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Łukasz Salwarowski

OD REDAKCJI

Drodzy Seniorzy,
przekazujemy w Wasze ręce trzeci numer Rzeszowskiego Głosu 
Seniora, który jest wynikiem współpracy Prezydenta Miasta 
Rzeszowa – Tadeusza Ferenca, Urzędu Miasta Rzeszowa, 
Rzeszowskiej Rady Seniorów,  Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenia MANKO, 
wydawcy Głosu Seniora i Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Tematem numeru jest wywiad z dwójką niesamowitych ludzi, 
którzy z oddaniem i poświęceniem pracują na rzecz poprawy 
życia rzeszowskich seniorów – Danutą Kamieniecką-Przywarą, 
Prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu 
Rzeszowskiego oraz Janem Pająkiem, Przewodniczącym 
Rzeszowskiej Rady Seniorów. W wywiadzie opowiadają 
o współpracy między ich organizacjami oraz planach na 
przyszłość. 

Tematem przewodnim tego wydania jest zdrowie – Monika 
Zielińska z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych 
podpowie jak w upalne letnie dni dbać o prawidłowe 
funkcjonowanie nerek, a dr Krzysztof Bońkowski w wywiadzie 
udzielonym Głosowi Seniora opowie o typowych schorzeniach 
osób starszych oraz o tym, jak się przed nimi chronić. Maciej 
Szyszka, instruktor rekreacji ruchowej i sportu, opowie 
o sposobach aktywności ruchowej idealnych dla seniorów oraz 
korzyści z nich płynących. Ciekawostki dietetyczne przygotowała 
dla Was Sylwia Pająk – specjalistka ds. żywienia człowieka, 
która zaproponowała także zdrową alternatywę dla tradycyjnego 
sernika – przepis na przepyszny sernik kokosowo-jaglany, idealny 
na letnie rodzinne spotkania. Natalia Żurek przygotowała dla 
Państwa spis najważniejszych nawyków żywieniowych, które 
pomogą długo utrzymać dobrą formę.

Nie zabrakło także aktualności z miejskich instytucji kultury 
– ofertę dla seniorów zaprezentowała Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Rzeszowie i Wydział Kultury, Sportu 
i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.

Do aktywności w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku zachęca 
Danuta Kamieniecka-Przywara prezentując inicjatywy i zajęcia 
prowadzone w ramach UTW – UR. Do wzięcia udziału w zajęciach 
zachęca także Ks. dr Marek Dzik, rektor Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Diecezji Rzeszowskiej. 

Aby długie letnie dni nie upływały tylko na lenistwie Pan Józef 
Urbańczyk przygotował zestaw krzyżówek, by nieco pobudzić 
zmęczone upałem szare komórki. Odrobinę satyry przygotował 
także dla Państwa Pan Tadeusz Krotos – rysownik i satyryk. 

Artykuł o barierach architektonicznych, czyhających na seniorów 
w polskich miastach opisał mgr inż. arch. kraj. Jan Burtan. 

Opis swojej działalności przygotowało Stowarzyszenie 
Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON”, zajmujące się pomocą 
prawną.

Nie zabrakło także informacji o sposobie wyrobienia 
Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz listy rzeszowskich partnerów 
programu, m.in. NZOZ Rudek Gabinety Rehabilitacji Medycznej, 
udzielającym 15% zniżki na usługi.

Tradycyjnie zapraszamy do współtworzenia Głosu Seniora i do 
udziału w licznych organizowanych przez nas konkursach 

Stylowa Seniorka, Zwierzak lekiem na samotność, Senior 
działkowiec czy Przegonić smutek.

Już 15 września zapraszamy także do udziału w IV Ogólnopolskich 
Senioraliach w Krakowie. 

Tymczasem życzymy przyjemnej lektury i słonecznych dni do 
późnej jesieni!

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY
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Jak długo działa Rzeszowska Rada Seniorów i jakie są jej 
największe sukcesy?

Jan Pająk: Rzeszowska Rada Seniorów działa od 3 lat. W wyni-
ku starań Rady, a także dzięki Prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi 
powstało jej biuro.

W ramach projektu „Rzeszów Przyjazny Seniorom” we współ-
pracy z Wydziałem Zdrowia Miasta Rzeszowa i Stowarzyszeniem 
MANKO wdrożona została rzeszowska edycja Ogólnopolskiej Karty 
Seniora, wydano również dwa numery Rzeszowskiego Głosu Senio-
ra. Systematycznie powiększamy listę firm i organizacji przystępują-
cych do tego projektu. Ponadto utworzono Biuro Bezpłatnej Pomocy 
Prawnej, które cieszy się dużą popularnością.

Skąd wziął się pomysł powołania Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego i ilu liczy członków?

Danuta Kamieniecka-Przywara: Pomysł powołania UTW 
w Rzeszowie narodził się w 1983 r. Pani Genowefa Kruczek-Kowal-
ska, będąc na emeryturze, przeczytała w czasopiśmie „Przyjaciółka” 
o tworzących się właśnie w Polsce uniwersytetach trzeciego wieku, 
a następnie nawiązała kontakt z Anną Sztaudynger-Kaliszewicz, za-
łożycielką UTW w Łodzi. Dzięki jej poradom udało się uzyskać po-
parcie w utworzeniu UTW u władz Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Rzeszowie. 15 listopada 1983 r. ukonstytuowała się Rada Założy-
cielska, której przewodniczącą została pani Genowefa i Uchwałą Se-
natu Wyższej Szkoły Pedagogicznej powołano Uniwersytet Trzecie-
go Wieku przy tej uczelni. Genowefa Kruczek-Kowalska kierowała 
UTW do roku 2007, a obecnie ma tytuł Honorowej Starościny.

Obecnie na podstawie Uchwały nr 99/02/2017 Senatu Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. UTW działa jako Uni-
wersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, liczy ok. 
990 słuchaczy, a chętnych co roku jest ok. 150.

Nad jakimi projektami pracuje obecnie Rada?
J.P.: Członkowie Rady starają się powiększyć listę Partnerów 

Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS), dodatkowo Rada podjęła de-

cyzję o przystąpieniu do projektu „Letnia Akademia Seniora” w ra-
mach Rządowego Projektu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych.

Jakie ważne inicjatywy prowadzi UTW – UR?
D. K-P.: Głównym celem jest umożliwienie słuchaczom dostępu 

do wiedzy uniwersyteckiej, ale też tematów popularno-naukowych 
poprzez otwarte wykłady i seminaria. Seminaria dla słuchaczy UTW 
– UR miały głównie tematykę medyczną, a także związaną z foto-
grafią czy historią. W ramach zajęć dodatkowych słuchacze UTW 
– UR z 5 grup komputerowych w r. ak. 2016/2017 zakończyli trzy-
letni podstawowy kurs i rozpoczną kurs zaawansowany. Grupy ma-
larskie przebywały na ciekawych plenerach w Budach Głogowskich 
i w Rajskiem, a Sekcja Fotograficzna rozpoczęła rok akademicki ple-
-nerem w Krasnobrodzie, a zakończyła we Lwowie. Współpracuje-
my z Wydziałami UR: Medycznym (zajęcia rehabilitacyjne, bada-
nia biochemiczne metodą bioimpendancji), Muzyki (występy chóru 
„Cantilena” w sali koncertowej wydziału), Pedagogicznym (Studenc-
kie Koło Naukowe Badań nad Wolontariatem) oraz z Samorządem 
Studenckim UR. Inne inicjatywy to coroczne Pasowania nowych 
słuchaczy czy uroczyste Jubileuszowe spotkanie dla 80-latków. Po-
nadto działalność Klubów: Melomana, Filmowego, Dyskusyjnego 
Klubu Książki, występy naszego chóru „Cantilena” oraz dbanie o ak-
tywność fizyczną grup gimnastycznych - również w wakacje. Inicja-
tyw jest więcej i można się z nimi zapoznać na stronie internetowej  
www.ur.edu.pl/studenci/utw oraz w naszych corocznych Biuletynach.

Jak wygląda współpraca między Państwa organizacjami?
J.P.: Członkiem Rzeszowskiej Rady Seniorów jest Prezes Zarzą-

du UTW-UR, co ułatwia naszą współpracę. Razem zorganizowaliśmy 
Dzień Zdrowia Seniora, który odbył się w auli Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, a współorganizatorem było Stowarzyszenie MAN KO-Głos 
Seniora. Podczas Dnia Zdrowia rzeszowscy seniorzy mogli wziąć 
udział w wykładach i pokazach.

D. K-P.: Rzeszowską Radę Seniorów powołał Prezydent Miasta 
Rzeszowa z inicjatywy UTW – UR. W biurze UTW – UR była wyda-

NAJLEPIEJ  
WYCHOWYWAĆ 

MŁODZIEŻ DAJĄC  
DOBRY PRZYKŁAD
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wana Ogólnopolska Karta Seniora (OKS) edycja Rzeszów i otrzyma-
ło ją ponad 300 osób. UTW – UR wspierał działalność Rzeszowskiej 
Rady Seniorów poprzez poparcie takich inicjatyw jak np. starania 
o zniżkowe bilety MPK dla seniorów, podjęcia inicjatywy ustawo-
-dawczej przez Komisję Polityki Senioralnej w zakresie nowelizacji 
ustawy o samorządzie gminnym- uwzględnienie uprawnienia człon-
ków Gminnych Rad Seniorów do ubezpieczenia od nieszczęśliwych 
wypadków w czasie wykonywania czynności członka Gminnej Rady 
Seniora oraz uprawnienia do pokrywania kosztów podróży służbo-
wych i diet, a także kosztów szkoleń.

Jakie są główne cele Rady na przyszłość?
J.P.: Powiększanie grona Partnerów OKS – chodzi o zniżki dla 

każdego seniora. Ponadto Rada wspomaga wszelkie działania na 
rzecz seniorów, np. budowę Kompleksu Senioralnego na terenie 

Rzeszowa. Należy wspomnieć o współpracy z Radami Seniorów 
z innych miast Polski, polegającej na wymianie doświadczeń, osią-
gnięć i inicjatyw w tej działalności. Ważne jest także nawiązanie 
współpracy z Sejmową Komisją Polityki Senioralnej Sejmu RP.

Jakie ma Pani plany na nowy rok akademicki?
D.K-P.: Rok akademicki 2017/2018 rozpoczniemy, dzięki wła-

dzom UR, w nowym lokalu znajdującym się na poziomie -2 w Bu-
dynku A1 Kampusu UR przy ul. Rejtana 16 C.

W ramach partnerstwa z Wydziałem Pedagogicznym UR bę-
dziemy realizować projekt „Pasja, profesjonalizm, kreatywność – 
drogą rozwoju UTW” w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego „Wsparcie UTW”, który objął również UTW Diecezji 
Rzeszowskiej, UTW z Mielca, Łańcuta, Jasła i Krosna. Będziemy 
kontynuować warsztaty teatralne prowadzone przez Annę Demczuk 
– aktorkę Teatru im. Wandy Siemaszkowej, a także warsztaty foto-
graficzne „Współczesna fotografia cyfrowa. Fotografia kreacyjna” 
prowadzone przez instruktora i fotografika rzeszowskiego Zdzisła-
wa Świecę. Planujemy stworzyć sekcję zrzeszającą naszych sportow-
ców biorących corocznie udział w Senioriadzie Zimowej w Rabce, 
Olimpiadzie w Łazach i Spartakiadzie w Łańcucie.

Ważnym wydarzeniem, które planujemy 20 października br. 
będzie spotkanie członków Porozumienia Podkarpackich UTW, 
gdzie wymienimy się doświadczeniami z działalności oraz określi-
my wspólne plany na przyszłość. Planujemy zaprosić Senatora RP, 
Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, byłego Rektora UR 
prof. dr hab. Aleksandra Bobko. Po spotkaniu odbędzie się koncert 
w Wydziale Muzyki UR z okazji Jubileuszu 10-lecia Chóru UTW – 
UR „Cantilena”, na którym chórowi zostanie nadane imię śp. Alicji 
Borowiec – wieloletniego menadżera tego chóru.

Jak udaje się Państwu łączyć działalność pro-seniorską z życiem 
prywatnym?

J.P.: Działalność ta daje mi wiele satysfakcji – pozwala na kon-
takty z ciekawymi ludźmi, pozwala wpłynąć na poprawę funkcjo-
nowania rzeszowskich seniorów. A nade wszystko pozwala mi na 
opuszczenie mieszkania oraz poprawę samopoczucia. Z tego wzglę-
du namawiam wszystkich seniorów do takiej aktywności!

D.K-P.: Przyznaję, że to nie jest łatwe. Mam wspaniałą rodzin-
kę: męża, syna, dwie córki, synową, zięcia, dwóch wnuków, cztery 
wnuczki i psa Bluesa. Rodzina i zdrowie są dla mnie najważniejsze, 
ale zawsze byłam osobą aktywną zawodowo i społecznie, a po przej-
ściu na emeryturę stwierdziłam, że czegoś mi brakuje. Zapisałam się 
do UTW, najpierw byłam zwykłym słuchaczem, ale po kilku latach 
kierowania grupą j. niemieckiego, a potem koordynowania Sekcją 
Artystyczną, powierzono mi w 2011 r. kierowanie Zarządem UTW. 
Mam zaszczyt i przyjemność pracować ze świetnym zespołem i chcę 
wszystkim Liderom UTW – UR bardzo pięknie podziękować za 
współpracę i aktywność.

Oprócz kierowania UTW – UR, jestem wiceprezesem Stowa-
rzyszenia Przyjaciół UTW, członkiem Rzeszowskiej Rady Seniorów 
i Przewodniczącą Porozumienia Podkarpackich UTW. Prowadzę 
dom, spotkania rodzinne, czytam, chodzę do kina, filharmonii, lu-
bię oglądać tenis i siatkówkę w TV, grywam w brydża i mam jeszcze 
działkę. Właściwie sama się czasem dziwię, jak ja to wszystko potra-
fię pogodzić?!

Sądzę, że najlepiej wychowywać młodzież dając dobry przykład 
i mam nadzieję, że moja umiejętność godzenia obowiązków i spo-
łeczne zaangażowanie są również dla innych inspiracją do działania 
i będę tak postępować póki mi starczy zdrowia i sił.

Rozmawiała: Kinga Giemza
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STYLOWA SENIORKA

ZANIM WYJADĘ NA PARĘ DNI GDZIEŚ NAD MORZE 
I JEZIORA SPĘDZAM LATO W MOJEJ KOCHANEJ 
ŁODZI I WARSZAWIE. ZADBAŁAM, BY NIE BYŁO 
ONO SMUTNE I BEZBARWNE. POSTAWIŁAM NA 
WYGODĘ I STYL. PONIEWAŻ LUBIĘ BAWEŁNĘ I LEN, 
TO GŁÓWNIE NOSZĘ UBRANIA Z TYCH TKANIN, NIE 
PRZEJMUJĄC SIĘ ZUPEŁNIE, ŻE SIĘ GNIOTĄ. TAKA ICH 
URODA I TYLE. NA DODATEK UDAŁO MI SIĘ DOKUPIĆ 
ZA „GROSZE” KILKA LNIANYCH RZECZY W SKLEPIE 
Z UŻYWANĄ ODZIEŻĄ. WARTO TAM ZAGLĄDAĆ. 

Wygodne buty w upał  to prawdziwe szczęście, a klapki nie zawsze pa-
sują, więc idealne okazały się niedrogie i w bogatym wyborze kolorystycz-
nym espadryle. Piorę je w pralce. W internecie wypatrzyłam kolorowe, 
ozdobione biżuterią tenisówki i nawet z sukienką tworzą ciekawy, miejski 
look. Jedyną sukienką jaką kupiłam w tym sezonie letnim jest biała, ba-
wełniana z dekoltem typu Carmen – co, jak widzę na ulicach, okazało 
się prawdziwym hitem. Pomysłów na miejski styl jest pewnie tyle, ile 
kobiet i o to chodzi, by się chciało. By było kolorowo, kobieco, ra-
dośnie. Pięknego  wypoczynku, niezależnie od miejsca życzy Wam 
kochani - Wasza Hania

�� HANNA PIEKARSKA
Modelka, Laureatka  konkursu „Stylowa  
Seniorka”, ambasadorka Głosu Seniora.

