górze groł!
A Maciek Stasiński zrobił z tego film który teraz robi furorę na festiwalach. Podaje

FOT. MACIEJ STASIŃSKI

Pan tam swoistą receptę na długowieczność: ”pić, kurzyć i baciarzyć”
Palić nie palę, piwo od czasu do czasu
lubię, wszystko w umiarze, życie pełnią życia, na ile się da. W pewnym wieku wiadomo, że cudów się już nie zrobi, ale w miarę
to co się potrafi i może to trzeba się czymś
zająć.
Podziwiam Pana radość życia, świadomość – i umiejętność wykorzystania własnych możliwości. W tym roku organizujemy kolejne Senioralia, moim zdaniem
należy się Panu nominacja w kategorii Mister Pełni Życia!
A co ja tam zawojuję…
Pan już zawojował, i może Pan być wzorem
dla innych, nawet młodszych, którzy czasem są zgorzkniali, poddają się rezygnacji.
A to lenie som, nie chce im się…nie ma
co płakać nad sobom i zatruwać innym życie dookoła. Każdy coś ma i stęka, a po co to
komu zawracać głowę.
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CZYM JEST TESTAMENT?



TESTAMENT JEST CZYNNOŚCIĄ PRAWNĄ, W KTÓREJ SPADKODAWCA ROZPORZĄDZA
SWOIM MAJĄTKIEM NA WYPADEK ŚMIERCI, CZYLI INNYMI SŁOWY – WSKAZUJE - CO
I W JAKICH UDZIAŁACH MAJĄ PO NIM DZIEDZICZYĆ WYSZCZEGÓLNIONE OSOBY.

Dlaczego warto sporządzić testament?
W sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawi testamentu – dziedziczenie następuje
na zasadach ogólnych, a zatem zastosowanie
znajdują przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Warto podkreślić, że brak testamentu lub testament nieważny – otwiera drogę
do dziedziczenia ustawowego. Może zatem
zdarzyć się tak, że dziedziczenie nastąpi niezgodnie z faktyczną wolą spadkodawcy.
Zasady ogólne dotyczące testamentów
Przepisy prawa precyzyjnie regulują zagadnienia związane z testamentami, a pośród
nich wyszczególnić można kilka zasad wspólnych dla wszystkich rodzajów testamentów.
Warto je tutaj pokrótce omówić, aby poszerzać świadomość w tym przedmiocie. Bardzo istotne jest to, że testament obejmować
może rozporządzenie na wypadek śmierci
tylko jednego spadkodawcy. Nie ma w związku z tym możliwości, aby sporządzić jeden
wspólny testament dla kilku osób, nawet jeśli
są to małżonkowie.
Testament nie może być zatem sporządzony przez pełnomocnika. Ponadto testament sporządzić może jedynie osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych – czyli
osoba pełnoletnia, niebędąca ubezwłasnowolniona.
Co ważne – testament można w każdej chwili zmienić lub odwołać. Nic zatem
nie stoi na przeszkodzie, aby poszczególne
zapisy, czy też całą treść testamentu modyfikować, w zależności od chociażby sytuacji
życiowej, czy stosunków z ewentualnymi
spadkobiercami.
Testament notarialny.
Jest to testament sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego. Testa-

32

www.glosseniora.pl

ment taki, na życzenie spadkodawcy, może
być zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze
Testamentów.
Testament notarialny uznawany jest
za formę najbezpieczniejszą dla testatora,
przede wszystkim dlatego, że sporządzany
jest przez notariusza w obecności spadkodawcy. Udział notariusza, jako osoby o wykształceniu prawniczym, uniemożliwia sporządzenie testamentu sprzecznego z prawem,
co z kolei gwarantuje spadkobranie zgodne
z zamysłem spadkodawcy. Ponadto testament w formie aktu notarialnego ma charakter dokumentu urzędowego, co zapewnia
zgodność treści testamentu z faktyczną wolą
spadkodawcy.
Warto poruszyć kwestie związane z kosztami sporządzenia testamentu w formie aktu
notarialnego – otóż, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, koszt sporządzenia testamentu notarialnego waha się
w przedziale cenowym od 50 zł netto do 150
zł netto (w zależności od jego rodzaju).
Co w sytuacji, gdy spadkodawca nie jest
w stanie pojawić się u notariusza, z uwagi
przykładowo na słaby stan zdrowia?
W uzasadnionych przypadkach, możliwe
jest, aby notariusz dokonał czynności poza
siedzibą kancelarii notarialnej – nic nie stoi
zatem na przeszkodzie, aby notariusz odwiedził spadkodawcę w domu, czy innym miejscu, w którym spadkodawca obecnie się znajduje.
Oskar Knuplerz
Kancelaria notarialna Knuplerz&Knuplerz
ul. Stanisława Żółkiewskiego 24, Kraków
Tel.: 501 142 542.



INSTYTUCJĘ
ODWRÓCONEGO
KREDYTU HIPOTECZNEGO REGULUJE USTAWA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2014 R. ZASADNICZYM
RATIO LEGIS WPROWADZENIA TEGO
ROZWIĄZANIA DO POLSKIEGO SYSTEMU
PRAWNEGO BYŁO UMOŻLIWIENIE UZYS-KIWANIA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ
ZE STRONY BANKU W ZAMIAN ZA PRZEJĘCIE PRZEZ KREDYTODAWCĘ DANEJ NIERUCHOMOŚCI PO ICH ŚMIERCI.
Strony w celu ustanowienia odwróconego kredytu zobligowane są do zawarcia umowy, która to regulować będzie ich
prawa i obowiązki. Mimo, iż w ustawie nie
określono granicy wieku wymaganego do
zawarcia takiej umowy, to opisywana instytucja adresowana jest do osób starszych.
Istotą tej regulacji jest zobowiązanie się
banku do wypłacania właścicielowi kwoty adekwatnej do stanu nieruchomości.
W zamian za otrzymywanie świadczenia
nieruchomość właściciela przechodzi po 12
miesiącach od jego śmierci na rzecz banku.
Kredyt, odsetki i inne koszty są ponadto
zabezpieczone obowiązkowym wpisem do
Księgi Wieczystej.
Mimo, iż bank nie bada zdolności kredytowej kredytobiorcy to w czasie trwania
umowy na kredytobiorcy ciąży szereg obowiązków. Do powinności właściciela należy:
ÎÎ ubezpieczenie nieruchomości,
ÎÎ utrzymywanie nieruchomości
w dobrym stanie,
ÎÎ terminowe uiszczanie podatków
i innych opłat związanych z nieruchomością.
Zaletą omawianej instytucji jest brak
automatyzmu w przejściu własności nieruchomości na bank. Przejęcie nieruchomości może bowiem nastąpić jedynie w przypadku, gdy spadkobiercy właściciela nie
dokonają spłaty kredytu. Bank po śmierci
świadczeniobiorcy ma obowiązek umieścić
na swojej stronie internetowej informa-

ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY
– PUŁAPKA CZY KORZYSTNA OFERTA?
cję o danej umowie oraz termin do spłaty
zobowiązania. Gdy spadkobiercy w ustalonym terminie spłacą zobowiązanie to
wówczas nieruchomość podlegać będzie
dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Bank
ponadto zwróci spadkobiercom różnicę
pomiędzy sumami przekazanymi właścicielowi, a rzeczywistym stanem nieruchomości.
Pamiętać należy, iż w pewnych okolicznościach bank może jednostronnie wypowiedzieć przedmiotową umowę. Bank
może wypowiedzieć umowę gdy:
ÎÎ wobec danej nieruchomości wszczęto egzekucję,
ÎÎ właściciel nieruchomości sprzeda
ją bez uzyskania zgody banku,

g dy właściciel z przyczyn przez siebie zawinionych obniży jej wartość
oraz,
ÎÎ  gdy mimo wezwania banku do
wypełniania obowiązków, kredytobiorca nie udzieli opisywanego powyżej upoważnienia do działania w
jego imieniu.
Podsumowując, odwrócony kredyt hipoteczny działa jak zwykła pożyczka z tym
jednak, że można go otrzymać bez względu na cel, stan zdrowia, uzyskiwane dochody czy długi. Jego wartość zależeć będzie od wartości nieruchomości, która ma
stanowić jego zabezpieczenie. Odwrócony
kredyt jest szczególnie korzystny dla osób
starszych zainteresowanych podniesieÎÎ

niem swojego poziomu życia. Należy jednak pamiętać, że aby nieruchomość przeszła na naszych spadkobierców to muszą
oni być przygotowani na spłatę kredytu
w terminie 12 miesięcy od naszej śmierci.
Warto również przed podpisaniem umowy
z bankiem skorzystać z fachowej pomocy
prawnika w celu uchronienia się przed niekorzystnymi zapisami, które mogłyby znaleźć się w takiej umowie.
Karol Franczak
Kancelaria Prawna Lex Patronum
ul. Przy Rondzie 53/7, Kraków
Tel.: (12) 307 01 76, kom.: 535 882 478
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ZAPOWIEDZI
GŁOS SENIORA
W KRYNICY ZDRÓJ
Seniorzy w Krynicy już wkrótce będą mogli w pełni korzystać
z inicjatyw Głosu Seniora. 8 maja Krynica Zdrój została oficjalnym partnerem pro-seniorskich działań Stowarzyszenia Manko i Głosu Seniora.
Pan burmistrz Dariusz Reśko objął patronatem Magazyn Głos
Seniora, Ogólnopolską Kartę Seniora oraz zbliżające się wielkimi
krokami II Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie. Dzięki tej współpracy kryniccy seniorzy będą mogli szybko wyrabiać Kartę Seniora,
uczestniczyć w Senioraliach i współtworzyć Głos Seniora. Planujemy też wspólną organizację Dnia Seniora w Krynicy Zdrój oraz
wspieranie wydarzeń kulturalnych w Krynicy i Uzdrowisku Krynica-Żegiestów.

SPARTAKIADA W WIELICZCE

Elżbieta Achinger – Poseł na Sejm RP oraz Stowarzyszenie
Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zapraszają
do udziału w II Małopolskiej Spartakiadzie Seniorów która
odbędzie się już 28 czerwca 2015 r. w Wieliczce.
W Spartakiadzie udział wezmą liczni słuchacze małopolskich
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członkowie Klubów seniora
i Rad seniorów, Gminnych Akademii Seniora, członkinie małopolskich Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji seniorów a także liczni
kibice – mieszkańcy Województwa Małopolskiego.
II Małopolska Spartakiada Seniorów realizowana jest w ramach projektu pn. „Ruch na wagę zdrowia…” który otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Wielickiego. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są
telefonicznie (12) 265 55 16 oraz mailowo: kontakt@elzbietaachinger.pl.
W zdrowym ciele – zdrowy duch! Serdecznie zapraszamy!
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OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
SENIORÓW BĄDŹ
W OLIMPIJSKIEJ FORMIE

Rusza kolejna ogólnopolska trasa objazdowa, podczas której
Seniorzy będą mieli okazję spotkać się z mistrzem olimpijskim
Władysławem Kozakiewiczem, a także zapoznać się z ćwiczeniami przeznaczonymi dla osób ze swojej grupy wiekowej i posłuchać o korzyściach, jakie płyną ze zwiększenia codziennej aktywności fizycznej.
W 2015 roku program będzie realizowany w 28 miejscowościach. Zainteresowane udziałem w projekcie Uniwersytety
Trzeciego Wieku oraz Kluby Seniora z całej Polski zapraszamy
do odwiedzenia strony internetowej www.aktywni60.pl oraz
kontaktu pod adresem: biuro@zatrzymac-czas.org
Program współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania promowania rozwoju sportu dla
wszystkich 2015.

ZDROWY STYL ŻYCIA JAKO
PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU
SERCOWO - NACZYNIOWEGO
DR KATARZYNA JAGIELSKA