MARIA NOWAK

MOJE LATO  
W MIEŚCIE 
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ORGANIZATORZY:

Konkurs 
Stylowa Seniorka

Droga Seniorko, wyślij 
nam zdjęcie w nieziemskiej 

kreacji - pokaż, że kobiety po 
60 też są i czują się piękne!

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres e-mail  
konkurs@manko.pl  

z dopiskiem: styl60+

Najlepsze stylizacje zostaną opublikowane, 
a ich autorki wezmą udział w specjalnym 

pokazie mody 60+ podczas  
Warszawskich Dni Seniora!
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BOGUMIŁA WALICKA - KUREK

MAŁGORZATA CHLEBOWSKA

MARIA RUDNICKA
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RZESZÓW  PRZYJZANY  SENIOROM

I.  OFERTA ZAJĘĆ DLA SENIORÓW 
REALIZOWANA W ROKU KULTURALNYM 
2017/2018:

RZESZOWSKI DOM KULTURY PRZYSTĘPUJE DO REALIZACJI OFER-
TY ZAJĘĆ SKIEROWANYCH DO SENIORÓW W NOWYM ROKU KUL-
TURALNYM 2017/2018, KTÓRY ROZPOCZYNA SIĘ 18 WRZEŚNIA 
2017 R. OFERTA DLA SENIORÓW ZOSTANIE PRZEDSTAWIONA 
PODCZAS „DNI OTWARTYCH” ODBYWAJĄCYCH SIĘ W FILIACH 
RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY W CIĄGU DWÓCH PIERW-
SZYCH TYGODNI WRZEŚNIA. INSTRUKTORZY PROWADZĄCY ZA-
JĘCIA ODPOWIEDZĄ WÓWCZAS NA WSZELKIE PYTANIA ZAINTE-
RESOWANYCH OSÓB. 

W sezonie kulturalnym 2017/2018 Rzeszowski Dom Kultury 
planuje realizację następujących zajęć skierowanych do seniorów:

1. Gimnastyka kręgosłupa – zajęcia odbywają się w Rzeszowskim 
Domu Kultury filia Przybyszówka (ul. Dębicka 170), filia Country 
(ul. Herbowa 3), filia Zwięczyca (ul. Beskidzka 6).
2. Taniec terapeutyczny – w Rzeszowskim Domu Kultury filia Mi-
łocin (ul. Miłocińska 75) oraz filia Zalesie (ul. Wieniawskiego 84).
3. Internetowe ABC – w Rzeszowskim Domu Kultury filia Budziwój 
(ul. Budziwojska 194) oraz filia Country (ul. Herbowa 3).
4. Szachy – nauka gry w szachy w Rzeszowskim Domu Kultury filia 
Krynicka (ul. Krynicka 1).
5. Zajęcia florystyczne – w Rzeszowskim Domu Kultury filia Mi-
łocin (ul. Miłocińska 75), filia Przybyszówka (ul. Dębicka 170).
6. Zajęcia teatralno-kabaretowe – w Rzeszowskim Domu Kultu-
ry filia Miłocin (ul. Miłocińska 75), filia Słocina (ul. Paderewskiego 
154), filia Zalesie (ul. Wieniawskiego 84).
7. Decoupage – w Rzeszowskim Domu Kultury filia Miłocin (ul. 
Miłocińska 75), filia Pobitno (ul. Konfederatów Barskich 43A) oraz 
filia Przybyszówka (ul. Dębicka 170).
8. Rękodzieło artystyczne – w Rzeszowskim Domu Kultury filia 
Country (ul. Herbowa 3) oraz filia Słocina (ul. Paderewskiego 154).
9. Język angielski – w Rzeszowskim Domu Kultury filia Biała (ul. 
Kardynała Karola Wojtyły 164), filia Country (ul. Herbowa 3), filia 
Drabinianka (ul. Strażacka 9), filia Pobitno (ul. Konfederatów Bar-
skich 43A) oraz filia Wilkowyja (ul. Olbrachta 120).
10. Zajęcia rzeźbiarskie – w Rzeszowskim Domu Kultury filia 
Staromieście (ul. Staromiejska 43A).

II.  IMPREZY SKIEROWANE M.IN. DO SENIORÓW, 
ORGANIZOWANE W MIESIĄCACH LIPIEC-
GRUDZIEŃ 2017:

RZESZOWSKI DOM KULTURY BARDZO CHĘTNIE ZAPRASZA SE-
NIORÓW DO UCZESTNICTWA WE WSZYSTKICH ORGANIZOWA-
NYCH W ROKU KULTURALNYM 2017 IMPREZACH, JEDNAK WYDA-
RZENIAMI SZCZEGÓLNIE KIEROWANYMI DO SENIORÓW SĄ:

1. 27.08.2017 r. – „Dni Osiedla Załęże” – impreza plenerowa 
odbywająca się na placu Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załę-
że przy ulicy Ks. J. Stączka w Rzeszowie. W programie wydarzenia 
znajdą się liczne występy artystyczne. Wstęp wolny.
2. 02.09.2017 r. – „Dni Osiedla Miłocin” – impreza plenerowa 
odbywająca się na placu przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekono-
micznej przy ulicy Miłocińskiej w Rzeszowie. W programie prze-
widziano m.in. liczne atrakcje i konkursy oraz występy artystyczne. 
Wstęp wolny.
3. 23.09.2017 r. – „Senior z Kulturą” - cykl otwartych warszta-
tów z zakresu rękodzieła, florystyki, tańca terapeutycznego, terapii 
śmiechem oraz sportu i rekreacji w postaci zumby, spaceru z kijkami 
czy też rozgrywek brydżowych, skierowanych do seniorów, odbywa-
jących się w czterech filiach Rzeszowskiego Domu Kultury tj.:

- filia Country przy ul. Herbowej 3, 
- filia Miłocin przy ul. Miłocińska 75, 
- filia Staromieście przy ul. Staromiejska 43A, 
- filia Zwięczyca przy ul. Beskidzkiej 6.
Szczegóły zapisów na stronie www.rdk.rzeszow.pl

4. 15.10.2017 r. - X Rzeszowski Przegląd Kapel „Do Korzeni” 
– to jubileuszowa X edycja imprezy, skierowana do szerokiej rzeszy 
odbiorców, w tym seniorów. W przeglądzie będą uczestniczyły ka-
pele ludowe, śpiewacy i instrumentaliści, zespoły śpiewacze z akom-
paniamentem z terenu całego Podkarpacia. Konkurs odbywać się 
będzie w Rzeszowskim Domu Kultury filia Słocina przy ulicy Pade-
rewskiego 154 w Rzeszowie. Wstęp wolny.
5. 10.12.2017 r. – „Mikołajki dla seniorów” – spotkanie miko-
łajkowe dla seniorów odbywające się w Rzeszowskim Domu Kultury 
filia Miłocin przy ulicy Miłocińskiej 75 w Rzeszowie. Organizato-
rzy proponują zapoznanie z zasadami gry w BINGO, która polepsza 
koncentrację, poprawia refleks, ćwiczy pamięć i spostrzegawczość, 
a oprócz tego jest doskonałą okazją do dobrej zabawy w grupie. 
W programie przewidziany jest również występ kabaretu seniorów 
SAJ działającego przy Klubie Seniora w filii Miłocin. Wstęp wolny.

�� BEATA CICHOŃ 

OFERTA RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY 
SKIEROWANA DO SENIORÓW

R E A LIZ OWA NA OD 10 LIP C A D O 31 G RU DN I A 2017 R .
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W ramach tego przedsięwzięcia seniorzy objęci zostali wspar-
ciem w formie warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych z psycho-
logiem, obejmujących warsztaty grupowe oraz spotkania indywidu-
alne, a także warsztatów rekreacyjno-sportowych nordic walking, 
szkolenia z pierwszej pomocy, szkolenia z zakresu zdrowego żywie-
nia, chorób wieku starczego oraz profilaktyki zdrowotnej jak rów-
nież wyjście do teatru.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zapewnia 
również pomoc usługową osobom starszym i niepełnosprawnym, 
świadczoną przez opiekunki tam zatrudnione. 

Dodatkową formą wsparcia jest działalność ośrodków wspar-
cia dla osób starszych. W Rzeszowie działają dwie takie placówki – 
Ośrodek Wsparcia przy ul. mjr H. Sucharskiego 1 i Ośrodek Wspar-
cia przy ul. Seniora 2.

Drugi z nich przeznaczony jest dla starszych i niepełnospraw-
nych mieszkańców Rzeszowa. Jego głównym zadaniem jest tworze-
nie warunków do wielogodzinnego pobytu podopiecznych i wspie-
ranie ich w zaspakajaniu podstawowych potrzeb, aby jak najdłużej 
mogli pozostać w swoim miejscu zamieszkania. Działania tam po-
dejmowane mają na celu przeciwdziałanie samotności poprzez za-
pewnienie kontaktów społecznych, integracji ze środowiskiem lo-
kalnym oraz motywacji do aktywności. Ponadto ośrodek oferuje 
pomoc w sprawach opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych, 
zapewnienia wyżywienie, realizuje profilaktyczną gimnastykę geria-
tryczną oraz organizuje zajęcia w ramach terapii zajęciowej. 

Podopieczni mają tam możliwość włączenia się w działanie róż-
nych grup zainteresowań m.in.: zespołu tradycyjnego tańca ludowe-
go, zespołu muzycznego RETRO-BAND, grupy robótek ręcznych, 
chóru, grupy redakcyjnej miesięcznika „Senior…i…Ina” wydawane-
go w Ośrodku. Organizowane są też zajęcia klubowe i gry stolikowe. 
Placówka obejmuje pomocą sto osób.

Natomiast Ośrodek Wsparcia działający w strukturach Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego 1 ukierunkowany jest na 
poprawę sprawności psychofizycznej i integrację uczestników, osób 
w podeszłym wieku i z niepełnosprawnością m.in. poprzez umoż-
liwienie zdobywania nowych doświadczeń, kształtowanie i ekspo-
nowanie indywidualnych uzdolnień, poznawanie nowoczesnych 
technik w ramach prowadzonej terapii zajęciowej, możliwość korzy-

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

W 2016 ROKU MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W RZESZOWIE ZAANGAŻOWAŁ SIĘ W PROJEKT „AKTYW-
NY CZAS SENIORA”, REALIZOWANY PRZEZ STOWARZY-

SZENIE „POMOC” I WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WO-
JEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.

stania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego, rekreację na świe-
żym powietrzu oraz organizację imprez kulturalnych. Działa w nim 
zespół śpiewaczy „Trojka”. Placówka obejmuje pomocą czterdzieści 
pięć osób.

Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, 
choroby lub niepełnosprawności przysługuje prawo do umieszcze-
nia w domu pomocy społecznej. Celem działania tej instytucji jest 
zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego ży-
cia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności 
i podtrzymywanie samodzielności. Każdy z DPS zapewnia całodo-
bową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyj-
ne, społeczne i religijne podopiecznych. 

Na terenie Rzeszowa funkcjonują dwa domy pomocy społecz-
nej przeznaczone dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych 
fizycznie. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohate-
rów Westerplatte przy ul. Powstańców Śląskich 4, przeznaczony dla 
osób niepełnosprawnych fizycznie i osób w podeszłym wieku, dys-
ponuje sto trzema miejscami. Z kolei Dom Pomocy Społecznej dla 
Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 
przy ul. mjr H. Sucharskiego 1 przeznaczony jest dla stu dwudzie-
stu dziewięciu osób w podeszłym wieku oraz szesnastu osób niepeł-
nosprawnych fizycznie. W skład DPS wchodzą następujące obiekty: 
Dom Pomocy Społecznej przy ul. mjr H. Sucharskiego 1 i filia DPS 
przy ul. Łabędziej 9.

Osoby starsze z orzeczoną niepełnosprawnością mogą ponadto 
bezpłatnie skorzystać z Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, któ-
ra działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie. 

�� MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE
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INICJATYWY I WYDARZENIA

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH – ZARZĄD 
OKRĘGU W RZESZOWIE WE WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKĄ 
I MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W RZESZOWIE OD 2016 

ROKU PROWADZI WARSZTATY INFORMATYCZNE PRZEZNACZONE 
DLA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA. PROJEKTY ZWIĄZANE Z DO-
SKONALENIEM UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH OSÓB STAR-
SZYCH DOFINANSOWANO Z BUDŻETU MIASTA RZESZOWA. 

Dzisiejszy świat cechuje dynamiczny rozwój technologii infor-
matycznych, przez co wielu starszych ludzi ma poczucie wyklucze-
nia cyfrowego, nienadążania za szybko postępującym rozwojem cy-
wilizacyjnym, zagubienia w świecie zdominowanym przez media 
cyfrowe. Jednocześnie osoby starsze są zainteresowane stałym do-
skonaleniem swoich umiejętności komputerowych, chcą wykorzy-
stywać technologie informatyczne w życiu codziennym, ze szczegól-
nym uwzględnieniem e-usług internetowych. 

Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców Rzeszowa, w 2016 i 2017 
roku przygotowano dwa duże projekty szkoleniowe związane z podno-
szeniem kompetencji informatycznych osób starszych. W 2016 roku 
dzięki sfinansowaniu projektu szkoleniowego w ramach Rzeszowskie-
go Budżetu Obywatelskiego przeszkolono aż 200 osób. W marcu 2017 
roku rozpoczęła się kolejna ich edycja, w ramach której do końca roku 
planowane jest przeszkolenie  kolejnych 115 osób. 

Warsztaty odbywają się w nowocześnie wyposażonej pracowni 
szkoleniowej należącej do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 58a. Szkolenia mają 
formę interaktywnych warsztatów, podczas których każdy z uczest-
ników zajęć, na czas ich trwania, otrzymuje do dyspozycji laptop 
z dostępem do Internetu.

Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna  i obejmuje, m.in.: obsłu-
gę komputera z  systemem Windows, pracę z pakietem biurowym, 
edycję i archiwizację zdjęć przy pomocy programu PhotoScape. 
Szczególną uwagę trenerzy zaangażowani do prowadzenia szkoleń 
poświęcają programom i serwisom internetowym użytecznym w ży-
ciu codziennym, pokazując uczestnikom możliwości korzystania z e-
-usług, takich jak: bankowość elektroniczna, zakupy i sprzedaż w In-
ternecie, e-zdrowie, e-edukacja i e-administracja.

Program zajęć komputerowych uwzględnia także media społecz-
nościowe (Facebook, blogi), narzędzia do komunikacji internetowej 
(poczta elektroniczna, Skype), serwisy umożliwiające rozwijanie hob-
by i pasji w Internecie oraz kwestie bezpieczeństwa korzystania z In-
ternetu.

Wiele uwagi podczas szkoleń poświęcono również usługom onli-
ne proponowanym użytkownikom przez biblioteki publiczne w Rze-

BEZPŁATNE WARSZTATY 
KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW 
RZESZOWA W WIEKU 50+

szowie, takim jak zamawianie i rezerwowanie książek przez Internet, 
zdalne prolongaty wypożyczonych egzemplarzy, administrowanie 
kontem czytelniczym. Prezentowane są także biblioteczne zasoby 
cyfrowe dostępne online w sieci internetowej: Podkarpacka Bibliote-
ka Cyfrowa, e-czasopisma, audiobooki i muzyka online oraz projekt 
internetowy „Przeszłość w pamiątkach ukryta”. 

Nowym elementem programu wprowadzonym w 2017 roku jest 
pokaz urządzeń zakupionych do bibliotek rzeszowskich, a służących 
osobom z dysfunkcją wzroku i starszym, takich jak powiększalnik 
elektroniczny i urządzenie lektorskie.

Bezpłatne szkolenia informatyczne, oprócz ich aspektu edukacyj-
nego i poznawczego, są dla ich uczestników formą spędzania wolnego 
czasu i dodatkowej aktywności. Spotkania w grupach szkoleniowych 
są także okazją do integracji i aktywizacji osób starszych oraz nawią-
zywania nowych kontaktów. Dają one możliwość rozpoznania po-
trzeb i oczekiwań osób starszych w zakresie rozwijania ich kompeten-
cji cyfrowych. Wiedza ta powinna zostać wykorzystana w organizacji 
kolejnych szkoleń informatycznych dla tej grupy odbiorców.  

Warsztaty informatyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców Rzeszowa, a osób chętnych by uczestniczyć w szkole-
niach było dużo więcej niż miejsc podczas obu edycji szkoleń.

�� BOŻENA JANDA 
- koordynator projektów szkoleniowych 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
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INICJATYWY PRO-SENIORSKIE 
STOWARZYSZENIA NA RZECZ 
KOBIET „VICTORIA”

NASZE STOWARZYSZENIE OD LAT WPIERA OSOBY STAR-
SZE Z NASZEGO MIASTA. JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE DO 
OSIĄGNIĘCIA WIEKU SENIORALNEGO WARTO SIĘ PRZY-

GOTOWAĆ. DLATEGO TEŻ PIĘTNAŚCIE LAT TEMU NASZĄ DZIA-
ŁALNOŚĆ ROZPOCZĘLIŚMY OD AKTYWIZOWANIA CZŁONKÓW 
NASZEJ ORGANIZACJI, KTÓRZY ZBLIŻALI SIĘ DO EMERYTURY – 
ZARÓWNO KOBIET, JAK I MĘŻCZYZN. NASTĘPNIE– W RAMACH 
FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH, NBP, CZY ASOS – 
REALIZOWALIŚMY DZIAŁANIA SKIEROWANE DO MIESZKAŃ-
CÓW RZESZOWA I OKOLIC. OD TEGO CZASU PROBLEMY SENIO-
RÓW STAŁY SIĘ NA TYLE  ISTOTNE, ŻE ZACZĘŁY POWSTAWAĆ 
SKIEROWANE DO NICH RZĄDOWE PROGRAMY, ZARÓWNO NA 
SZCZEBLU OGÓLNOPOLSKIM (NP. ASOS), JAK I LOKALNYM.

Drugim przedsięwzięciem jest zadanie publiczne w zakresie 
pomocy społecznej „Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz 
osób w wieku senioralnym”, które nazwaliśmy „Senior wie i potra-
fi”. Jego beneficjentami będą seniorzy z terenu miasta Rzeszowa, 
a zwłaszcza z Osiedla Przybyszówka. Celem projektu jest poprawa 
jakości życia osób w starszym wieku i ich aktywizacja poprzez: edu-
kację cyfrową, przyczyniającą się do zmniejszenia wykluczenia cy-
frowego, uczestnictwo seniorów w działaniach kulturalnych i inte-
gracyjnych oraz w wyjeździe turystyczno-rekreacyjnym „Szlakiem 
Orlich Gniazd”, planowanym na wrzesień tego roku. Dwudniowy 
wyjazd turystyczno-rekreacyjny łączy ze sobą dwa elementy: moż-
liwość zdobycia wiedzy historycznej oraz okazję do poznania walo-
rów turystyczno-rekreacyjnych wybranego regionu kraju.

Edukacja kulturalna skierowana do osób starszych obejmu-
je działania, które mogą być podejmowane bez względu na wiek. 
Bardzo często jednak dopiero po zaprzestaniu aktywności zawo-
dowej pojawia się możliwość doskonalenia swoich umiejętności ar-
tystycznych, a nierzadko odkrywania nowych talentów. Uczestni-
kom i uczestniczkom projektu przekażemy wiedzę oraz praktyczne 
umiejętności z zakresu występów scenicznych i kreowania własnego 
wizerunku: podpowiemy między innymi, jak kształtować swój styl 
i wizaż stosownie do wieku. Warsztaty kierowane są do osób, które 
biorą lub chcą brać udział w występach scenicznych organizowa-
nych przez seniorów, a także do tych, które publicznie zabierają głos.
Na zakończenie zostanie zorganizowane wspólne wyjście do teatru 
lub filharmonii. Chcemy w ten sposób umożliwić seniorom dostęp 
do oferty kulturalnej, która na co dzień, ze względów finansowych, 
nie jest dla nich dostępna.

�� STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET  
„VICTORIA” W RZESZOWIE

W 2017 roku realizujemy dwa przedsięwzięcia zainicjowane 
przez Urząd Miasta Rzeszowa. Pierwszym z nich jest program „Pa-
kiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów”, realizowany 
w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej 
realizacji położono nacisk na aktywizację uczestniczącą. Uczestni-
cy projektu nie są więc tylko odbiorcami poszczególnych propozycji 
projektowych, ale także sami współtworzą panele tematyczne.

Panel Kultura obejmuje wykłady na temat współczesnej kultu-
ry oraz formy warsztatowe realizowane przez uczestników projektu. 
Zorganizowano np. koncert z okazji Dnia Matki z udziałem zespołu 
teatralno-wokalnego działającego przy Klubie Seniora dla mieszkań-
ców osiedla 100-lecia, czy wieczorek poezji, podczas którego uczest-
nicy zaprezentowali własne teksty poetyckie. Z kolei w ramach pane-
lu edukacji prawnej odbywają się wykłady połączone z możliwością 
zadawania pytań przez seniorów. Panel z zakresu zdrowia to przede 
wszystkim gimnastyka rehabilitacyjna, ale także wykłady na tematy 
prozdrowotne pod tytułem „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Stowarzyszenie zorganizowało też w maju tego roku trzydnio-
wy wyjazd rekreacyjno-edukacyjny dla pięćdziesięciu osób do Trój-
miasta. Na wrzesień planowana jest kolejna wycieczka, tym razem 
dwudniowa. Do Pszczyny, Katowic i Chorzowa wyruszy grupa stu-
osobowa. 

Dzięki wzorowej współpracy z kierownictwem Osiedlowego 
Domu Kultury RSM i Radą Osiedla 1000-lecia, Klub Seniora to miej-
sce, w którym osoby starsze spotykają się nie tylko w ramach projek-
tu. Wiele z nich zadomowiło się w nim na stałe.
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INICJATYWY I WYDARZENIA

 1.      WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA 

   PUBLICZNA W RZESZOWIE OD WIELU LAT 

   PROWADZI AKTYWNE DZIAŁANIA SKIEROWANE 

   DO SENIORÓW.

Z myślą o ludziach starszych Biblioteka kupuje książki druko-
wane większą czcionką, gromadzi też audiobooki, cieszące się dużą 
popularnością wśród ludzi starszych. Pod koniec 2016 r. zbiór audio-
booków liczył 6. 148 egz., a w roku bieżącym zakupiliśmy 233 egz. 
książek mówionych. 

 W ubiegłym roku zakończyła się realizacja projektu „Rzeszów 
dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, 
niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostęp-
ności do zbiorów i obiektów” dofinansowanego przez Prezydenta 
Miasta Rzeszowa, dzięki któremu kilka placówek bibliotecznych 
otrzymało m.in. powiększalniki, urządzenia lektorskie oraz progra-
my komputerowe dla osób z dysfunkcjami wzroku. Natomiast od 
kwietnia 2017 roku, w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarza-
czy cyfrowej książki mówionej dla osób starszych niewidomych 
i słabowidzących – Edycja 2016”, Biblioteka wypożycza nieodpłatnie 
odtwarzacze książek mówionych, tzw. czytaki. Urządzenia przezna-
czone są przede wszystkim dla użytkowników z dysfunkcjami wzro-
ku, ale także dla osób z innymi niepełnosprawnościami, które unie-
możliwiają im korzystanie z tradycyjnej książki drukowanej. 

W ramach innego projektu, kolejny raz od marca br. prowadzo-
ne były bezpłatne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rze-
szowa w wieku 50+, którzy chcieli nabyć oraz rozwinąć umiejętność 
obsługi komputera i wykorzystania Internetu w życiu codziennym. 
Zajęcia prowadzone były na dwóch poziomach zaawansowania: 
podstawowym oraz średniozaawansowanym. 

Do końca czerwca br. zorganizowano 140 godzin zajęć. W warsz-
tatach wzięło udział łącznie 58 osób. Każdy uczestnik warsztatów 
uczestniczył w 5-dniowym kursie. Druga cześć warsztatów rozpocz-
nie się we wrześniu i potrwa do końca listopada 2017 roku. Łącznie 
zostanie przeszkolonych 115 osób. 

  2.     GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA 

Przedstawiciele seniorów, m. in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
otrzymują od nich zaproszenia na wernisaże i uczestniczą w propo-
nowanych przez nich działaniach:

 Î wernisażach wystaw i spotkaniach z ich autorami,
 Î  warsztatach fotograficznych, m. in. technika szlachetna 

guma, fotografia reportażowa,
 Î  prezentacjach multimedialnych na różne tematy związanych 

z historią miasta i sylwetkami artystów fotografików.
Informacje o wyżej wymienionych działaniach są aktualizowane 

na stronie internetowej: www.fotogaleria.erzeszow.pl.

  3.     BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W RZESZOWIE

Zaprasza seniorów na wystawy, oferując im bilety ulgowe po 
2 złote; niepełnosprawni natomiast płacą po 1 złoty. Równocześnie 
BWA czynnie wpisuje się w akcję 60+ Kultura w Rzeszowie.

  4.     MUZEUM DOBRANOCEK W RZESZOWIE 

Zaprasza Seniorów wraz z rodzinami do skorzystania z bogatej 
oferty wystaw, imprez i pokazów filmowych oraz do udziału w re-
alizowanych projektach. Wstęp na wernisaże wystaw, imprezy, spo-
tkania autorskie z twórcami oraz pokazy filmowe w ramach festiwali 
współorganizowanych przez muzeum (O!PLA oraz KINOLUB) jest 
bezpłatny.

Rokrocznie muzeum bierze udział w akcji 60+KULTURA, oferu-
jąc Seniorom bezpłatne zwiedzanie wystawy stałej oraz wystaw cza-
sowych z przewodnikiem, a także projekcje filmów animowanych. 
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie zaprasza do udziału w organizo-
wanych przedsięwzięciach i projektach. Wrzesień i październik obfi-
tują w wydarzenia kulturalne: Europejskie Dni Dziedzictwa, Kultura 
od kuchni, 60+kultura, Festiwal Kultury bez Barier. Muzeum hono-
ruje Kartę Seniora, uprawniającą do 25% zniżki.

�� WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI  
URZĘDU MIASTA RZESZOWA

DZIAŁANIA PRO-SENIORSKIE PODEJMOWANE 
PRZEZ MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY
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FORUM GOSPODARKI  
SENIORALNEJ PODCZAS  
XXVII FORUM  
EKONOMICZNEGO W KRYNICY

 W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 DZIĘKI WSPARCIU STO-
WARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ UTW ZREALIZOWANO PILOTA-
ŻOWY PROGRAM „SMAKOWANIE ŻYCIA POPRZEZ ZDROWE 

JEDZENIE”, SŁUŻĄCY PROMOWANIU WŁAŚCIWEGO ODŻYWIANIA 
SENIORÓW. 

Zainteresowanie słuchaczek UTW-UR warsztatami żywienio-
wymi przerosło oczekiwania pomysłodawców. Ze względów orga-
nizacyjnych wielkość grupy ograniczono jednak do 14 osób. Pod 
okiem dietetyczki mgr Agnieszki Chmiel uczestniczki warsztatów 
wykonywały zdrowe posiłki: sałatki, przekąski, śniadania, desery, 
koktajle oraz  potrawy z kasz. Przygotowane potrawy były wspólnie 
degustowane, co pozytywnie wpłynęło na integrację zespołu. Odby-

się polskiego społeczeństwa nie tylko jako na proces społeczny, ale 
również gospodarczy. Debata umożliwi prezentację nowych rozwią-
zań w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz usług im dedyko-
wanych. Podjęta dyskusja ma za zadanie podkreślić, jak ważny jest to 
aspekt w debacie publicznej.

W Forum udział wezmą przedstawiciele administracji publicz-
nej, eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, przedsta-
wiciele instytucji międzynarodowych i jednostek samorządu teryto-
rialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca 
sektorem farmaceutycznym.

Co roku, wraz ze swoimi podopiecznymi, odwiedzają nas przed-
stawiciele Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku. Do współpracy zaprosiliśmy również 
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

 POLSKA STAJE SIĘ KRAJEM LUDZI W PODESZŁYM WIEKU. 
Z DANYCH EUROSTATU WYNIKA, ŻE DO 2035 R. OSOBY PO 
60 R.Ż. BĘDĄ STANOWIĆ 25% NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA. 

ZMIANY DEMOGRAFICZNE BĘDĄ WYMUSZAĆ POWSTAWANIE 
NOWYCH RYNKÓW ORAZ MIEJSC PRACY DLA OSÓB STARSZYCH. 

Z tego powodu program tegorocznego Forum Ekonomicznego 
w Krynicy zostanie rozszerzony o szereg paneli poświęconych srebr-
nej gospodarce. Ma to za zadanie zwrócić uwagę na proces starzenia 

wały się one w pomieszczeniach studenckiego klubu „Pod Palmą” – 
przy ich okazji grupa UTW-UR, wykonując sałatki, dla uczestników 
włączyła się w studenckie Kulturalia UR 2017 r. –  była to kolejna 
forma współpracy z samorządem studenckim Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Uczestniczki otrzymały na koniec warsztatów przepisy 

wykonywanych potraw np. pasty z sera fety z prażonymi  ziarenkami 
słonecznika, carpaccio z pieczonego buraka z serem wędzonym czy 
rafaello z kaszy jaglanej. Obiecujemy, że ta forma porad dietetycz-
nych i jednocześnie warsztatów kulinarnych będzie kontynuowana 
w przyszłym roku akademickim.

�� DANUTA KAMIENIECKA–PRZYWARA  
Prezes Zarządu UTW – UR

WARSZTATY DIETETYCZNO-KULINARNE 
SŁUCHACZEK UTW-UR W RZESZOWIE
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SŁUCHACZE UTW-UR I STUDENCI 
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 

PODJĘLI WSPÓLNIE CIEKAWE INICJATY-
WY, KTÓRE POZWOLIŁY WYMIENIĆ WZA-
JEMNE DOŚWIADCZENIA, LEPIEJ SIĘ PO-
ZNAĆ ORAZ ZROBIĆ COŚ DOBREGO DLA 
INNYCH.

Rok akademicki 2016/2017 przyniósł dla 
naszych słuchaczy wiele ciekawych zdarzeń. 
Utrwaliły się i rozwinęły sprawdzone formy 
aktywności, takie jak wykłady, seminaria czy 
działalność poszczególnych sekcji: artystycz-
nych, językowych, komputerowych oraz 
gimnastycznych. Pojawiło się też kilka no-
wych pomysłów. Wydaje się, że najciekawsze 
zdarzenia to te ożywiające współpracę mię-
dzy seniorami – słuchaczami UTW-UR, 
a studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Obok piątej już edycji interaktywnej wysta-
wy popularno-naukowej „Eksploratorium” 
dla szkół, w której słuchaczki UTW-UR są 
wolontariuszkami, pojawiły się nowe formy. 
Zapoczątkowało ją zorganizowane przez 
Samorząd Studentów UR w grudniu 2016 r. 
„Spotkanie z kulturą - Starosłowiańskie 
Święta Bożego Narodzenia", w czasie które-
go słuchaczki z Klubu Rękodzieła Artystycz-
nego UTW-UR wprowadzały studentów 
w świat ozdób choinkowych z czasów ich ba-
bek i rodziców. Atmosfera warsztatów była 
świetna, a najładniejsze ozdoby zrobione 
przez studentów zostały nagrodzone w dro-
dze konkursu.

Kolejne działanie w ramach pokolenio-
wego przekazywania tradycji świątecznych 
przypadły na marzec 2017  r. Tym razem 
spotkanie seniorek z Klubu Rękodzieła Arty-
stycznego UTW ze studentami UR poświę-
cono przygotowaniu pisanek, kurczaków 
i elementów dekoracyjnych związanych ze 
Świętami Wielkiej Nocy. Materiały na ozdo-
by, które wykonali studenci Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, zostały zakupione ze środ-

OWOCE POROZUMIENIA 
MIĘDZY POKOLENIAMI

ków UTW-UR, natomiast wyniki wspólnej 
pracy trafiły na Kiermasz Wielkanocny. Na 
Kiermaszu prezentowano nie tylko piękne 
ozdoby, ale także pyszne wypieki domowej 
roboty. Pomysłodawcą wydarzenia była Ko-
misja Kultury Samorządu Studentów UR 
wraz z UTW-UR. Do akcji włączyły się Wy-
dział Prawa i Administracji oraz Koło Na-
ukowe Prawa Międzynarodowego i Euro-
pejskiego. Cały dochód, uzyskany w trakcie 
Kiermaszu, został przekazany na cele cha-
rytatywne dla Fundacji „Bliźniemu Swemu”  
im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie. 