AKTYWNY I ZDROWY TRYB ŻYCIA MA OGROMNY WPŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA. PEWNE NAWYKI ORAZ TZW. CZYNNIKI RYZYKA PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO POWSTAWANIA SCHORZEŃ W WIEKU STARCZYM. NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZASŁUGUJE PROFILAKTYKA
UKŁADU SERCOWO – NACZYNIOWEGO. BADANIA POKAZUJĄ, ŻE JEDNYM Z GŁÓWNYCH POWODÓW ZGONÓW WŚRÓD POLAKÓW
SĄ CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I STANOWIĄ ONE OK. 40 % WSZYSTKICH ZGONÓW. ISTNIEJE WIELE CZYNNIKÓW RYZYKA WARUNKUJĄCYCH WYSTĘPOWANIE CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO, KTÓRE DZIELI SIĘ NA MODYFIKOWALNE I NIEMODYFIKOWALNE.
MODYFIKOWALNE TO TAKIE, NA KTÓRE MAMY WPŁYW POPRZEZ ODPOWIEDNIĄ TERAPIĘ I ZDROWY TRYB ŻYCIA. ZALICZA SIĘ DO NICH:
ZABURZONĄ GOSPODARKĘ WĘGLOWODANOWĄ, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, NADWAGĘ I OTYŁOŚĆ, CUKRZYCĘ, PALENIE TYTONIU, MAŁĄ
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ, NIEPRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE, ALKOHOL, STRES[1]. CZYNNIKAMI NIEMODYFIKOWALNYMI SĄ: WIEK, PŁEĆ, OBCIĄŻONY WYWIAD RODZINNY, CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA ZWIĄZANE Z MIAŻDŻYCĄ [2].
Skupiając się na tematyce związanej
z profilaktyką chorób układu sercowo-naczyniowego, warto zwrócić uwagę na rolę,
jaką odgrywają w organizmie człowieka fale
tętna. Powstają one w wyniku cyklicznej
pracy serca i rozchodzą się wzdłuż drzewa
tętniczego w postaci odkształceń ścian naczyń, a ich prędkość zależy od właściwości
sprężystych tętnic, dlatego też tak ważne
jest „utrzymanie” tętnic w jak najlepszym
stanie, jak najdłużej. Z klinicznego punktu
widzenia istotną rolę w układzie sercowonaczyniowym, odgrywają fale „powracające”
do serca po odbiciu m.in. na rozgałęzieniach
tętnic. Ważny jest sam moment powrotu fal
odbitych do serca, gdyż ma wpływ na odżywianie naczyń wieńcowych. U zdrowego
człowieka maksimum fal odbitych powraca do serca w fazie rozkurczu komór, czyli po wyrzucie krwi z komory i zamknięciu
zastawki aortalnej, co ma korzystny wpływ
na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Zapobiega to cofaniu się krwi do
serca i zwiększa perfuzję (przepływ) naczyń
wieńcowych odpowiadających za właściwe
ukrwienie mięśnia sercowego oraz zaopatrywania go w substancje odżywcze i tlen.
Przepływ krwi przez naczynia wieńcowe
jest możliwy tylko w fazie rozkurczu, gdyż
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w fazie skurczu światło tych naczyń jest zamknięte. U osób starszych i chorych, u których w wyniku starzenia się czy też zmian
chorobowych nastąpił wzrost sztywności
tętnic fale tętna propagują się z większą
prędkością powodując jednocześnie wcześniejszy powrót fal odbitych do serca, czyli jeszcze w czasie skurczu lewej komory,
gdy zastawka aortalna jest otwarta a mięsień serca i tętnice wieńcowe są skurczone.
Skutkiem tego krew jest wtłaczana z powrotem do serca, a skurczony jego mięsień
uniemożliwia przepływ krwi przez naczynia
wieńcowe (ich światło w czasie skurczu mięśnia sercowego jest zamknięte), co powoduje ich niedotlenione. W efekcie dochodzi do
dodatkowego, niekorzystnego obciążenia
lewej komory i w konsekwencji powoduje
zaburzenia w funkcjonowaniu serca, zmiany m.in. jego struktury, geometrii czy też
wielkości komory[3]. Konsekwencją tego jest
m.in. choroba niedokrwienna serca będąca następstwem przewlekłego niedotlenienia i brakiem odpowiedniego zaopatrzenia
w substancje odżywcze komórek mięśnia
sercowego. W jej wyniku następuje rozwój powikłań narządowych, którymi mogą
być przede wszystkim schorzenia naczyń
wieńcowych serca, udary, zawały serca[4].

Człowiek nie jest w stanie zapobiec zmianom zachodzącym w budowie tętnic, a wynikającym ze starzenia się organizmu, ale
jest w stanie opóźnić ten proces, a przede
wszystkim zapobiegać powstawaniu zmian
chorobowych. Aby tego dokonać powinno
prowadzić się aktywny i zdrowy tryb życia.
Ważne jest podejmowanie wielopłaszczyznowych działań skierowanych na:
ÎÎ zmiany nawyków żywieniowych
i stosowaniu właściwej diety, która
pozwala wyeliminować takie czynniki modyfikowalne warunkujące
powstawanie chorób układu sercowo–naczyniowego jak nadwaga
i otyłość[5].
ÎÎ porzucić palenie,
ÎÎ utrzymywanie aktywności fizycznej,
ÎÎ w yeliminowania z życia takich
czynników wpływających negatywnie na układ sercowo-naczyniowy
jak stres poprzez wprowadzenie
metod terapeutycznych, które pomagają w kontroli nad stresem[5].
W diecie, mającej na celu zapobieganie
chorobom układu sercowo – naczyniowego,
powinniśmy uwzględnić produkty będące
bogate w witaminę C i beta – karoten (owo-

ce i warzywa), produkty będące źródłem
witaminy E (powstrzymują one niekorzystną przemianę cholesterolu w formę szkodliwą), warzywa, które zawierają czynne
substancje przeciwkrzepliwe (cebulę i czosnek). Innymi produktami niezbędnymi
w prawidłowej diecie są te bogate w błonnik
rozpuszczalny (np. marchew, jabłko, rośliny
strączkowe), tłuszcze roślinne bogate w jednonienasycony kwas oleinowy (oliwa z oliwek, olej rzepakowy niskoerukowy), przyprawy takie jak chili, pieprz, papryka, imbir,
goździki, a także herbatę (w szczególności
zieloną), ryby morskie będące źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 (zmniejszą one
stężenie trójglicerydów, działają hipotensyjnie, przeciwkrzepliwie, przeciwzapalnie
i przeciwarytmicznie)[6]. W diecie mającej
mającej na celu zapobieganie powstawania
chorób układu krążenia ważne jest również
ograniczenie spożywania tłuszczów zwierzęcych (wyłączyć z żywienia tłuste mięsa
i tłuste wędliny) oraz produktów bogatych
w cholesterol (podroby, masło, śmietanę,
pełne mleko, jaja), ograniczyć mięsa czerwone, które działają miażdżycorodnie, drób
przygotowywać bez skóry (zwiera dużo
cholesterolu), mięso do duszenia nie obtaczać w mące (chłonie tłuszcz), stosować
tłuszcze roślinne w postaci takich olejów
jak: ryżowy, sojowy, słonecznikowy, rzepakowy–bezerukowy, kukurydziany, oliwę
z oliwek, oraz tzw. margaryny miękkie nieuwodorniane (Benecol, Vita, Flora). Ważne
jest również ograniczenie spożywania soli,
cukru i alkoholu. Przygotowując potrawy
należy stosować techniki sporządzania potraw takie jak: gotowanie w wodzie, na parze, pod ciśnieniem, duszenie beztłuszczowe, pieczenie w pergaminie, folii, na ruszcie,
rożnie, w garnkach ceramicznych (powinno
się unikać potraw smażonych i duszonych
w tradycyjny sposób[6]).