Inny rodzaj zaangażowania studentów to 
współpraca wolontariuszek – studentek Koła 
Wolontariatu Wydziału Pedagogicznego 
UR z Klubem Seniora 80+: sześć studentek 
– wolontariuszek odwiedzało seniorki 80+ 
z UTW-UR, które zgłosiły potrzebę skorzy-
stania z tego rodzaju pomocy. Polegała ona 
na odwiedzinach, rozmowach oraz załatwia-
niu drobnych spraw jak np. wymiana książek 
w bibliotece. Seniorki nie kryją dużego zado-
wolenia z możliwości kontaktu z młodzieżą 
i uzyskiwania niezbędnej pomocy. Także wo-

lontariuszki cenią sobie możliwość tego ro-
dzaju relacji z osobami starszymi. 

Warto także wspomnieć, że dzięki współ-
pracy z Kołem Naukowym UR MECHA-
TRON w II semestrze 2016/2017 odbywały 
się zajęcia prowadzone przez studentów dla 
słuchaczy UTW-UR, obejmujące między in-
nymi obsługę komputerów, tabletów, smart-
fonów itp. Zajęcia były prowadzone w przy-
stępny sposób i cieszyły się dużą frekwencją 
oraz żywym zainteresowaniem studentów-
-seniorów. 

Podsumowując, korzyści są dla obu 
stron, seniorzy mogą przekazywać młodzie-
ży swoje doświadczenia, wiedzę i empatię, 
a młodzi przekonali się, że od starszego po-
kolenia można też nauczyć się ciekawych 
rzeczy, jednocześnie wprowadzając je w swój 
nowoczesny świat. Działalność ta była du-
żym, bardzo pozytywnym zaskoczeniem dla 
wszystkich i na pewno będzie kontynuowana 
w przyszłości z jeszcze lepszymi rezultatami. 

�� DANUTA KAMIENIECKA-PRZYWARA 
Prezes Zarządu UTW - UR
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU DIECEZJI RZESZOWSKIEJ 
ZOSTAŁ POWOŁANY DO ISTNIENIA DECYZJĄ BISKUPA RZE-
SZOWSKIEGO W DNIU 8 WRZEŚNIA 2014 R. SKIEROWANY 

JEST DO OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 50 ROK ŻYCIA, ZAKOŃCZYŁY 
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ LUB SĄ NIEPEŁNOSPRAWNE. DZIA-
ŁA JAKO SEKCJA INSTYTUTU TEOLOGICZNO-PASTORALNEGO IM. 
ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W RZESZOWIE. PATRONAT 
NAUKOWY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ UTWDRZ SPRAWUJE UNIWER-
SYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE. 

Celem UTWDRz jest upowszechnianie i popieranie różnych 
form aktywności intelektualnej, duchowej oraz fizycznej słuchaczy, 
edukacja z zakresu Biblii, teologii, filozofii, historii, etyki, medycyny, 
prawa, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, 
a także innych dziedzin. UTWDRz zajmuje się również aktywizacją 
społeczną osób starszych w tym niepełnosprawnych i chorych.

Spotkania odbywają się 12 razy w roku akademickim. Każde 
składa się z 3 bloków tematycznych: teologicznego, medycznego 
i kulturowo-społecznego. Wykłady z zakresu teologii są prowadzo-
ne przez profesorów WSD Rzeszów i zaproszonych gości. Za blok 
medyczny odpowiedzialne jest Centrum Medyczne „Medyk”. Jego 
lekarze i fizjoterapeuci prowadzą wykłady na temat zdrowego sty-
lu życia, ćwiczenia gimnastyczne, przeprowadzają drobne okresowe 
badania. Blok kulturowo-społeczny obejmuje szerokie spektrum za-

gadnień, zarówno teoretycznych jak i praktycznych począwszy od 
muzyki, poprzez porady bankowe, a skończywszy na języku polskim. 

Słuchacze UTWDRz dwa razy w ciągu roku mają możliwość wy-
jazdu do Myczkowiec na Konferencję Biblijną oraz raz w roku na 
wycieczkę i pielgrzymkę; na pewno w ich pamięci zapisały się wy-
jazdy do Ziemi Świętej, Grecji, Zamościa czy Przemyśla. Ponad to 
organizujemy wyjścia do filharmonii, kina oraz spotkania opłatkowe. 

W 2017 roku dzięki współpracy z Centrum Szkoleniowym Qu-
atro Computers członkowie UTWDRz mogą korzystać z darmowych 
kursów komputerowych, a dzięki współpracy z New English School 
– z darmowej nauki języka angielskiego. W ramach projektu „Pasja, 
profesjonalizm, kreatywność – drogą rozwoju UTW” realizowanego 
pod patronatem UR wraz z pięcioma innymi UTW z Podkarpacia od-
bywają się wykłady oraz warsztaty fotograficzne i plastyczne. 

W imieniu studentek i studentów UTWDRz serdecznie zapra-
szam wszystkich chętnych na nasze spotkania. 

�� KS. DR M. DZIK, REKTOR UTWDRZ 

Adres UTWDRz:
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
Kontakt do Instytutu (siedziba UTWDRz): 
tel. (17) 871-24-00 (centrala) tel. (17) 871-24-03 (sekretariat) 
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl 

REPREZENTANCI OSÓB STARSZYCH W RZESZOWIE BYLI 
W OSTATNICH MIESIĄCACH AKTYWNI NA WIELU PO-
LACH. NIE TYLKO INICJOWALI DZIAŁANIA NA SWOIM TE-

RENIE, ALE TAKŻE BRALI UDZIAŁ W WYDARZENIACH OGÓL-
NOPOLSKICH. 

Do pozytywnych zmian należy przede wszystkim zorganizo-
wanie punktu porad prawnych dla seniorów oraz wprowadze-
nie biletu ulgowego na przejazdy komunikacją miejską dla osób 
w wieku 65-70 lat. We współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO 
został również zrealizowany projekt „Rzeszów przyjazny senio-
rom”. W jego ramach udało się wdrożyć rzeszowską edycję Ogól-
nopolskiej Karty Seniora oraz wydać dwa numery lokalne „Głosu 
Seniora”. Zorganizowano również Dzień Zdrowia Seniora. 

Poza podejmowaniem działań na rzecz lokalnej społeczno-
ści, członkowie rady systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje 
oraz uczestniczą w wymianie doświadczeń między reprezentanta-

mi osób starszych z całego kraju. W lipcu zeszłego roku jej przed-
stawiciele wzięli udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie 
MANKO szkoleniu z dziennikarstwa obywatelskiego w Ratuszu 
Miejskim w Rzeszowie. W październiku uczestniczyli w Sejmie RP 
w konferencji pt. „Rady Seniorów – Partnerstwo z Samorządami”, 
a w kwietniu tego roku byli obecni na  I Ogólnopolskim Kongresie 
Rad Seniorów w Krakowie. 

Warta podkreślenia jest również podjęta przez radę próba 
uregulowania sytuacji prawnej członków Rad Seniorów pełnią-
cych obowiązki. W tym celu Rzeszowska Rada Seniorów wysłała 
do przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej wnio-
sek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej ws. nowelizacji ustawy 
o samorządzie gminnym. Pojawiają się w nim postulaty przyzna-
nia członkom rad seniorów prawa do ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków, zwrotu kosztów podróży służbowych 
oraz diet, a także kosztów szkoleń. 

PRACOWITY ROK RZESZOWSKIEJ RADY SENIORÓW

ZAPROSZENIE DO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ (UTWDRZ)
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Jako specjalista geriatrii, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych 
i Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie i Kierownik Zakładu Opieki Dłu-
goterminowej przy SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie, mógłby Pan opo-
wiedzieć jakie są typowe schorzenia osób starszych?

Problemy związane ze starością zaczynają się już od jej definicji. 
„Koń jaki jest każdy widzi” można zacytować ks. Chmielowskiego, 
ale próba szczegółowego opisu nastręcza już wiele trudności. Kiedy 
starość się zaczyna i co tak naprawdę oznacza? Dlaczego się starze-
jemy? Czym różnią się objawy starzenia od objawów chorób prze-
wlekłych? Czy starość musi łączyć się z chorobą i niesprawnością?

Zatem kilka podstawowych informacji:
Starzenie to proces naturalny, fizjologiczny. Jest zapisana w ge-

nach, ale zależy w dużej mierze od czynników środowiskowych. Po-
lega na kumulacji zmian zwyrodnieniowych i zanikowych przebie-
gających w tkankach i narządach. Prowadzi do zmniejszania rezerw 
fizjologicznych organizmu i mniejszej odporności na różnego ro-
dzaju stresy i obciążenia. Toruje drogę chorobom i często łączy się 
z wielochorobowością, a w późnej starości z niesprawnością.

Poprzez odpowiednie działania profilaktyczne i medyczne moż-
na wpłynąć na przebieg procesu starzenia. Nie sposób nie wspo-
mnieć o znaczeniu medycyny naprawczej (operacja zaćmy, wymiana 
stawu biodrowego, odpowiednie oprotezowanie, stomatologia, apa-
raty słuchowe, okulary), a wreszcie medycyny estetycznej na obraz 
współczesnego seniora.

Powszechnie za granicę starości przyjmuje się 65 rok życia. W de-
mografii starość definiuje się jeszcze ciągle jako wiek 60+. Tymczasem 
zmiany biologiczne związane z samym procesem starzenia u osoby 
zdrowej stają się przyczyną istotnych dolegliwości zwykle dopiero 
około 70 roku życia. Według doniesień prasowych Japońskie Stowa-
rzyszenie Gerontologiczne postuluje podniesienie granicy starości, 
i to aż na 75 rok życia (co 4-ty Japończyk jest obecnie w wieku 65+).

Najczęstsze dolegliwości zdrowotne starszych Polaków to wg 
danych GUS:

 Î nadciśnienie tętnicze – 56,2%;
 Î bóle karku lub pleców – ponad 40%;
 Î choroba zwyrodnieniowa stawów – blisko 40% osób;
 Î choroba wieńcowa – ok. 27 %;
 Î cukrzyca – ok. 18%;
 Î nietrzymanie moczu – ok. 12%.

Prosta statystyka nie oddaje jednak specyfiki przebiegu chorób 
w starości. Pacjent geriatryczny to zwykle osoba w wieku 80+ z wie-
lochorobowością oraz narastającą lub zagrażającą niesprawnością 
fizyczną i/lub mentalną. Brak rezerw fizjologicznych w wieku po-
deszłym powoduje często efekt domina. Ostra choroba np. infekcja, 
stres emocjonalny (np. żałoba po śmierci bliskiej osoby), uraz (po 
upadku), operacja itp. powodują zaostrzenie chorób przewlekłych 
i pogorszenie sprawności czynnościowej.

Nierzadko banalne z pozoru schorzenie, jak zakażenie pęche-
rza moczowego może manifestować się u osoby w wieku podeszłym 
zaburzeniami świadomości, nietrzymaniem moczu, skłonnością do 
upadków, dekompensacją krążeniowo-oddechową, etc. W rezulta-
cie osoba dotąd samodzielna w krótkim czasie staje się niesprawna 
i zależna od opieki. Właściwe rozpoznanie, leczenie i rehabilitacja 
pozwalają często zapobiec utrwaleniu takiego stanu.

W geriatrii patrzymy na schorzenia przez pryzmat ich wpływu 
na stan czynnościowy pacjenta. Jakość życia w starości zależy przede 
wszystkim od stopnia samodzielności, zdolności do samoobsługi.

Niezwykle ważny temat, wymagający jednak osobnego omówie-
nia, to zespoły otępienne w starości, a zwłaszcza choroba Alzheimera. 
W Polsce dotyczy pewnie ok. 500 tys. osób, nie licząc ich rodzin. Inny, 
nie dość podkreślany problem zdrowotny seniorów, zwłaszcza kobiet 
w wieku podeszłym, to osteoporoza i związane z nią złamania nisko-
energetyczne tj. po niewielkim urazie kręgosłupa, a zwłaszcza biodra.

WYWIAD ZE SPECJALISTĄ GERIATRII  
DR KRZYSZTOFEM BOŃKOWSKIM

Poprzez odpowiednie działania profilaktyczne i medyczne można wpłynąć na 
przebieg procesu starzenia. Nie sposób nie wspomnieć o znaczeniu medycyny 
naprawczej (operacja zaćmy, wymiana stawu biodrowego, odpowiedniego 
oprotezowania, stomatologia, aparaty słuchowe, okulary), a wreszcie medycyny 
estetycznej na obraz współczesnego seniora.
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W jaki sposób seniorzy mogą unikać chorób wieku starczego?
Choroby wieku podeszłego to głównie choroby przewlekłe i ich 

powikłania –  miażdżyca, cukrzyca, choroby zwyrodnieniowe sta-
wów. Kluczowe znaczenie ma szeroko pojęta profilaktyka chorób 
układu krążenia, najlepiej już od młodości. Na stare lata należy dbać 
o utrzymanie aktywności fizycznej i umysłowej. Pozostawać jak naj-
dłużej aktywnym zawodowo i towarzysko, na ile to tylko możliwe.

Czy i jak zmieniła się świadomość zdrowotna rzeszowskich se-
niorów?

W okres starości wchodzi pokolenie powojenne, lepiej wykształ-
cone i przystosowane do zmieniającej się rzeczywistości i ogólnie 
zdrowsze. Status materialny emerytów poprawia się sukcesywnie. 
Problem skrajnej biedy w coraz mniejszym stopniu dotyczy osób 
starszych. W mojej ocenie narasta też świadomość odpowiedzialno-
ści za własne zdrowie wśród ludzi w wieku średnim i starszym. Wie-
lu pacjentów z chorobami przewlekłymi coraz lepiej stosuje się do 
zaleceń, rozumiejąc korzyści z dobrej kontroli objawów i odroczenia 
powikłań. Brak jednak ciągle powszechnej świadomości zbawienne-
go wpływu aktywności fizycznej i umysłowej na przebieg starzenia.

Raport z roku 2015 dotyczący seniorów w Rzeszowie i okolicz-
nych gminach (Rzeszowski Obszar Funkcjonalny) wskazuje na niską 
aktywność osób starszych. Zaledwie 14,3 % osób w wieku 55+ pozo-
stawało czynnych zawodowo. Czas wolny seniorzy spędzają ciągle 
biernie, przed telewizorem. Nie dbają wystarczająco o utrzymanie ak-
tywności fizycznej. Nie angażują się zbytnio w życie lokalnej społecz-
ności, nie rozwijają zainteresowań, nie korzystają z oferty edukacyjnej.

Widzi Pan sens w kampaniach społecznych promujących zdro-
wy styl życia, czy - patrząc na Pana doświadczenie zawodowe - 
przynoszą one wymierne efekty?

Konieczne wydaje mi się szerokie propagowanie aktywnej sta-
rości. Potrzeba dobrej informacji o coraz szerszej przecież ofer-

cie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych dla seniorów. 
Brakuje mi szerszego rozpowszechnienia idei wolontariatu wśród 
seniorów. Warto aktywniej promować coroczne szczepienia prze-
ciw grypie, zwłaszcza że władze miasta finansują takie szczepienia 
dla osób w wieku podeszłym z chorobami przewlekłymi. Czekam 
na dużą alzheimerowską kampanię społeczną, informacyjno-edu-
kacyjną, poświęconą problematyce otępienia w wieku podeszłym.

Jakie typowe błędy zdrowotne popełniają seniorzy?
Odpowiem nieco przewrotnie – jednym z najpoważniejszych 

błędów zdrowotnych popełnianych przez seniorów jest przesadne 
leczenie. Mam na myśli nadmierną ilość leków stosowanych przez 
osoby starsze. To również wina nas, lekarzy. Nie zawsze jesteśmy 
dość wnikliwi w ustaleniu, jakie leki pacjent faktycznie zażywa – 
te na receptę, jak i te dostępne bez recepty. I przepisujemy często 
kolejne. Pacjent z wielochorobowością jest narażony na wielole-
kowość. Wielolekowość czyli polipragmazja lub nieprawidłowa 
farmakoterapia to jeden z podstawowych problemów w geriatrii. 
Leki, zwłaszcza w nadmiarze, zamiast pomagać mogą znacznie po-
gorszyć stan zdrowia seniora. Geriatryczny zespół jatrogenny jest 
przyczyną 20% hospitalizacji wśród osób starszych.

Badania przeprowadzone kilka lat temu wykazały, że przeciętny 
pacjent w wieku podeszłym stosuje co najmniej 5 leków dziennie, 
a co dziesiąty zażywa 10 leków i więcej. 

Ważne, by przed wizytą u lekarza przygotować spis stosowanych 
leków, a najlepiej wziąć ze sobą wszystkie opakowania. Nie należy 
również bez konsultacji lekarskiej kupować leków dostępnych bez 
recepty, nawet tych ziołowych.

Jakie rady dałby Pan seniorom, by jak najdłużej cieszyli się do-
brą formą i zdrowiem?

Najważniejsze to zachować jak najdłużej aktywność fizyczną 
i umysłową, angażować się w życie towarzyskie i rodzinne, rozwijać 
pasje i zainteresowania. Odżywiać się z umiarem, nie palić papiero-
sów. I co najważniejsze – nie tracić pogody ducha.

�� ROZMAWIAŁA: KINGA GIEMZA 

Na stare lata należy dbać 
o utrzymanie aktywności 
fizycznej i umysłowej. 
Pozostawać jak najdłużej 
aktywnym zawodowo 
i towarzysko, na ile to tylko 
możliwe.
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SERNIK KOKOSOWO-JAGLANY  
SYLWII PAJĄK

Przepis na:
SKŁADNIKI:
• kasza jaglana przed 

ugotowaniem 300 g
• 2,5 szklanki mleka 

roślinnego np. sojowe 
• 1/2 szklanki wiórków 

kokosowych 
• 4 łyżki soku z cytryny 
• 1/2 szklanki cukru pudru 
• cukier z prawdziwą wanilią 
• mleczko kokosowe 400 g 

(jego stała część)

Przedstawiam pomysł na fantastyczny zdrowy sernik; przyznaję przy 
tym, że jest on dosyć nietypowy – różni się od tego tradycyjnego, ale 
w żaden sposób nie odbiega od niego smakiem. 

Wykonanie:
 Kaszę przelewamy na przemian zimną wodą i wrzątkiem, aby pozbyć 
się goryczki. Następnie gotujemy ją pod przykryciem na mleku 
roślinnym, (w tym czasie nie mieszamy jej) doprowadzając do wrzenia. 
Po zagotowaniu zmniejszamy temperaturę, aby się tliło i tak gotujemy 
całość przez 15 -20 minut pod przykryciem. Od czasu do czasu 
możemy sprawdzić, czy jest tam wystarczająca ilość mleka – jeśli 
jest za mało, dolewamy (kasza na końcu ma wchłonąć całe mleko). 
Kolejny krok to przełożenie ugotowanej kaszy do miski i dodanie do 
niej pozostałych składników. Teraz pozostaje nam tylko zblendować /
zmiksować całość na jednolitą masę, po czym przekładamy nasz sernik 
do formy wyłożonej wcześniej papierem do pieczenia, posypujemy 
wiórkami kokosowymi (ja użyłam jeszcze szczypty cynamonu i skórki 
z cytryny ). Pieczemy w piekarniku 50 minut w 180 st.C. Smacznego!

Jak mogę się nawodnić i dodać sobie energii w upalne dni ?
Napój nawadniający w bardzo prosty sposób można przygoto-

wać z arbuza i ogórka. Dodatkowo poczujesz jak znakomicie od-
świeża, ujędrnia i nawadnia skórę.

Wystarczy przygotować połówkę arbuza, pół ogórka ze skór-
ką, 5 pokruszonych kostek lodu, opcjonalnie 2 łyżki mleka sojowe-
go, 1 łyżeczkę miodu. Napojem równie dobrze nawadniającym jest 
woda kokosowa, którą szczerze polecam.

Czy istnieją produkty żywnościowe, które pomagają zreduko-
wać stres ?

Większość osób cierpi na niedobory magnezu, ciągły pośpiech 
i złe odżywianie to sprzymierzeńcy tego zjawiska. Jakie są najczęst-
sze objawy niedoboru? Są dość specyficzne i dzięki temu od razu 
można rozpoznać ich przyczynę. Do objawów należą do nich mię-
dzy innymi drganie powiek, zmęczenie i rozdrażnienie, bolesne mie-
siączki, bóle głowy czy problemy z zapamiętywaniem i koncentracją. 
Dodatkowo zwiększenie dawki magnezu w diecie będzie korzystnie 
wpływało na Twój organizm, również gdy masz słabe zęby i kości, 
intensywnie trenujesz oraz gdy łapią Cię skurcze łydek. 

Najlepsze naturalne źródła magnezu to: kakao, gorzka czekolada 
min. 70 % kakao, kasza gryczana, pestki dyni, migdały, orzechy wło-
skie, brokuły, natka pietruszki, pieczywo oraz makarony z pełnego 
przemiału, ryż brązowy, płatki owsiane

CIEKAWOSTKI ŻYWIENIOWE

��  MGR SYLWIA PAJĄK
Specjalistka ds. żywienia człowieka. Brała 
udział w licznych szkoleniach oraz kursach 
specjalistycznych dotyczących m.in.: 
dietetyki sportowej, edukacji w cukrzycy 
czy psychologii odżywiania . Prowadzi 
własną poradnię żywieniową Body&Mind 
Balance.
www.bodyandmindbalance.pl 
Armii Krajowej 12 A Rzeszów
tel. 509 863 293

Ostatnio bardzo popularna stała się u nas żurawina, czy fak-
tycznie ma wpływ na serce? 

Jedząc żurawinę wspomagasz działanie antyzakrzepowe. Ten 
owoc rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega ich zapychaniu na 
przykład przez cholesterol, dodatkowo ma  zdolności hamujące roz-
wój miażdżycy. Zwróć uwagę na jakość żurawiny, którą kupujesz, 
jeśli jest suszona – nie wybieraj kandyzowanej, jeśli zdecydujesz się 
na świeżą, pamiętaj, że zawsze możesz ją zamrozić, bo tak przecho-
wywane owoce zachowają swe wartości odżywcze przez cały rok. To 
zasługa naturalnie występującego kwasu benzoesowego działającego 
jak konserwant, ale nie myśl, że działa on tak samo jak ten sztucznie 
wyprodukowany na potrzeby przemysłu spożywczego.

Czy to możliwe, że przed odchudzaniem i rozpoczęciem aktyw-
ności fizycznej ważyłam mniej niż teraz? 

Jest to możliwe, gdyż prawdopodobnie nastąpił wzrost tkanki 
mięśniowej przy jednoczesnym zmniejszeniu się tkanki tłuszczowej 
w organizmie. Mięśnie są bardziej zbite niż tłuszcz , więc ważą wię-
cej niż taka sama objętość tłuszczu. Dwie osoby mogą być tego sa-
mego wzrostu i mieć te same wymiary, ale ta, która ma więcej tkanki 
tłuszczowej, będzie lżejsza od tej która ma więcej mięśni. Właśnie 
dlatego jestem zwolenniczką mierzenia się centymetrem i korzysta-
nia z analizatora składu ciała.

�� SYLWIA PAJĄK
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NERKI TO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĄDÓW W NA-
SZYM ORGANIZMIE. FILTRUJĄC PONAD 1500 LITRÓW KRWI 
NA DOBĘ, PRODUKUJĄ OK. 180 LITRÓW ULTRAFILTRATU, 

KTÓRY NASTĘPNIE ZAGĘSZCZAJĄ DO OK. 2 LITRÓW MOCZU. 
MOCZ ZAWIERA SZKODLIWE PRODUKTY PRZEMIANY MATERII. 
NERKI OCZYSZCZAJĄ KREW Z TOKSYN ORAZ WYDALAJĄ NADMIAR 
WODY, SODU, POTASU, FOSFORU ORAZ WAPNIA. BIORĄ UDZIAŁ 
W KONTROLOWANIU PRAWIDŁOWEGO CIŚNIENIA TĘTNICZEGO 
KRWI, TWORZENIU CZERWONYCH CIAŁEK KRWI, ZAPOBIEGAJĄ 
OSTEOPOROZIE I KRZYWICY POPRZEZ WYTWARZANIE AKTYW-
NEJ METABOLICZNIE WITAMINY D, A TAKŻE DBAJĄ O ZACHOWA-
NIE RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ (PH KRWI). 

Niewielu z nas jest świadomych, jak ważne dla naszego organizmu 
jest prawidłowe funkcjonowanie nerek. Najczęściej uświadamiamy to 
sobie w momencie, gdy przestają one pracować i stajemy w obliczu 
poważnego problemu zdrowotnego wymagającego natychmiastowe-
go podjęcie leczenie nerkozastępczego. Szacuje się, że ok. 4,5 miliona 
Polaków choruje na Przewlekłą Chorobę Nerek (PChN). To niemal 
12% społeczeństwa! Ponieważ nerki nie bolą, nie zaprzątamy sobie 
nimi głowy – natomiast, jak się okazuje, bagatelizowanie faktu, że ner-
ki starzeją się razem z nami i należy dbać o ich dobrą kondycje, może 
mieć poważne konsekwencje. 

Co zatem należy robić, aby nasze nerki były zdrowe jak najdłużej 
i na co zwracać uwagę, szczególnie latem? 

Wysokie temperatury i duszne powietrze nie zachęcają do po-
dejmowania aktywności fizycznej, jednak regularny ruch jest bardzo 
ważny w utrzymaniu dobrej kondycji naszych nerek. Dlatego mimo 
zniechęcającej pogody nie zaniedbujmy codziennych spacerów.

Nagłe zmiany pogody, wysokie temperatury czy wysoka wilgot-
ność powietrza mogą być przyczyną utrzymującego się tygodniami 
bólu głowy. Latem znacznie częściej sięgamy po leki przeciwbólowe – 
należy jednak pamiętać, że zażywanie kilka razy w tygodniu niestero-
idowych leków przeciwzapalnych jak np. pochodna kwasu propiono-
wego - Ibuprofenum, niszczy nerki. Nie nadużywajmy więc tego typu 
leków. Latem również bardzo łatwo o odwodnienie, dlatego pamiętaj-
my, aby pić co najmniej 1,5 do 2 litrów wody każdego dnia, skutecznie 
nawadniając organizm. 

Ponadto regularnie mierzmy ciśnienie, aby w przypadku nadci-
śnienia móc skutecznie je leczyć, kontrolujmy też stężenie cukru we 
krwi, ponieważ u chorujących na cukrzycę ryzyko zachorowania na 
PChN wzrasta, odżywiajmy się zdrowo i utrzymujmy prawidłową 
wagę ciała, nie doprowadzając do otyłości. Ograniczajmy spożycie 

soli, pamiętając, że zawierają ją także produkty przetworzone, zre-
zygnujmy także z palenia papierosów.

Należy pamiętać, że choroby nerek mogą dotknąć każdego, jed-
nak osoby starsze, po 60 roku życia, znajdują się w grupie podwyż-
szonego ryzyka zachorowania. W grupie znajdują się także chorzy na 
cukrzycę, zwłaszcza typu II, chorzy na nadciśnienie tętnicze, osoby 
z chorobami serca, po zawałach, udarach, nadużywające środków 
przeciwbólowych, otyłe, palące papierosy, osoby w rodzinach któ-
rych występowały choroby nerek oraz osoby, które przeszły w młodo-
ści zapalenie kłębuszków nerkowych i nie kontrolowały potem stanu 
swoich nerek. Te osoby szczególnie powinny zwracać uwagę na wyżej 
wymienione zalecenia.

Sami możemy zrobić wiele, aby zadbać o dobrą kondycję na-
szych nerek, jednak poza zdrowym trybem życia powinniśmy raz 
na pół roku wykonać badania profilaktyczne: ogólne badanie moczu 
oraz oznaczenie w surowicy krwi stężenia kreatyniny z wyliczeniem 
wskaźnika filtracji kłębuszkowej eGFR. Pozwolą one ocenić stopień 
wydolności nerek i odpowiednio wcześnie wykryć ryzyko zatrucia or-
ganizmu. W przypadku wyników odbiegających od normy: tj. wyka-
zujących obecność białka, nadmiaru erytrocytów i leukocytów w mo-
czu, a w przypadku kreatyniny: eGFR poniżej 45 ml/min/1.73m2 dla 
osób powyżej 60. roku życia, należy bezzwłocznie zgłosić się do leka-
rza pierwszego kontaktu, który powinien skierować nas do nefrologa. 

Wiedza o stanie swoich nerek to najlepsza forma profilaktyki 
Przewlekłej Choroby Nerek, ponieważ wczesne wykrycie choroby 
pozwala opóźnić jej rozwój. Pamiętajmy aby wykonywać regularnie 
badania oraz prowadzić zdrowy tryb życia, nie poddając się niedo-
godnościom letnich, upalnych dni. 

�� MONIKA ZIELIŃSKA  
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych

DBAJ O SWOJE 
NERKI LATEM
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 Fizjologiczny proces starzenia się, postępujący wraz z upływem 
lat, reguluje zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmo-
we. Największe rolę odgrywają tutaj zmiany zachodzące w obrębie 
przewodu pokarmowego, bezpośrednio wpływające na stan odży-
wienia organizmu. Często u osób starszych obserwuje się bowiem 
zmniejszone wydzielanie śliny i soku żołądkowego, utratę ok. 20% 
masy wątroby oraz spowolnienie aktywności motorycznej przewo-
du pokarmowego. Wraz z wiekiem dochodzi także do utraty zębów, 
ograniczającej efektywność rozdrobnienia pokarmów, a tym samym 
skuteczność trawienia i wchłaniania składników odżywczych. W ja-
mie ustnej maleje również liczba kubków smakowych prowadząca 
do utraty łaknienia oraz nieprawidłowego odczuwania smaku i za-
pachu, co w tej grupie ludności jest wynikiem m.in. nadmiernego 
stosowania przypraw, głównie soli kuchennej. 

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
Celem diety zalecanej osobom starszym jest taki dobór produk-

tów żywnościowych, aby w jak największym stopniu pokryć aktual-
ne potrzeby organizmu, a jednocześnie spowolnić proces starzenia 
się. Zalecany jadłospis powinien uwzględniać wcześniej przytoczo-
ne zmiany, występujące choroby przewlekłe, stosowane leki, a przy 
tym zapewniać przyjemność ze spożywania posiłków. W codziennej 
diecie należy zatem przykuć szczególną uwagę do takich jej części 
składowych, jak: 

 Î  Zapotrzebowanie na energię – zmniejszona aktywność fi-
zyczna oraz spadek beztłuszczowej masy ciała skutkuje 
mniejszym zapotrzebowaniem na energię u osób starszych. 
Oznacza to, że wraz z upływem lat należy zmniejszyć ilość 
przyjmowanego pożywienia, co jednocześnie skutecznie 
zredukuje ryzyko pojawienia się otyłości. Zarazem podaż 
energii powinna być dostosowana, aby z drugiej strony zaś 
nie dopuścić do stanu niedożywienia. 

 Î  Urozmaicenie jadłospisu – nie ma produktu żywnościowego, 
który zawierałby wszystkie niezbędne związki pokarmowe 
we właściwej ilości i odpowiednim stosunku. Dlatego też na-
leży sięgać po produkty ze wszystkich grup artykułów żyw-

ŻYWIENIE OSÓB 
STARSZYCH

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE SIĘ, NIEZALEŻNIE OD 
WIEKU, JEST JEDNYM Z ISTOTNIEJSZYCH CZYNNIKÓW 
WARUNKUJĄCYCH ODPOWIEDNIE FUNKCJONOWANIE 

ORGANIZMU CZŁOWIEKA, A TYM SAMYM ZACHOWANIE DO-
BREGO SAMOPOCZUCIA ORAZ ZDROWIA.

nościowych, bowiem im bardziej urozmaicona będzie dieta, 
tym więcej różnorodnych substancji odżywczych zostanie 
dostarczona do organizmu. 