W prewencji chorób układu sercowonaczyniowego istotną rolę odgrywa również aktywność fizyczna, która może zwalniać procesy sztywnienia tętnic. Aktywność
fizyczna wpływa również korzystnie na
utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz
odporność organizmu. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, każdy
człowiek powinien ćwiczyć co najmniej 4-5
razy w tygodniu przez 30-45 minut na tyle
intensywnie, aby jego tętno wynosiło ok.
130 u/min.[7].
W kontekście zapobiegania występowania chorób układu sercowo-naczyniowego
należy podkreślić, że systematyczny wysiłek
fizyczny wywołuje w organizmie człowieka
wiele korzystnych zmian fizjologicznych,
do których należą: wzrost maksymalnej
objętości wyrzutowej i pojemności minutowej serca; spadek częstości rytmu serca
i ciśnienia tętniczego w spoczynku i przy
wysiłku; wzrost gęstości kapilar w mięśniu
sercowym i średnicy głównych tętnic wieńcowych; zmniejszenie ciśnienia tętniczego
o 6-9 mm Hg, obniżenie poziomu cholesterolu LDL o 5-10mg/dl i wzrost HDL o 2 mg/
dl[5].
Znaczenie profilaktyki związanej z aktywnym i zdrowym stylem życia jest bardzo
istotne, umożliwia bowiem ono zapobieganie lub opóźnia powstawania chorób układu
sercowo-naczyniowego. Istotne jest prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie, a także wprowadzenie odpowiednich
programów profilaktycznych.
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SEZONOWO ZNACZY
ZDROWO! LETNIE
OWOCE MAJĄ MOC
WŁAŚCIWOŚCI!
OWOCE, CHOĆ SĄ SŁODKIE, MAJĄ
MAŁO KALORII. ICH NAJWIĘKSZĄ
ZALETĄ JEST BOGACTWO WITAMIN
I MINERAŁÓW, KTÓRE DAJĄ
ZDROWIE ORAZ PRZEDŁUŻAJĄ
MŁODOŚĆ. JAKIE WARTOŚCI
ODŻYWCZE KRYJĄ SIĘ W OWOCACH
SEZONOWYCH?

nizmu wolne rodniki. Ponadto mają właściwości moczopędne oraz łagodzą biegunki
i problemy trawienne. Owoce te są bardzo
niskokaloryczne, dlatego mogą być spożywane również przez osoby będące na diecie.
Idealnie komponują się z letnimi deserami
i mlecznymi koktajlami.

Owoce zawierają wszystkie witaminy,
z wyjątkiem D (jest syntetyzowana w skórze pod wpływem promieni słonecznych)
i B12. Są źródłem minerałów, błonnika oraz
bezcennych substancji barwnikowych, które neutralizują groźne dla zdrowia wolne
rodniki.

Powinno się je spożywać na surowo,
ale nie przy chorobie wrzodowej oraz niektórych schorzeniach trzustki i wątroby.
Czereśnie i wiśnie cenione są jako owoce oczyszczające organizm z produktów
przemiany materii. Usuwają toksyny, kontrolują poziom płynów ustrojowych oraz
oczyszczają nerki. Głównym składnikiem
tych owoców są węglowodany, ale zawarta
w owocach fruktoza jest dobrze przyswajana przez organizm, więc chorzy na cukrzycę mogą bez przeszkód włączyć je do swojej
diety. Owoce te zawierają witaminę C, beta
karoten oraz składniki mineralne potas, fosfor, wapń, magnez, żelazo. Ze względu na
dużą ilość kwasów surowych nie powinno
się jeść czereśni i wiśni na czczo (dotyczy to
wszystkich pestkowców!).

TRUSKAWKI I POZIOMKI
Cechą charakterystyczną truskawek
i poziomek jest znaczna zawartość kwasów
organicznych, które nadają im orzeźwiający
smak, pobudzają łaknienie oraz wydzielanie
soków trawiennych. Głównym składnikiem
tych owoców są węglowodany (sacharoza,
mannoza, glukoza). Truskawki i poziomki
mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwbiegunkowe i moczopędne. Na szczególną
uwagę zasługuje wysoka zawartość witaminy C. W składzie obecne są również inne
witaminy (B1, B2), a także składniki mineralne: żelazo, wapń, fosfor, magnez, mangan. Uważa się, że truskawki i poziomki
mają korzystny wpływ na układ sercowonaczyniowy, zmniejszając stężenie cholesterolu we krwi. Truskawek i poziomek nie
wolno moczyć w wodzie, płucze się je jedynie pod bieżącą wodą, a odszypułkowuje się
je po umyciu.

MALINY
Maliny to bogate źródło witamin (C, E,
B1,beta-karotenu, kwas foliowy). Zawierają również potas, magnez, żelazo, wapń
i fosfor. Maliny mają dużą moc antyoksydacyjną, która sprawia, że wymiatają z orga-
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CZEREŚNIE I WIŚNIE

PORZECZKI
Porzeczki, zarówno czerwone, białe jak
i czarne, są bogate w witaminy oraz składniki mineralne. Zawierają m. in. witaminę
C, witaminy z grupy B, witaminę K i PP,
beta-karoten, niacynę, potas, magnez, fosfor, wapń, żelazo i miedź. Mają właściwości odkwaszające, działają przeciwzapalnie,
wzmacniają naczynia krwionośne, wspomagają odporność oraz leczenie zatruć pokarmowych. Porzeczki zawierają dużo pektyn
o właściwościach żelujących, dlatego bardzo dobrze nadają się do robienia dżemów.

AGREST
Dojrzały agrest jest słodki i miękki.
Dostarcza potasu, sodu, wapnia, magne-

zu, fosforu, żelaza oraz dużo wit. C. Pomaga w przemianie materii, moczopędnie,
oczyszczająco i pobudza apetyt. Zawiera
dużo pektyn, więc nadaje się na galaretki.

BORÓWKI
Owoc ten zawiera duże ilości witaminy C oraz karotenoidów, w tym luteiny–
substancji zapobiegającej zwyrodnieniu
plamki żółtej, która odpowiada za prawidłowe widzenie. Bogate w polifenole (kwas
p-kumarowy, flawony, procyjanidyny) będące silnymi przeciwutleniaczami. Borówki
wspomagają leczenie zatruć pokarmowych,
stanów zapalnych nerek i pęcherza oraz
zwalczaniu przeziębień, bólu i gorączki.
Dobrze komponują się z owsianką, jogurtem lub kefirem.
Wybieraj owoce niekoniecznie piękne,
ale świeże, dojrzałe (lecz nie przejrzałe).
Zrezygnuj z owoców, które cały dzień leżały na straganie, bo światło i ciepło niszczą
witaminy, zwłaszcza C, B i beta-karoten.
Kupuj w małych ilościach, bo pierwsze letnie owoce szybko tracą składniki odżywcze.
Niektóre można przechować dzień, dwa
w dolnej szufladzie lodówki. Pamiętaj, żeby
przed jedzeniem starannie opłukać owoce
pod bieżącą wodą.
Bogactwo owoców w okresie letnim
powoduje, iż nasza codzienna dieta może
być zarówno smaczna, urozmaicona oraz
zdrowa.
Owoce sezonowe warto wykorzystać
np. do przyrządzania potraw z dodatkiem
przetworów mlecznych, które są cennym
źródłem wapnia. Słoneczne lato sprzyja
produkcji witaminy D przez komórki obecne w skórze człowieka. Warto skorzystać
z możliwości dostarczenia naszemu organizmowi obu tych składników, które są niezbędne do prawidłowej budowy kości.
MGR INŻ. IWONA ĆWIK
Trener Wellness