 Î  Regularność odżywiania się – należy spożywać od 4 do 5 po-
siłków w ciągu dnia w regularnych odstępach czasowych, dba-
jąc dodatkowo o to, aby ostatni posiłek spożyć na 3 godziny 
przed snem. Taki rozkład pokarmów w ciągu dnia zabezpiecza 
przed nagłym i trudnym do opanowania uczuciem głodu. 

 Î  Odpowiednie nawodnienie – mechanizm odczuwania pra-
gnienia wraz z upływem lat staje się coraz mniej wrażliwy, 
co zwiększa ryzyko pojawienia się odwodnienia. Zaleca się 
zatem wypijanie co najmniej 8 szklanek płynów dziennie, 
najlepiej w formie czystej wody, herbaty oraz własnoręcznie 
wykonanych soków, czy koktajli owocowo-warzywnych. Do-
datkowo należy pamiętać, że alkohol i kawa mają działanie 
odwadniające – na każdą filiżankę wypitej kawy powinna 
przypadać szklanka wody.

 Î  Unikanie nadmiaru soli – sól jest związkiem niezbędnym dla 
organizmu, ale spożywana w nadmiernych ilościach przy-
czynia się do powstania wielu zaburzeń, m.in. zatrzymywa-
nia wody w organizmie, nadciśnienia tętniczego, a nawet 
nowotworów żołądka. Ograniczając spożycie soli do zaleca-
nych 5g (ilość znajdująca się w 1 płaskiej łyżeczce) należy nie 
tylko unikać dosalania potraw, lecz także wykluczyć z diety 
takie produkty, jak: konserwy mięsne i rybne, wędliny, żółte 
sery, chipsy i paluszki solone. 

 Î  Mleko i jego przetwory – produkty należące do tej grupy od-
grywają szczególną rolę w żywieniu osób starszych. Są one 
cennym źródłem wapnia, składnika niezbędnego w profilak-
tyce i leczeniu osteoporozy, a także dostarczają sporych ilo-
ści białka, którego niedobór w diecie osób starszych jest nie-
zwykle powszechny. Zaleca się zatem wypijanie codziennie 2 
szklanek mleka lub zastępowanie go kefirem, jogurtem, czy 
chudym białym twarogiem. 

�� Opracowała: NATALIA ŻUREK
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SPORT DLA SENIORÓW

Zacznijmy od określenia różnic pomiędzy sportem a rekreacją 
ruchową. Otóż sport jest aktywnością z pierwiastkiem rywalizacji, 
dążeniem do zwycięstwa według ściśle określonych zasad. Tego ele-
mentu nie ma w rekreacji ruchowej, którą podejmujemy dla przyjem-
ności w czasie wolnym. Jedną z charakterystycznych cech rekreacji 
ruchowej jest nastawienie na podtrzymywanie dobrej kondycji psy-
chofizycznej organizmu. Uprawiając określoną dyscyplinę sportową, 
głównym zamierzeniem jest zwycięstwo, osiągnięcie jak najlepszych 
wyników, często jednak kosztem zachowania dobrego stanu zdrowia. 

Żeby mówić o sporcie w życiu człowieka w określonym wieku, 
należy wrócić się do lat jego dzieciństwa. Jest to bowiem okres in-
tensywnego rozwoju naszego organizmu, kiedy poznajemy różne for-
my ruchu, różne dyscypliny sportowe. Dzieciństwo to czas, kiedy po-
znaliśmy po raz pierwszy smak rywalizacji. W pierwszych okresach 
naszego życia kształtowały się u nas nawyki ruchowe i uwidaczniały 
predyspozycje fizyczne, kształtowały się zainteresowania, które po-
magały w wyborze dyscypliny sportu, która niejednokrotnie stawała 
się sportem na całe życie. Dobrze jest znaleźć spośród licznych dys-
cyplin tą, która sprawi nam najwięcej radości, np. tenis jest sportem 
chętnie uprawianym bez względu na wiek. Pod patronatem Polskiego 
Związku Tenisowego są organizowane turnieje, w kategoriach wieko-
wych 60+, a nawet 70+.  

Jeśli pamiętamy, że na naukę nigdy nie jest za późno – możemy 
też powiedzieć, że nigdy nie jest też za późno na rozpoczęcie przygo-
dy ze sportem. Ciągle odkrywamy nowe dyscypliny sportowe. Przypo-
mnijmy sobie, jakie reakcje do niedawna towarzyszyły osobom, które 
w środku lata w parku maszerowały z charakterystycznymi dwoma 
kijkami. Zdarzały się wówczas uśmiechy obserwatorów okraszone ko-
mentarzem – „a gdzie Twoje narty?” – podczas gdy dzisiaj taka sytu-
acja wydaje się nieprawdopodobna.  Marsze Nordic Walking, ze wzglę-
du na swoją dostępność oraz popularność, stały się jedną z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się form ruchu w naszym kraju. Grupy 
NW są zawiązywane przy Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Domach 
Kultury czy też Fitness Klubach. W formule Nordic Walking rozgrywa-
ne są Mistrzostwa oraz Puchar Polski. Drugą dyscypliną, która zyskuje 
coraz większe grono sympatyków bez względu na wiek, jest gra w bule, 
inaczej Petanka - francuska gra towarzyska. Liczy się tutaj dobre oko, 

�� MGR MACIEJ SZYSZKA
Instruktor rekreacji ruchowej i sportu. 
Prowadzi zajęcia gimnastyczne i nie 
tylko. Najpopularniejszy instruktor 
wśród warszawskich seniorów. Aktualnie 
współpracuje z Ursynowskim UTW, 
Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji, 
TKKF „Chomiczówka” oraz Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnej. 

Kontakt: 
www.sport-care.com.pl
facebook: @FirmaSportCare
e-mail: maciejszyszka@autograf.pl

rzut i precyzja, a przede wszystkim dobra zabawa wśród znajomych. 
Gra polega na rzucaniu z wytyczonego miejsca metalowymi kulami 
w kierunku małej drewnianej bądź plastikowej kulki, która nazywana 
jest „świnką”. Podczas rozgrywki każdy gracz stara się umieścić swo-
ją kulę jak najbliżej „świnki” lub wybić kule przeciwnika. Po wyrzu-
ceniu wszystkich kul, punkty zdobywa gracz, którego kule są najbli-
żej „świnki”, następnie zwycięzca rozpoczyna kolejną rozgrywkę. Całą 
partię wygrywa ten, kto zdobędzie jako pierwszy 13 punktów.  Petanka 
jest sportem nieolimpijskim, zawody międzynarodowe rozgrywane są 
w ramach cyklu World Games. Trzecią dyscypliną sportową cieszącą 
się ogromną popularnością wśród seniorów jest brydż sportowy lub 
druga odmiana tej gry, czyli brydż towarzyski. Brydż zrzesza graczy 
w wielu Stowarzyszeniach oraz Osiedlowych Domach Kultury. 

Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o takich rodzajach ak-
tywności ruchowej jak pływanie, jazda na rowerze i dostosowane do 
seniorów zajęcia gimnastyczne. Są to bowiem prozdrowotne formy 
ruchu zapobiegające różnym chorobom oraz patologii starzenia się 
organizmu. Podejmując aktywność fizyczną, niech naszym celem bę-
dzie dobra zabawa i radość, jaką daje nam sport oraz rosnąca przy tym 
satysfakcja z pokonywania nowych wyzwań. 

Seniorzy na start!

MÓWI SIĘ, ŻE SPORT TO ZDROWIE. W DZISIEJSZYCH 
CZASACH CORAZ CZĘŚCIEJ NAGŁAŚNIA SIĘ POTRZEBĘ 
BYCIA AKTYWNYM, NIEZALEŻNIE OD WIEKU CZY TEŻ 

PŁCI. JEDNAK CZY MOŻEMY MÓWIĆ O DYSCYPLINACH SPOR-
TOWYCH PRZEZNACZONYCH STRICTE DLA SENIORÓW? CZY 
MYŚLĄC W KATEGORIACH AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DLA 
OSÓB STARSZYCH, POWINNIŚMY ROZRÓŻNIĆ REKREACJĘ 
RUCHOWĄ OD SPORTU?
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BORELIOZA JEST CHOROBĄ ODZWIERZĘCĄ, WYWOŁANĄ 
PRZEZ KRĘTKI Z RODZAJU BORRELIA. ZAKAŻENIE SZERZY 
SIĘ PRZEZ PRZENOSICIELI, KTÓRYMI SĄ RÓŻNE GATUNKI 

KLESZCZY. ZAKAŻONY KLESZCZ, ŻERUJĄC, PRZEKAZUJE KRĘT-
KI SWEMU ŻYWICIELOWI, A POBIERAJĄC KREW ZAKAŻONEGO 
ZWIERZĘCIA, SAM ULEGA ZAKAŻENIU. PIERWSZYMI ŻYWICIE-
LAMI KLESZCZY SĄ NAJCZĘŚCIEJ DROBNE GRYZONIE, ZAJĄCE, 
JEŻE, ZWIERZYNA PŁOWA A TAKŻE PTAKI WRÓBLOWATE, BA-
ŻANTY, MEWY. OD NICH, ZA POŚREDNICTWEM KLESZCZA, ZA-
RAZIĆ MOŻE SIĘ TAKŻE CZŁOWIEK. 

Po około 7 – 10 dniach od ukłucia u około 40% osób zakażo-
nych pojawia się zmiana skórna w postaci rumienia wędrującego. 
Początkowo zmiana ma formę plamy. Szybko się rozszerza (ponad 5 
cm średnicy), osiągając niekiedy duże rozmiary. W większości przy-
padków w centrum pojawia się typowe przejaśnienie. U części pa-
cjentów rzadko mogą dodatkowo wstępować objawy grypopodobne. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że pojawienie się zmiany ru-
mieniowej na kilka godzin po usunięciu kleszcza wiąże się z odczy-
nem na składniki śliny kleszcza, a nie zakażeniem krętkiem Borrelia. 
Po kilku tygodniach rumień wędrujący może ustąpić samoistnie, ale 
zakażenie może rozprzestrzenić się na wiele układów i narządów. 

W drugim stadium choroby występują objawy ze strony ośrod-
kowego układu nerwowego – limfocytarne zapalenie opon mó-
zgowo-rdzeniowych oraz mózgu, zapalenie nerwów czaszkowych 
i nerwów obwodowych. Mogą się też pojawić nawracające zapalenia 
stawów, obrzęki stawów, po których następuje przewlekłe zapalenie 
błony maziowej jednego lub kilku stawów. Nie leczona borelioza sta-
wowa przybiera postać przewlekłą określaną jako utrwalony obrzęk 
stawów, w czasie którego dochodzi do uszkodzenia chrząstek i kości, 
przerostu maziówki i odkładania się włóknika. Na skórze można za-
obserwować obrzęk i czerwone lub niebieskoczerwone przebarwie-
nie skóry, przechodzące w zmiany zanikowe. Dodatkowo może po-

SPOSOBY 
OCHRONY 
PRZED 
BORELIOZĄ

jawić się owrzodzenie, ból, świąd i przeczulica. Ponadto, najczęściej 
u dzieci, pojawia się niebolesna sino-czerwona grudka lub plamka 
zwykle na płatku usznym, małżowinie usznej, sutku lub mosznie. 
Mogą też wystąpić objawy ze strony układu krążenia – zaburzenia 
przewodnictwa czy zaburzenia rytmu.

Przeciwko boreliozie nie ma szczepionki. Należy zatem pamiętać 
o szczelnym osłonięciu skóry podczas pobytu na terenach łąkowo-
-leśnych. Należy nosić bluzki i koszule z długimi rękawami, długie 
spodnie, wysokie skarpety naciągnięte na nogawki, czapkę z dasz-
kiem lub kapelusz, buty z wyższą cholewką. Ponadto wskazane jest 
stosowanie repelentów (środków odstraszających kleszcze, które na-
leży rozpylać na ubranie i odsłoniętą skórę, z wyjątkiem twarzy) lub 
permetryny, która zabija kleszcze poprzez kontakt (tu należy spry-
skiwać tylko ubranie).

Ważna jest dokładna kontrola całej skóry po każdym powrocie 
z terenów łąkowo-leśnych (zwracamy uwagę zwłaszcza na pachwi-
ny, pachy, miejsca za małżowinami usznymi, fałdy skórne). Wskaza-
ny jest prysznic całego ciała. Jeśli zauważymy kleszcza, należy go jak 
najszybciej mechanicznie usunąć – specjalnym haczykiem, lassem 
lub wąskimi szczypczykami. Kleszcza nie należy wykręcać, wydra-
pywać, wyciskać, przypalać, smarować tłustymi substancjami, alko-
holem lub benzyną, gdyż zwiększa to ilość wymiocin i śliny klesz-
cza wydalanych do krwi i ryzyko zakażenia. Ranę należy przemyć 
środkiem odkażającym, ręce umyć wodą z mydłem. Po usunięciu 
kleszcza  należy obserwować miejsce ukłucia przez 30 dni pod ką-
tem wystąpienia rumienia wędrującego. Istotna jest również ochro-
na zwierząt domowych mogących przynieść kleszcze do mieszkania 
– należy stosować repelenty dla zwierząt, kontrolę skóry zwierzęcia 
i mechaniczne usuwanie kleszczy.

Borelioza występuje w całej Polsce. Najwięcej przypadków zgła-
szanych jest z terenów północno-wschodnich. Najwyższe wskaźniki 
zapadalności notowane są w województwie podlaskim i warmińsko-
-mazurskim. 

Rok
2016 1.01. - 30.06.2017

Liczba zachorowań Zapadalność * Liczba zachorowań Zapadalność *

Polska 21 200 55,20 7 581 19,73

Podkarpacie 1 098 51,60 458 21,53

* Liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców.
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W POLSKICH MIASTACH W ZWIĄZKU Z LICZNYMI PRACA-
MI REMONTOWYMI I REWITALIZACYJNYMI ZNIKA CORAZ 
WIĘCEJ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, UTRUDNIAJĄCYCH 

KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI PUBLICZNEJ OSOBOM STARSZYM 
I Z TRUDNOŚCIAMI W PORUSZANIU SIĘ. POPRAWIE SYTUACJI 
SPRZYJA ZMIANA SPOSOBU MYŚLENIA PROJEKTANTÓW I DECY-
DENTÓW, KTÓRZY CORAZ CZĘŚCIEJ ZWRACAJĄ UWAGĘ NA KOM-
FORT KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WSZYSTKICH 
JEJ UŻYTKOWNIKÓW. W TEJ KWESTII JEST JEDNAK JESZCZE WIE-
LE DO ZROBIENIA, ZWŁASZCZA DLA OSÓB STARSZYCH.  

Istotnym elementem przestrzeni są zwłaszcza chodniki i ścieżki 
spacerowe. Dla wygodnego korzystania z nich niezbędne jest zacho-
wanie właściwego kąta nachylenia. Problematyczne są strome po-
dejścia o dużym kącie nachylenia, szczególnie niebezpieczne pod-
czas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Nie posiadają one 
zabezpieczeń, takich jak barierki i spoczniki, co wiąże się z dużym 
wysiłkiem fizycznym dla użytkowników i stwarza zagrożenie dla 
osób o obniżonej sprawności; w niektórych przypadkach może sta-
nowić barierę nie do pokonania. Dla wygodnego korzystania z po-
chylni niezbędne jest zachowanie kąta nachylenia nie przekraczają-
cego 15%, a w przypadku pochylni i schodów – wykonanie właściwej 
liczby spoczników. Dla wygodnego korzystania jeden bieg schodów 
powinien posiadać minimum 3 stopnie, ale nie więcej niż 12. Nie-
zbędne jest również stosowanie właściwej nawierzchni antypośli-
zgowej i odpowiednie zabezpieczenie poręczami umieszczanymi na 
wysokości od 70 cm do 90 cm.  Przejścia i chodniki  powinny mieć 
ponadto minimum 120 cm szerokości, a dla większej wygody użyt-
kowników – 150 cm. Częstym problemem w miastach nie są jednak 
zbyt wąskie przejścia i chodniki, lecz zajmowanie przestrzeni pieszej 
przez parkujące samochody. Coraz częściej walkę z tym zjawiskiem 
podejmują zarówno działacze społeczni, jak i władze samorządowe. 