SPORT

CZY W GOLFA
MOŻNA ZACZĄĆ
GRAĆ PO 60-TCE?
- NIE WIEM, ZACZĄŁEM GRAĆ
PO OSIEMDZIESIĄTCE !
To była odpowiedź na tak zadane kiedyś
pytanie członkowi Tatfort Golf Club w Toruniu.
Co może być lepsze dla seniora niż
wyjście z domu na spotkanie z zaprzyjaźnionymi ludźmi z bardzo różnych środowisk, ale skupionymi wokół tej samej pasji grania w golfa? Przebycie z dwoma lub
trzema znajomymi ok. 10 km w pięknych
aranżacjach parkowych, między stawami wodnymi, zagajnikami, skupianie się
co kilka minut nad strategią następnego
uderzenia i wysłania piłeczki w zaplanowane miejsce rodzi silne emocje zarówno sportowe jak i estetyczne. Dodatkowo
każde uderzenie golfowe wymaga koordynacji ok.120 mięśni naszego ciała. Każde
uderzenie trzeba zaplanować, rozważyć
wszystkie okoliczności jak wiatr, rodzaj
trawy z jakiej gramy, ukształtowanie terenu. Nadto trzeba wybrać z czternastu odpowiedni kij, skupić się i wykonać uderzenie zgodnie z planem.
Najtrudniesze w golfie jest rozliczenie
się z wykonanego uderzenia. Jeśli jest doskonałe, radość i euforia może zaszkodzić
koncentracji przed następnym uderzeniem.
Jeśli uderzenie nie wyszło jak planowaliśmy,
złość i zawód wywołuje strach czy następne
będzie poprawne. Z takim uczuciem także
trzeba sobie poradzić.
90-letni Czesław Romankiewicz - najstarszy czynny golfowo senior w Polsce
mówi, że najpiękniejsze w tej grze jest to,
iż nie gra się przeciw innym. W grze chodzi o to, aby pokonać swoje własne słabości

40

www.glosseniora.pl

i niedyspozycje. Gra się również, aby pokonać trudności i pułapki jakie wymyślił i zbudował konstruktor pola.
Grupa graczy wychodząca na rundę
przypomina czteroosobową ekipę ruszającą
na wspólne polowanie, gdzie potrzebna jest
bliska współpraca. Jednak z przeciwnościami musimy sobie sami poradzić. Ostateczny
wynik rundy zależy od właściwej samokontroli i koncentracji.
Dopiero po zakończeniu rundy oblicza
się kto i ile punktów "upolował" a poświęcił
na to jak najmniej uderzeń.

SPORT ELITARNY?
Stereotyp mówi, że golf to zajęcie dla
ludzi bogatych. Majętni ludzie rzeczywiście grają w golfa. Jednak to nie oznacza, że
najpierw trzeba być majętnym człowiekiem,
aby zainteresować się tym sportem. To tak
kiedy mówiąc o motoryzacji nie trzeba sugerować, aby rozpocząć od zakupu Bentleya, Mercedesa czy Ferrari. Większość
ludzi używa popularnych pojazdów i spełniają one świetnie swoją funkcję. Podobnie
jest z golfem.
Wymagania co do stroju są proste od
dawna: ma być czysto i estetycznie. U mężczyzn koszulka z kołnierzykiem lub golfem. Nie dozwolone są dżinsy i T-shirty - to

ZBYSZEK PISKORZ CZESŁAWO ROMANKIEWICZ JAN
RADZISZEWSKI

praktycznie jedyna „elitarność i snobizm”.
U kobiet - największa swoboda - choć też
bez dżinsów, ale schludnie !
Buty muszą mieć podeszwy nie niszczące niziutko przyciętej trawy. Typowe
buty do golfa można kupić dopiero kiedy
się zacznie odczuwać taką wyraźną i uzasadnioną potrzebę. Zalecana jest jedna
rękawiczka dla lepszego podtrzymywania
kijów. Pozostały sprzęt golfowy, a więc
głównie kije, na początku można wypożyczać do nauki. Kupno podstawowego seta
z torbą to koszt od 500 zł (za używane) do
1400 zł (za nowe). Oczywiście można też
wydać łatwo nieograniczone kwoty, ale to
dopiero kiedy się uzna że jest taka możliwość i potrzeba.
Ze względu na brak powszechnej wiedzy na temat golfa w Polsce ludzie najczęściej zaczynają grać wtedy, kiedy ktoś ich
zaprosi na jakąś imprezę organizowaną

CZESŁAWI ROMANKIEWICZ – najstarszy czynny golfista
w Polsce, HONOROWY CZŁONEK w Klubie Golfowym Armada w Bytomiu oraz Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów.
Ulubione motto,Czesława :
Chcesz być szczęśliwy przez jeden dzień? Napij się ! Chcesz być
szczęśliwy przez jeden rok? Ożeń się! Chcesz być szczęśliwy przez
całe życie? GRAJ W GOLFA!

w obiekcie golfowym. Czesław Romankiewicz został zaproszony na imieniny znajomego przy polu golfowym kiedy
miał 83 lata. Namówiono go do wyjścia
w pole na towarzyską rundę z trzema kijami. Kilka razy trafił w piłeczkę i koledzy
orzekli, że powinien zacząć naukę gry. No
i gra. I to jak - HCP 25!
Państwa UE najczęściej dotują ośrodki nauki i uprawiania gry w golfa dla upowszechniania tego sportu wśród młodzieży ze względu na walory etyczne,
osłabianie instynktu agresji, ale także
upowszechniają tę grę wsród osób starszych w ramach polityki pro-zdrowotnej.
Dużo mniej kosztuje profilaktyka niż lecznie a popularnie mówi się, że golfiści żyją
o 10 lat dłużej. W Polsce powstało już
sporo obiektów golfowych, w tym kilka
na poziomie światowym. Obok pól golfo-

wych pełnowymiarowych (18 dołków na
70 do 130 ha) jest wiele 9-cio dołkowych
oraz miejsca treningowe tzw. Driving
Range często rownież wyposażone w dołki do nauki elementów „krótkiej gry”.
W coraz większej liczbie klubów golfowych przygotowuje się specjalne oferty dla początkujących seniorów. Brakuje
jednak wciąż prawidłowej oprawy medialnej i odpowiedniej pomocy organów
samorządowych i rządowych dla propagowania tego sportu szczególnie wsród
ludzi starszych , którym zapewnienie aktywności prozdrowotnej może być równoznaczne z zmniejszeniem obciążeń
konieczną, wysokobudżetową, opieką
medyczną.
JAN RADZISZEWSKI - Wiceprezes Polskiego
Stowarzyszenia Golfa Seniorów