Duże utrudnienie w codziennym korzystaniu z obiektów pu-
blicznych stanowią ich bariery konstrukcyjne. Strome, wąskie scho-

dy, zbyt mała przestrzeń przed wejściem, czy ciężkie drzwi nie posia-
dające mechanicznego wspomagania otwierania stanowią wyraźne 
utrudnienie dla użytkowników. O ile nowe obiekty w większości 
posiadają już rozwiązania architektoniczne, zapewniające wygodny 
dostęp dla wszystkich użytkowników, o tyle duży problem występu-
je w przypadku starszych budynków, szczególnie zabytkowych. Ist-
nieje jednak wiele prostych rozwiązań pozwalających na poprawę 
komfortu użytkowników budynków. Budowa pochylni i podjazdów, 
montaż wind, stosowanie drzwi automatycznych czy mechanizmów 
wspierających ich otwieranie, mają istotne znaczenie dla poprawy 
dostępności obiektów dla wszystkich użytkowników. Prostym i sku-
tecznym rozwiązaniem jest również lokalizowanie punktów obsługi 
na najniższych kondygnacjach budynków.  

Podobne utrudnienia jak w obiektach użyteczności publicznej 
występują również w budynkach mieszkalnych. Wiele z nich nie 
posiada wind, co jest szczególnie uciążliwe dla osób mieszkających 
na wyższych kondygnacjach. Na osiedlowych skwerach i alejkach 
często można spotkać wysokie krawężniki i zaniedbaną, nierówną 
nawierzchnię, utrudniającą poruszanie się. Na osiedlach mieszka-
niowych często brakuje przestrzeni umożliwiających wypoczynek 
i aktywne spędzanie czasu przez seniorów. Siłownie na wolnym po-
wietrzu czy skwery wyposażone w wygodne ławki i inne elementy 
małej architektury powinny stać się powszechnym elementem kra-
jobrazu. Niezwykle ważne jest również zapewnienie wygodnego do-
stępu do podstawowych usług, takich jak komunikacja miejska czy 
zakłady opieki zdrowotnej. 

Licznie prowadzone w polskich miastach prace remontowe, re-
witalizacyjne i powstawanie nowych przestrzeni publicznych oraz 
coraz powszechniejsze zwracanie uwagi na potrzeby ich użytkowni-
ków, wpływa na poprawę komfortu życia seniorów w mieście. Upo-
wszechnianie dobrych praktyk jest konieczne, aby miasta stały się 
przyjazne dla wszystkich mieszkańców. 

�� MGR INŻ. ARCH. KRAJ. JAN BURTAN
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Zawartość charakterystycznych składników mineralnych:
KATIONY mg/l ANIONY mg/l

Wapniowy Ca2+ 323,4 Wodoro-         HCO3 
węglanowy 1558,2

Magnezowy  Mg2+ 72,40

Sodowy Na+ 56,18 Chlorkowy Cl- 9,7

Potasowy K+ 5,43
Siarczanowy SO4

2- 3,0
Fluorkowy F- 0,091

Składniki niezdysocjowane:                H2SiO3

HBO2

59,80
0,71

Ogólna wartość rozpuszczonych składników mineralnych: 
2094mg/dm

Woda  stanowi główny składnik ilościowy pożywienia, a także 
jest  czynnikiem  koniecznym  do  przebiegu wszystkich 
procesów życiowych. Dorosły człowiek bez wody może 
przeżyć zaledwie 3-5 dni, a dla zapewnienia prawidłowego 
przebiegu procesów życiowych ważne jest stałe dostarczanie 
wody do organizmu w ilości  co najmniej 1,5 litra dziennie. 
Woda mineralna to źródło cennych makro i mikroskładników 
mineralnych, korzystnie działających na przebieg procesów 
trawiennych, gospodarkę wodną i mineralną organizmu. 
Warto więc wiedzieć co pijemy?

KRYNICZANKA rozlewana jest z ujęć:  “Zdrój Główny” „Jan 
13A, NR7, NR9„ w  Krynicy-Zdroju.  Tutaj w 1808 r. powstała 
pierwsza w Polsce rozlewnia wód. 

KRYNICZANKĘ, dzięki bardzo dużej zawartości wapnia, 
proponujemy  jako wodę wzmacniającą układ kostny 
(zapobieganie osteoporozie, wpływanie na prawidłową 
krzepliwość krwi i uszczelnianie naczyń krwionośnych, w 
stanach uczuleniowych) rekonwalescentom po urazach 
i złamaniach, osobom starszym jak również czynnie 
uprawiającym sport. Zalecana w profilaktyce zdrowotnej.

KRYNICZANKA zawiera niezbędną dla organizmu ilość 
magnezu poprzez co łagodzi stany stresowe i nadmierną 
pobudliwość. Działa przeciwzapalnie i przeciwuczuleniowo. 
Brak magnezu odbija się negatywnie na kondycji całego 
organizmu. Pełni on również ochronną rolę w stosunku do 
ekotoksyn środowiskowych. Niedobory magnezu powodują 
bóle głowy, brak koncentracji, kołatanie serca.

KRYNICZANKA - znajdujący się w jej składzie potas stanowi 
główny składnik wewnątrzkomórkowy. Jego niedobór  
w organizmie powoduje szereg  niekorzystnych objawów 
(bolesne kurcze mięśni, wiotczenie skóry, arytmię serca). 
Magnez i potas gwarantują zachowanie równowagi 
komórkowej organizmu.

KRYNICZANKA zawiera w swoim składzie również sód 
odpowiedzialny za gospodarkę wodną organizmu (regulator 
ciśnienia osmotycznego w komórkach), odgrywa ważną rolę  
w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

KRYNICZANCE towarzyszy naturalny dwutlenek węgla, bardzo 
łatwo przyswajany przez organizm, w przeciwieństwie do 
innych wód, które nasycane są sztucznym CO2.

KRYNICZANKA posiada cenny pierwiastek, ktory odpowiada 
za przyswajalność minerałów do organizmu jakim jest 
kwas metakrzemowy (H2SiO3). W ilości 59,80 mg/l czyni go 
idealnym dla  sportowców oraz osób aktywnych fizycznie.

NATURALNA WODA MINERALNA



  ul. Wojska Polskiego 10  
43-410 Zebrzydowice 

 791-020-403
 32-445-37-61
 urszula.wikarek@medcithi.plKO
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Odkwaszanie organizmu w Wiosce 
Medycznej MedCithi Zebrzydowice

www.medcithi.pl        www.wioska-medyczna.pl

Czy wiesz, że zakwaszenie organizmu jest przyczyną kryzysów zdrowot-
nych. Zaś warunkiem niezbędnym do odzyskania zdrowia jest dopro-

wadzenie organizmu do równowagi kwasowo-zasadowej. Nadkwasowość 
leży u podstaw wszystkich dolegliwości i chorób. Zaburza całe życie, nisz-
czy wszystkie tkanki organizmu, jest czynnikiem utrzymującym nadwagę, 
przyczyną cukrzycy, w konsekwencji wszystkich innych poważnych dole-
gliwości – mówi dr Young. Jeśli chcesz naprawdę uwolnić się od tych dole-
gliwości, będziesz musiał wiele zmienić i ocenić, czy zmiana jest tego warta. 
Istnieje w Polsce Wioska Medyczna MedCithi Zebrzydowice, jedyna posia-
dająca certyfikowanego trenera diety oczyszczająco-odkwaszającej dr Ro-
berta Younga. Jeśli chcesz się uwolnić od swoich problemów zdrowotnych, 
a potrafisz cenić wartość swojego życia, zapraszamy; odkwaszanie można 
połączyć z rehabilitacją narządów ruchu.

– podziel się z naszymi Czytelnikami  
Twoim sposobem na depresję. 

Wyślij nam na adres: konkurs@manko.pl  
swoją historię  

i pomóż innym pokonać depresję! 

ROZPOCZYNAMY KAMPANIĘ
PRZEGONIĆ SMUTEK! 

Czy wiesz,  
czym jest  
depresja? 

Wciąż z nią 
walczysz,  
a może już ją 
pokonałeś? 
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niorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji seniorskich, in-
stytucji publicznych, społecznych i prywatnych, a także przedstawi-
cieli miast partnerskich oraz władz samorządowych z całej Polski. 
Celem wydarzenia jest aktywizacja i edukacja osób starszych w za-
kresie profilaktyki zdrowia, ekonomii i bezpieczeństwa. Tegoroczna 
edycja Ogólnopolskich Senioraliów w szczególności skierowana jest 
do seniorów niezrzeszonych – osób nienależących i niedziałających 
w żadnej organizacji seniorskiej - którzy pozostają wykluczeni spo-
łecznie. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem m.in. 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Prezy-
dent Miasta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz 
Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  
W IV OGÓLNOPOLSKICH SENIORALIACH.

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY.

 Kontakt:     senioralia@manko.pl       tel. 12 429 37 28

W programie IV Ogólnopolskich Senioraliów zaplanowana jest 
Msza Święta w Kościele Mariackim oraz parada seniorów, która 
przejdzie ulicami Krakowa z Rynku Głównego do Kina Kijów, w któ-
rym prawie 900 seniorów skorzysta z programu bezpłatnych badań 
oraz wykładów z zakresu zdrowia, ekonomii, prawa, bezpieczeństwa 
oraz aktywizacji społecznej w lokalnych środowiskach. Zwieńcze-
niem wydarzenia będzie międzypokoleniowa potańcówka integra-
cyjna z Ambasadorką Głosu Seniora DJ-Wiką. 

Zapraszamy seniorów oraz wszystkie osoby działające na rzecz 
poprawy warunków życia osób 60+, w tym przedstawicieli  rad se-

15 WRZEŚNIA 2017 R. 
JUŻ PO RAZ CZWAR-
TY STOWARZYSZENIE 

MANKO – GŁOS SENIORA OR-
GANIZUJE  OGÓLNOPOLSKIE 
SENIORALIA W KRAKOWIE. 

O RG A N I Z ATO R Z Y:

+48 577 909 888+48 577 909 888
+48 577 909 888
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RYSUNEK

DRODZY RZESZOWSCY 
SENIORZY! 
Dla umilenia letnich, ciepłych popołudni przygotowaliśmy 
dla Was odrobinę rozrywki w postaci krzyżówek i rysunków 
satyrycznych. Dobrej zabawy! 

Urodził się i mieszka w Gliwicach. 
Jest uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw in-

dywidualnych, zbiorowych i pokonkursowych 
na całym świecie. Laureat wielu nagród i wy-
różnień w konkursach na rysunek satyryczny. 
Autor ilustracji do książek, kalendarzy, wydaw-
nictw. Fascynuje się twórczością hiszpańskiego surrealisty Salwadora 
Dali. Rysunki Krotosa drukowane są w prasie w Irlandii, Szkocji, Cyprze, 
Szwajcarii, Dani, Egipcie, Turcji, Austrii, Kanadzie, Australii, Ukrainie i Re-
publice Południowej Afryki.

Pomysły do swoich prac czerpie z obserwacji ludzi, ich życia codzien-
nego, wydarzeń politycznych i społecznych. Obserwuje zachowania lu-
dzi, ich przywary i sytuacje, które później przedstawia w sposób nie-
rzadko bardzo zgryźliwy i ostry. „Na gorąco” rejestruje anomalie naszej 
rzeczywistości.

Ciągle pracuje nad warsztatem, dąży do tego, aby jego prace były jak 
najlepsze.

TADEUSZ KROTOS  
Rysownik, ilustrator, karykaturzysta

ZWIERZAK LEKIEM 
NA SAMOTNOŚĆ

Tak niewiele trzeba, aby poczuć się szczęśliwym i spełnić dobry uczynek. 
Wystarczy zaopiekować się zwierzątkiem, a ono samo nas uszczęśliwi. 

Nie trzeba czekać na odpowiedni moment,  
wystarczy podjąć decyzję już teraz. 

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

na adres mailowy glos.seniora@manko.pl 
lub pocztą: al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków.
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KRZYŻÓWKI

Krzyżówki są autorstwa seniora Pana Józefa Urbańczyka z 
Katowic, który sam, bez programów komputerowych układa 
krzyżówki, w każdą wkładając serce i pasję.
O swojej pracy mówi: „Ręka sama nakreśla diagram, a wyrazy 
wprost same układają się w kratkach. Trzeba wzrokiem wodzić 
od miejsca wpisywania i już myśleć, jak te kratki polecą dalej”.

Obecnie Pan Józef układa je aż do 17 różnych czasopism.
Za rozwiązanie zagadek gwarantujemy nagrody! Wystarczy 
tylko nadesłać poprawne rozwiązanie na adres mailowy: 
konkurs@manko.pl, a my wylosujemy szczęśliwców. 
Miłej zabawy!
Czekamy także na Wasze krzyżówki i zagadki!

KOLEJNE KRZYŻÓWKI, REBUSY I ŁAMIGŁÓWKI!

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 2

KRZYŻÓWKA SAMOSIA WIRO-KRZYŻÓWKA

Tak niewiele trzeba, aby poczuć się szczęśliwym i spełnić dobry uczynek. 
Wystarczy zaopiekować się zwierzątkiem, a ono samo nas uszczęśliwi. 

Nie trzeba czekać na odpowiedni moment,  
wystarczy podjąć decyzję już teraz. 

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

na adres mailowy glos.seniora@manko.pl 
lub pocztą: al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków.
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Pismo WSPÓLNOTA zaprasza na konferencję
JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW

PIERWSZY DZIEŃ ZWIEŃCZY JUBILEUSZOWA 
GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWYCH

Zapraszamy też na wystawę
STREFA SREBRNEJ GOSPODARKI

W programie: 

• Budownictwo senioralne. Lokalna senioralna 
strategia mieszkaniowa

• Narzędzia finansowania dla JST w zakresie  
mieszkalnictwa i innych usług społecznych  
skierowanych do osób niesamodzielnych

• IPrzestrzeń przyjazna seniorom. Nowe techno-
logie w zakresie sprawowania opieki i wsparcia 
osób starszych (telemedycyna, teleopieka,  
zintegrowane systemy zarządzania dla gmin)

• Turystyka, rekreacja i rehabilitacja jako segment 
usług senioralnych. Senior jako klient.  
Karty seniora 
Kontrola wykorzystania dotacji oświatowych  
– najnowsze zmiany w prawie

• Modele opieki nad osobami starszymi w zakresie 
opieki dochodzącej i opieki stacjonarnej

więcej szczegółów na www.samorzadoweforum.pl
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SIEĆ HOTELI I OŚRODKÓW 
WYPOCZYNKOWYCH  
W POLSCE

HOTELE***NAT:

Świnoujście, Kołobrzeg, Sarbinowo, Jarosławiec, 
Krynica Morska, Krynica Zdrój, Wisła, Ustroń, 
Bukowina Tatrzańska

OŚRODKI WYPOCZYNKOWE:

Ustronie Morskie, Dąbki, Jastarnia, Kąty Rybackie, 
Piwniczna Zdrój, Zarzecze, Szczytna, Kalbornia

 transport ze śląska
 bazy rehabilitacyjne, bazy zabiegowe, baseny

ATRAKCYJNE  
OFERTY PRZEZ CAŁY ROK

HOTELE*** I OŚRODKI 
WYPOCZYNKOWE  

W  ATRAKCYJNYCH 
LOKALIZACJACH
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STOSUNKI RODZINNE, BLISKA ZNAJOMOŚĆ, CZY 

CHĘĆ POMOCY OSOBOM W POTRZEBIE, SKŁANIAJĄ 

DO BEZPŁATNEGO PRZEKAZYWANIA MAJĄTKU 

OSOBOM ZAUFANYM. W PRAKTYCE NAJCZĘŚCIEJ 

BEZPŁATNE PRZEKAZANIE MAJĄTKU PRZYBIERA 

FORMĘ UMOWY DAROWIZNY.