POLSKIE STOWARZYSZENIE GOLFA SENIORÓW powstałe w 2012 roku, zrzeszone w European Senior Golfers Association, wspiera działania na rzecz rozwoju golfa w Polsce jako jednej
z nielicznych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych
umożliwiającej aktywność prozdrowotną ludzi
do późnej starości.
Informacje o polach i obiektach golfowych
w Polsce łatwo jest uzyskać wchodząc na oficjalną stronę Polskiego Związku Golfa www.pzgolf.
pl. Na stronie znajdziemy również szereg porad
dotyczących tego, jak zacząć grać w golfa.
O historii golfa w Polsce i innych ciekawostkach
z nim związanych można przeczytać na stronie Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów
www.seniorgolf.pl
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RECENZUJE BASIA GAGNON

SOPHIA LOREN
WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
MOJE ŻYCIE
WYDAWNICTWO LITERACKIE, 2015

Gdyby to ode mnie zależało, nominowałabym Sophię Loren na Miss Pełni Życia,
i śmiem twierdzić, że doceniłaby to na równi z Oscarem. A to tylko dzięki tej książce.
Biorąc do ręki jej ponad czterystustronową
autobiografię byłam przygotowana na miłą
lekturę dobrze znanej mi historii – w końcu
jej filmy towarzyszyły mi przez całe życie:
od “Arabeski” z Gregorym Peckiem(1965),
przez “Hrabinę z Hongkongu”(Charlie Chaplin), “Podroż” (Richard Burton), aż do fenomenalnego powrotu w duecie z Marcello
Mastroiannim w “Pret-a-porter” Roberta
Altmana czy Danielem Day Lewisem w “Nine”(reż. Rob Marshall). Myliłam się, a z lektury wyłoniła się nie światowa gwiazda,
ale wspaniała, pogodzona z upływem czasu
kobieta, dla której od dziesiątek nakręconych filmów, nagród i pochwał, ważniejsze
jest smażenie z wnukami tradycyjnych wigilijnych struffoli.

Wychowała się w wojennej biedzie
i głodzie. Wspomina dni kiedy matka dokonywała cudów, z żebraniem włącznie, żeby
wyżywić rodzinę. Była, według własnej i innych opinii, brzydką wychudzoną “wykałaczką”. Marzyła tylko o cieple i schronieniu.
Wcześnie porzucone przez arystokratycznego ojca, razem z matką i siostrą tułały się
po wynajętych kątach w rodzinnej Pozzuoli,
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ale już wtedy mała Sophia odgrywała wraz
z siostrą dziecięce przedstawienia w szytych przez babkę Luise, świetną krawcową, kostiumach. “Dorastałam, brzydkie kaczątko powoli przeobrażało się w łabędzia.
A przede wszystkim dojrzewało we mnie
pragnienie, niemal fizyczna potrzeba, wyrażania swoich emocji, przełożenia na gesty
i słowa uczuć, które się we mnie gromadziły
i których nie umiałam zinterpretować. Jakbym chciała rzucić się na otwarte morze.
I cóż z tego, że nie umiałam pływać?”
W wieku piętnastu lat pod namową
mamy Sofia startuje w konkursie piękności. Jako jedna z wyróżnionych ‘księżniczek’
jak Kopciuszek, w uszytej z różowej zasłony
sukni, jedzie karetą ulicami Neapolu. Nagroda to bilet kolejowy do Rzymu – “miałyśmy w reku przepustkę do Cinecitta”, pisze.
Wbrew pozorom kariera Sofii Lazzaro
wcale nie była błyskotliwa. Razem z matka
Romildą, niespełnioną aktorka, codziennie cierpliwie wystawały u bram filmowego
raju, marząc jedynie o dniówce statystek.
Ojciec Sofii odmówił im pomocy, zarobione
pieniądze szybko się skończyły, a choroba
siostry zmusiła mamę do wyjazdu z Rzymu.
Niecodzienną urodę Sofii docenił redaktor
naczelny tygodnika ‘Sogno’ - i tak statystka
znalazła się w “magicznym świecie fotograficznych romansów”.
“Foto-romanse były prawdziwą rewelacją wydawniczą lat powojennych… dla nas
wszystkich, które marzyłyśmy o świecie
filmu, romanse fotograficzne były niemal
obowiązkowym etapem w karierze, sposo-

bem na zyskanie rozpoznawalności, a przy
tym nauką pozowania przed obiektywem,
słuchania wskazówek reżysera… odkrywania zasobów swojej ekspresji.”
Ta pokora w przyjmowaniu każdej propozycji jako wyzwania i możliwości odkrycia w sobie nowych umiejętności będzie
towarzyszyć słynnej aktorce przez całą jej
karierę, którą wykorzysta do maksimum
współpracując z największymi nazwiskami
współczesnego kina: Vittorio de Sica, Marcello Mastroianni, Stanley Kramer, Cary
Grant, Anthony Quinn, Richard Burton,
Charlie Chaplin, John Wayne, Anthony
Perkins, George Cukor, Sidney Lumet …
I zawsze ta sama dziecięca niewiara, że to
przydarza się właśnie jej: „Boże Narodzenie
1956 roku obchodziliśmy w apartamencie
Johna Wayna…chwila normalności przed
wyjazdem na pustynię [na plan “Legendy
Zaginionego Miasta”]. Tak oto ja, wychowana w Pozzuoli…zaczynałam podróżować
po świecie. Trudno mi było w to uwierzyć…
Król westernu [John Wayne]…the Duke –
tak go wszyscy nazywali – był naprawdę
cowboyem, wielkim, solidnym, budzącym
szacunek i pewnym siebie…naszym niekwestionowanym liderem ”.
Tych opowieści jest mnóstwo, wszystkie
równie ciekawe i świetnie napisane – gorąco
polecam, bo jest to dalekie od plotek z życia gwiazd, ale filozofia życia godna pozazdroszczenia. A najlepszym jej podsumowaniem jest uroczy przedszkolny portret tej
niekwestionowanej gwiazdy współczesnego
kina - jako babci smażącej niedoścignione
struffoli…

SENIOR POLECA

JOANNA SZYKE, KATARZYNA ZIMNOCH

ANGIELSKI DLA SENIORÓW
KURS POCZĄTKOWY
SEKRETNE ŻYCIE PSZCZÓŁ,
SUE MONK KIDD
WYDAWNICTWO LITERACKIE, 2015
Sue Monk Kidd zarzeka się, że jej powieści
nie są autobiograficzne, jednak wrażliwość
i wnikliwość z jaką maluje emocjonalny
krajobraz więzi kolejnego biało-czarnego
duetu bohaterek jest co najmniej zastanawiająca.

Killkuletnia Lily traci matkę w tragicznych okolicznościach. Wychowuje ją chłodny, ale impulsywny ojciec i Rosaleen, czarna
służąca zastępująca jej matkę. Południowa
Karolina lat sześćdziesiątych to kraina głebokiego rasizmu. Kiedy Rosaleen naraża
się miejscowym bigotom, zdesperowana
Lily Owens podejmuje decyzję ucieczki aby
ratować siebie przed agresywnym ojcem,
a Rosaleen przed okrutną karą.
Pozornie niemożliwa eskapada w stanie
gdzie pomimo abolicji niewolnictwa mieszane relacje są zdecydowanie niepopularne
udaje się i czternastoletnia Lily wiedzie swoją
opiekunkę do Tiburon – miasteczka, o którym wie tylko tyle, że w jakiś sposób była
z nim powiązana jej matka. Kluczem do tajemnicy jest Czarna Maria z obrazka, jedyna
pamiątka po matce. Wycieńczone i głodne
Lily i Rosalyn trafiają na farmę, gdzie zaopiekują się nimi trzy ekscentryczne siostry, właścicielki pasieki produkującej miód, którego
eytkieta to właśnie obrazek Czarnej Marii.
Ta opowieść to podróż emocjonalna,
zarówno Lily jak i Rosalyn, w poszukiwaniu
miłości i poczucia bezpieczeństwa, i triumf
siły ducha obu kobiet.

To unikalny kurs do kompleksowej nauki języka angielskiego przygotowany z myślą
o osobach powyżej 50. roku życia. Książka i dołączona do niej płyta CD Audio pomagają
opanować słownictwo i gramatykę na poziomie podstawowym. Lekcje skoncentrowane
są wokół takich tematów jak: rodzina, doświadczenia zawodowe, hobby i czas wolny.
Zaletą kursu są nagrania dialogów i podstawowych zwrotów konwersacyjnych oraz napisany przystępnym językiem podręcznik.
Chcesz zacząć przygodę z językiem angielskim? Weź udział w konkursie!
Odpowiedz na pytanie: Dlaczego na naukę języka obcego nigdy nie jest za późno?
Na zgłoszenia czekamy do 30. czerwca pod adresem mailowym glos.seniora@manko.pl.
Nagrodzimy 5 najciekawszych odpowiedzi.

ALICJA ŻAROWSKA-MAZUR

CYFROWY ŚWIAT
SENIORA. SMARTFON,
TABLET I NIE TYLKO
Postanowiłeś kupić smartfon, tablet, a może czytnik? To świetna decyzje! Tylko
co dalej?
A może już go masz? Ale mało go ogarniasz?
Nie martw się, na ratunek przychodzi Ci właśnie „Cyfrowy świat seniora. Smartfon, tablet i nie tylko”. Dzięki niej nauczysz się korzystać z urządzeń mobilnych: telefonu, tabletu, e-booka.
Jeśli do tej pory nie korzystałeś z nowych technologii, to czas zacząć cieszyć się
z ich dobrodziejstw, dzięki nim sam zniesiesz bariery w komunikacji z ludźmi nawet
w najdalszych zakątkach świata.
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POEZJA
RYS. LIDIA STAMBURSKA-BOROWICZ

Iwona Anna Rybka

ŁAWECZKA

Nie wiedziałam,
że polubię tę ławeczkę
niepozorną, przycupniętą
pod złocistą wierzbą,
wymościło ją listowie,
chętnie z niej korzystam.
Cisza, zapach świerku,
migocząca świeczka
zawsze blaskiem mnie ogrzewa,
świeże astry ułożyłam,
abyś miał odświętnie.
Porozmawiaj ze mną ,
bym samotna dziś nie była ,
porozmawiaj, tak jak kiedyś
- sączyliśmy słodkie wino,
cichą frazą Mozart brzmiał,
nasze słowa rozedrgane emocjami
w takt muzyki wibrowały,
kochaliśmy wspólne chwile,
miłość czule nas łączyła
- potem Bóg mi ciebie zabrał,
nie dał się przebłagać.
Słońce już za horyzontem,
deszcz przegania mnie z ławeczki,
przyjdę jutro o poranku,
czekaj …

Henryk Rafalski

MARZENIA, MARZENIA....

Czasem dobrze jest przysiąść na trochę,
głęboko zadumać, głęboko rozważyć...
Jakie byłoby nasze życie, naszych bliskich,
kochanych... gdyby...
- gdyby nie pozwolono nam śnić... kochać...
marzyć......?

Leszek Rak

HYMN EMERYTÓW

my jesteśmy Emeryci
Panu Bogu dzięki, że
darował nam długie życie
byśmy mogli cieszyć się

Marianna Kondrat 1946

WIECZORY MAJOWE

Te cudne, piękne wieczory majowe,
Te harmonijne chóry żab,
Te jasno-srebrne blaski księżycowe,
To jeden, wiosenny, rozkwitły kwiat.
Te śnieżno-białe pyszne drzewa,
Co słały dywan u moich stóp,
Ten nocny ptaszek, co w pobliżu śpiewał,
Bo miał gniazdeczko u naszych wrót.
Ta kryształowa zimna rosa,
Jak perły drogie skrzyła się,
Po niej stąpała moja stopa bosa
I dreszcz rozkoszy wstrząsał mnie.

Boć przecie gdyby nie marzenia
z tej prostej przyczyny,
Niejedna dziewczyna nie poznałaby swego chłopaka,
a niejeden chłopak nie poznałby swojej dziewczyny...

O, nie zapomnę nigdy w życiu
Tego zapachu, tych dźwięków harf,
Tego ogródka w bzach ukryciu
I tych spokojnych, wieczornych barw.

Niekiedy jednakże,
aby uniknąć przykrości, problemów,
nieprzewidzianych zdarzeń...
Niektóre marzenia warto czasem...
pozostawić tylko w sferze marzeń...

O, sny rozkoszne i minione,
Czy jeszcze w życiu ujrzę was?
Czy wróci moje szczęście utracone,
Czy minie kiedyś ten smutny czas?
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naszą siłą - mądrość duszy
niegasnący serca żar
bojaźń Boża – skały kruszy
wiara, miłość – Boży dar
nam niestraszne burze życia
przeszliśmy niejedną z burz
i co było do przeżycia
przeżyliśmy wszerz i wzdłuż
dziś jak dawniej – sercem młodzi
chcemy kielich życia pić
gorzkość życia Bóg osłodzi
trzeba cieszyć się i żyć
więc do dzieła Emeryci
w górę serca wznieśmy wraz
niech się życie w nas zachwyci
choćby jeszcze jeden raz
choćby jeszcze jeden raz...
. . . . . . . . . . . . . . .
my jesteśmy Emeryci
Panu Bogu dzięki, że
darował nam długie życie
byśmy mogli cieszyć się...
byśmy mogli cieszyć się
Z Klubu Seniora „RELAX”
w Koszycach Wielkich gm. Tarnów

Konkurs „Naturalne i domowe sposoby
leczenia i pielęgnacji”
II edycja

WYGRAJ POBYT

W UZDROWISKU WYSOWA S.A.
Przedstaw nam swoje 3 naturalne i domowe sposoby leczenia i pielęgnacji z wykorzystaniem naturalnych produktów. Podziel
się z innymi Seniorami swoją wiedzą z zakresu medycyny naturalnej.
Na adres glos.seniora@manko.pl wyślij opis oraz zdjęcie stosowanych przez ciebie domowych sposobów leczenia. Na zgłoszenia czekamy do 30. czerwca 2014.
Zwycięzca konkursu otrzyma zaproszenie na tygodniowe wczasy lecznicze z zabiegami w Uzdrowisku Wysowa S.A.
Nagrodą za zajęcie II miejsca jest zaproszenie na weekendowy pobyt w Uzdrowisku, III – zestaw kosmetyków.
Szczegóły i regulamin na www.glosseniora.pl

wczasy wypoczynkowe i lecznicze
wczasy lecznicze dla emerytów i rencistów
turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem ze środków PFRON
wczasy wypoczynkowe
i lecznicze
wczasy wypoczynkowe
i lecznicze

turnusy dla diabetyków

wczasy lecznicze
dla emerytów
i rencistów
wczasy lecznicze
dla emerytów
i rencistów
turnusy
rehabilitacyjne
dofinansowaniem
ze środków
turnusy
osóbzdializowanych
turnusy rehabilitacyjne
zdla
dofinansowaniem
ze środków
PFRONPFRON
turnusy dla diabetyków

turnusy dla diabetyków

oferty specjalne

turnusy dla osób dializowanych

turnusy dla osób dializowanych

pobyty refundowane
NFZ
oferty przez
specjalne
oferty specjalne

pobyty refundowane przez NFZ

pobyty refundowane przez ZUS

pobyty refundowane przez NFZ

pobyty refundowane przez ZUS

pobyty refundowane przez ZUS
„Uzdrowisko Wysowa” S.A.

Kosmetyki
na bazie Leczniczych
Wód Mineralnych

Kosmetyki
na bazie
Leczniczych
Kosmetyki
naWód
bazie
Leczniczych
Mineralnych
Wód Mineralnych

„Uzdrowisko
Wysowa” 149,
S.A.woj. małopolskie
38-316 Wysowa-Zdrój
38-316 Wysowa-Zdrój
149,
woj.
małopolskie
Biuro
Obsługi
Klienta:
tel. +48 18 353 20 54
„Uzdrowisko Wysowa” S.A.
tel.149,
kom.
+48małopolskie
882
070
38-316
Biuro Wysowa-Zdrój
Obsługi Klienta:
tel.woj.
+48
18
353
20103
54
e-mail: rezerwacja@uzdrowisko-wysowa.pl
Biuro Obsługi
Klienta:
tel.
+48
18
353
20
54
tel. kom. +48 882 070 103
tel. kom. +48 882 070 103
e-mail:
rezerwacja@uzdrowisko-wysowa.pl
e-mail: rezerwacja@uzdrowisko-wysowa.pl

www.uzdrowisko-wysowa.pl

www.uzdrowisko-wysowa.pl
www.uzdrowisko-wysowa.pl

Lecznicze Wody Mineralne
Józef, Henryk, Franciszek

Lecznicze Wody Mineralne

Lecznicze Wody Mineralne
Józef,Henryk,
Henryk,
Franciszek
Józef,
Franciszek
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WARTO WIEDZIEĆ

ZAOSZCZĘDŹ
NA WAKACJACH
Z KARTĄ SENIORA
Ogólnopolska Karta Seniora, którą posiada już ponad 10 000 osób z całej Polski, otwiera przed osobami po 60. roku życia możliwość korzystania z licznych zniżek i promocji. Wśród ofert 170 firm partnerskich
znajduje się wiele takich, z których warto skorzystać planując wakacje.
Jeśli chcecie połączyć wypoczynek z regeneracją organizmu, wybierzcie
się do Uzdrowiska Nałęczów. Uzdrowisko oferuje łącznie około stu zabiegów leczniczych i SPA. Organizm zregenerujecie też w Uzdrowisku BuskoZdrój. W Hotelu Smile w Szczawnicy posiadacze Karty Seniora mogą w czasie pobytu bezpłatnie korzystać z okładów borowiną w hotelowym SPA.
Z usług SPA możecie skorzystać też w Paszkówce, niezwykłym Pałacu oddalonym zaledwie 25 km od Krakowa. Na gości czekają tam pokoje we wnętrzach zabytkowego, neogotyckiego pałacu. Niezwykle komfortowe komnaty pałacowe wyposażone są w oryginalne XIX-wieczne dębowe meble.
Posiadaczy Karty Seniora zaprasza też ośrodek Pod Kamiennikiem położony na południu Polski, w malowniczym terenie Pogórza Wielickiego,

na granicy z Beskidem Makowskim. Grupy zorganizowane mogą liczyć na
30% rabat.
Jeśli planujecie wakacje po sezonie, polecamy skorzystać z oferty Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej – za pobyt w jednym z 20 hoteli zapłacicie
20% mniej. Obiekty nad morzem, w górach i na mazurach usytuowane są
w atrakcyjnych lokalizacjach, część z nich posiada bazę rehabilitacyjno-zabiegową oraz baseny.
Seniorów lubiących niezwykłe miejsca zachęcamy do odwiedzin w Kopalni Soli w Bochni. Pobyt w Kopalni to również okazja do poprawy stanu zdrowia – panuje tam unikalny leczniczy mikroklimat, który skutecznie
leczy schorzenia górnych dróg oddechowych, pomaga leczyć alergie, korzystnie wpływa na poprawę samopoczucia. Podziemne chodniki i komory
spełniają funkcję naturalnych inhalatoriów. Wyniki prowadzonych badań
bakteriologicznych wskazały na 4-10 krotnie większą czystość powietrza
pod ziemią niż na powierzchni. – rekomenduje Prezes Kopalni Soli w Bochni, Krzysztofa Zięba.

Formularz zgłoszeniowy
dla Uczestników Programu
„Karta Seniora”*
Proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników programu „Karta Seniora”. Oświadczam, że znane mi
są postanowienia Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie MANKO dla
celów statutowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr
133 poz. 883). Wiem, że mam prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych, a także do sprzeciwu
wobec ich przetwarzania do wyżej wymienionych celów.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą e-mailową i pocztową nt. dostępnych promocji
i rabatów skierowanych do seniorów.

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

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

miejscowość i data

podpis

DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

Adres zameldowania (wraz z kodem pocztowym):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

Numer telefonu stacjonarnego i komórkowego:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

E-mail:

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

* Wypełniony formularz prosimy odsyłać pocztą tradycyjną na adres redakcji „Głosu Seniora” (ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kartaseniora@manko.pl.
Baza firm honorujących Kartę Seniora jest dostępna na www.glosseniora.pl.
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