Nie można jednak nikogo bez jego zgody obdarować. Darowizna 
jest umową (udział dwóch stron jest niezbędny). Darczyńca może 
w umowie nałożyć na obdarowanego polecenie określonego działa-
nia (np. pomocy, również finansowej, pomocy w remoncie) lub za-
niechania (powstrzymywanie się od określonego działania). 

FORMA UMOWY DAROWIZNY  
– KIEDY UDAĆ SIĘ DO NOTARIUSZA?

Darowizna dotycząca nieruchomości (grunt, lokal) lub spółdziel-
czego własnościowego prawa do lokalu musi być zawarta przed no-
tariuszem (forma aktu notarialnego). Inne rzeczy wystarczy wydać, 
jednak dla uniknięcia wątpliwości i zabezpieczenia swoich intere-
sów, umowa darowizny powinna być zawarta przynajmniej w formie 
pisemnej (własnoręcznie podpisany przez obie strony dokument). 

PODATEK OD DAROWIZNY
Darowizna generalnie nakłada na obdarowanego (osoba, która 

otrzymuje darowiznę) obowiązek uregulowania podatku. Jeśli umo-
wa jest zawierana w formie aktu notarialnego, notariusz pobiera od 
obdarowanego należny podatek. Wysokość podatku zależy od war-
tości darowizny oraz od pokrewieństwa stron. 

KIEDY MOŻNA NIE PŁACIĆ PODATKU?
Przepisy przewidują tzw. kwoty wolne, do wysokości których 

podatku nie trzeba płacić. Kwoty wolne od podatku są następujące:

Limit kwot wolnych dotyczy okresu 5 lat, od końca roku poprze-
dzającego ostatnią darowiznę. 

Co ważne podatku – niezależnie od wartości darowizny – obda-
rowany nie musi płacić jeśli:

1. umowa darowizny jest zawierana pomiędzy osobami 
najbliższymi (obdarowanym jest np. małżonek, zstępny, 
wstępny, rodzeństwo), 

2. w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy zgłosi nabycie 
właściwemu urzędowi skarbowemu na specjalnym formu-
larzu „SD-Z2”. Jeśli umowa jest zawierana przed notariu-
szem, notariusz sam dokonuje zgłoszenia. 6-miesięczny 
termin na zgłoszenie jest terminem nieprzekraczalnym (po 
upływie terminu podatek trzeba zapłacić),

3. jeśli przedmiotem darowizny są pieniądze, obdarowany 
musi również przedstawić dokumenty, z których wynika, 
że otrzymał pieniądze (przelew na rachunek bankowy lub 
przekaz pocztowy).

O możliwości odwołania darowizny w związku z rażącą nie-
wdzięcznością obdarowanego, napiszemy w kolejnym numerze.

�� ADRIANNA BIERNACKA 
Artykuł napisany w ramach projektu 

 „Allerhand Advocacy - Prawo w interesie publicznym”.
Opieka merytoryczna: adw. Alicja Sobota.

UMOWA 
DAROWIZNY

GRUPA PODATKOWA KWOTA WOLNA OD PODATKU
GRUPA I*: małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, 
ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa

9.637,00 zł
* możliwość całkowitego zwolnienia z podatku dla osób najbliższych (małżonek, 

zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha), pod warunkiem 
zgłoszenia nabycia do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy

GRUPA II: zstępny rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępny 
i małżonek pasierbów, małżonek rodzeństwa i rodzeństwo 
małżonków, małżonek rodzeństwa małżonków, małżonek 
innych zstępnych

7.276,00 zł

GRUPA III: inni nabywcy (osoby obce wobec obdarowanego) 4.902,00 zł 
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GDZIE W RZESZOWIE 
WYROBIĆ OGÓLNOPOLSKĄ 
KARTĘ SENIORA?

Więcej informacji: 
Al. Słowackiego 46/30 | 30-018 Kraków |  12 429 37 28 | 
 www.glosseniora.pl |  kartaseniora@manko.pl | 

Stowarzyszenie MANKO – Redakcja Głosu Seniora

Do otrzymania Karty – za pośred-
nictwem Urzędu Miasta Rzeszo-

wa – uprawnieni są mieszkańcy Rzeszo-
wa, którzy ukończyli 60 lat.

Ogólnopolską Kartę Seniora można 
uzyskać w następujących punktach w Rze-
szowie:

 Î  Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rze-
szowa, ul. Kopernika 16 – w godzinach 
pracy Urzędu,

 Î  Za pośrednictwem członków Rzeszow-
skiej Rady Seniorów, którzy otrzymali 
stosowne upoważnienia od organizato-
ra Programu.

 Î  Rzeszowska Rada Seniorów, Rynek 7, 
pokój 01, w czasie dyżurów, tj. we środy, 
w godzinach 12.00-14.00.

 Î  NZOZ „Rudek” Gabinety Rehabilita-
cji Medycznej w godzinach 7.00-19.00:  
ul. Marszałkowska 15; ul. Rejtana 32;  
ul. Hetmańska 40A; ul. Szarych Szere-
gów 5; ul. Strażacka 12e.

W przypadku dużego zainteresowania 
Programem, istnieje możliwość zorgani-
zowania spotkania z seniorami np. z dane-
go osiedla, Domu Kultury, Klubu Seniora, 
w trakcie którego Karty Seniora zostaną 
rozdane osobom zainteresowanym.

Ogólnopolska Karta Seniora honorowa-
na jest w prawie 900 punktach w całej Pol-

sce. W Rzeszowie uprawnia do zniżek w kil-
kunastu punktach, do których należą:

 Î  Body&Mind Balance  
Poradnia Żywieniowa, 

 Î GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o., 
 Î Kawiarnia Niebieskie Migdały, 
 Î Kino Helios, 
 Î Neckermann Polska Biuro Podróży, 
 Î  NZOZ Rudek Gabinety Rehabilitacji  

Medycznej, 
 Î Pizzeria Przyjaciele, 
 Î Restauracja Ukraińska Chata, 
 Î Salon Optyczny Maciej Szwed, 
 Î ACS Słuchmed, 
 Î Alyos Joseph Cohen SPA, 
 Î DentAR, 
 Î Amplifon Poland Sp. z o.o., 
 Î Centrum Rehabilitacji Sanomed.

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

CENTRUM PORADNICTWA 
PRAWNEGO ,,PRAWNIKON”

Fundacja Prawnikon z siedzibą w Rzeszo-
wie za cel swojego działania przyjmuje 

„Zwiększenie dostępności do usług praw-
nych i edukacji prawnej”.

Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawni-
kon” powstało w marcu 2013 roku jako nie-
zależna pozarządowa organizacja non-profit. 
Fundatorką Fundacji „Prawnikon”  jest Patricia 
Mitro z wykształcenia prawnik. Podstawowym 
celem Fundacji jest ochrona praw i wolności 
obywatelskich ze szczególną ochroną kon-
sumentów, osób zadłużonych, praw kobiet, 
seniorów, rodziny oraz umacnianie zaufania 
do państwa i prawa, a także upowszechnia-
nie osobistego zaangażowania prawników 
w niesienie pomocy osobom potrzebującym 
oraz wykluczonym społecznie. Zgodnie z usta-
wą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz eduka-
cji prawnej darmową pomoc prawną (na etapie 
przedsądowym) otrzymają:
•  młodzież do 26. roku życia,
•  kobiety w ciąży,
•  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Ro-

dziny,
•  seniorzy po ukończeniu 65 lat,
•  osoby fizyczne, którym w okresie roku po-

przedzającego zostało przyznane świad-
czenie z pomocy społecznej na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej,

•  kombatanci,
•  weterani,
•  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą 

naturalną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną.

Fundacja „Prawnikon” prowadzi działal-
ność ogólnopolską w zakresie udzielania porad 
prawnych dla osób niezamożnych, udzielania 
specjalistycznej pomocy prawnej rodzinom 
i samotnym matkom. Fundacja prowadzi pro-
jekty pilotażowe, szkoleniowe oraz pomocowe. 
Pomoc świadczona jest przez prawników, apli-
kantów, radców prawnych oraz adwokatów.

„Prawnikon” w okresie trzech lat zrealizo-
wał ponad 50 projektów związanych między 
innymi z prawem konsumenckim, wspiera-
niem polityki seniorów oraz wzmacnianiem 
pozycji organizacji pozarządowych w woje-
wództwie podkarpackim. 

Fundacja „Prawnikon” to adwokaci, radcy 
prawni, aplikanci, wolontariusze, praktykanci, 
stażyści oraz cała rzesza współpracowników 
zewnętrznych. Dzięki ich profesjonalizmowi 
świadczymy szeroką paletę usług dla miesz-
kańców i mieszkanek Rzeszowa. 

POLECANY PARTNER  
NZOZ RUDEK GABINETY 
REHABILITACJI MEDYCZNEJ 
W RZESZOWIE (15% zniżki na usługi):
1.  ul. Marszałkowska 15 

e-mail: marszalkowska@rudek.com.pl  
tel.: 17-861-10-96

2.  ul. Rejtana 32  
e-mail: rejtana@rudek.com.pl 
tel.: 17-862-63-99

3.  ul. Hetmańska 40A 
e-mail: hetmanska@rudek.com.pl       
tel: 17-854-00-16

4.  ul. Szarych Szeregów 5  
e-mail: szarychszeregow@rudek.com.pl     
tel.: 17-861-24-69

5.  ul. Strażacka 12e 
e-mail: strazacka@rudek.com.pl 
tel.:  17-857-90-59

KONTAKT: 
Wydział Zdrowia  
Urzędu Miasta Rzeszowa: 
 17 875 46 53 
 zdrowie@erzeszow.pl



UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PRAWIE 900 FIRM Z CAŁEJ  
POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA POSIADACZY KARTY.  SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ ZE ZNIŻEK!

Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl
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ACS SŁUCHMED
•   25% rabatu na każdorazowy zakup kompletu baterii do aparatu 

słuchowego tj. do 6 szt. Promocja nie łączy się z rabatem z tytuły 
karty stałego klienta Słuchmed

ul. Lisa -Kuli 9F, ul. Rejtana 53, ul. Warzywna 3; gab. 109
tel. 17 866 95 39

ALYOS JOSEPH COHEN SPA
•   15% zniżki dla wersji stacjonarnej i 10% zniżki dla wersji internetowej 

indywidualnego programu zdrowotnego STREFA 45-90
ul. Szopena 19/1
tel. 507 219 494

AMPLIFON POLAND SP. Z O.O.
•   Bezpłatne badanie słuchu; 
•   Bezpłatny serwis aparatów słuchowych zakupionych w Amplifon, 

który obejmuje wymianę wężyka, kopułki, filtra, czyszczenie; 
•   Bezpłatne czyszczenie aparatów słuchowych kupionych poza 

Amplifon, marek Phonak, Siemens, Starkey; 
•   Bezpłatna opieka audiologiczna i badania kontrolne; 
•   baterie do aparatów słuchowych w cenie 1,25 za sztukę;
•   Rabaty do 50% na urządzenia wspomagające słyszenie; 
•   Wydłużona gwarancja na aparaty słuchowe do 4 lat.
ul. Żeromskiego 10, ul. Krakowska 12b/2a
tel. 666 143 797

BASENY MINERALNE SOLEC ZDRÓJ
•   5 % zniżki na bilety indywidualne
ul. Partyzantów 18 Solec-Zdrój
tel. 41377 65 65

BODY&MIND BALANCE PORADNIA ŻYWIENIOWA
•   15% zniżki na usługi
ul. Lwowska 64
tel. 509863293

CENTRUM REHABILITACJI SANOMED
•   15 % rabatu na zabiegi rehabilitacyjne 
ul. Jana Pawła II 181
tel. (17) 742 16 39

DENTAR
•   10% zniżki
tel. 602383911
ul. Mickiewicza 21

KAWIARNIA NIEBIESKIE MIGDAŁY
•   10% zniżki
ul. 3 Maja 8
tel. 17 784 41 28

KINO HELIOS
•   20% zniżki na bilet normalny i ulgowy.
•   20% zniżki na kawę w HELIOS Cafe
•   20% zniżki na popcorn, napoje z nalewaka i nachos (nie dotyczy 

zestawów)
ul. Powstańców Warszawy 14, ul. Piłsudskiego 44
tel. 178540064

GEERS AKUSTYKA SŁUCHU SP. Z O.O.
•   bezpłatne testy słuchu; 25 % rabatu na zakup baterii, środków 

pielęgnacyjnych, akcesoriów, wężyków, rożków, filtrów i kopułek 
bezpłatne przeglądy dla posiadaczy aparatów słuchowych

ul. 3 maja 20, ul. Stefana Batorego 18/9
tel. 17 853 88 48

WIOSKA MEDYCZNA MEDCITHI
•   5 % rabatu 
Wojska Polskiego 10 Zebrzydowice
tel.: 791 020 403

NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SP. Z O.O. 
•   20% zniżki we wszystkich ośrodkach i hotelach NAT w Polsce 

w sezonie B i C
ul. Edukacji 37 Tychy
tel.:32 326 23 70

NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.
•   2% według regulaminu zniżek
ul. Kościuszki 4
tel. 17 852 84 99

NZOZ RUDEK GABINETY REHABILITACJI MEDYCZNEJ
•   15% zniżki na usługi
ul. Marszałkowska 15, ul. Rejtana 32, ul. Hetmańska 40A,  
ul. Szarych Szeregów 5, ul. Strażacka 12e
tel. 17-861-24-69

PIZZERIA PRZYJACIELE
•   10 % zniżki
ul. Rudnickiego 4
tel. 881737918

RESTAURACJA UKRAIŃSKA CHATA
•   10% zniżki
ul. Lisa-Kuli 19
tel. 500729464

SALON OPTYCZNY MACIEJ SZWED
•   15% zniżki na soczewki okularowe firmy Essilor
•   10% zniżki na soczewki okularowe firmy JZO
•   5% zniżki na soczewki okularowe firmy Essilor
•   10% zniżki na soczewki okularowe firmy JZO
ul. Krakowska 20, ul. Mickiewicza 27, ul. Słowackiego 2
tel. 17 741 15 30



Rodzaj prenumeraty:

¨�35,00 zł* 6 kolejnych numerów (po jednym egzemplarzu każdego wydania)

¨�5,90 zł* jeden wybrany egzemplarz w roku 2017  

*W wartość prenumeraty wliczona jest wysyłka listem ekonomicznym.

Adres do wysyłki:

Nazwa firmy / Imię i nazwisko

Ulica, nr domu, nr lokalu

Kod i miejscowość

Telefon

E-mail:

Wypełnione zgłoszenie prosimy odesłać na adres: Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków 
z dopiskiem „Prenumerata Głosu Seniora” lub na adres e-mail: prenumerata@manko.pl

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

data i czytelny podpis

ZAMÓWIENIE PRENUMERATY OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU GŁOS SENIORA
 (obowiązuje na 6 kolejnych numerów magazynu)

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

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16 
30-698 Kraków

57  2490  0005  0000  4500  9810  9905



*  SENIORZY SPOZA RZESZOWA, BY UZYSKAĆ KARTĘ POWINNI WYPEŁNIONY PISMEM DRUKOWANYM FORMULARZ ODESŁAĆ 
POCZTĄ TRADYCYJNĄ (WRAZ Z ZAADRESOWANĄ KOPERTĄ ZWROTNĄ I ZNACZKIEM) NA ADRES REDAKCJI GŁOSU SENIORA  
– AL. J. SŁOWACKIEGO 46/30,30-018 KRAKÓW.

PROSIMY RÓWNIEŻ O WSPARCIE PROJEKTU DAROWIZNĄ NA ADRES: STOWARZYSZENIE MANKO, UL. SIARCZKI 16, 
30-698 KRAKÓW. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 57 2490 0005 0000 4500 9810 9905   

BAZA FIRM HONORUJĄCYCH KARTĘ SENIORA JEST DOSTĘPNA NA WWW.GLOSSENIORA.PL.

MIESZKAŃCY RZESZOWA MOGĄ WYROBIĆ KARTĘ NA MIEJSCU W PUNKTACH PODANYCH NA STR. 32. 

Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników  
Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”*

NR KARTY:

Data urodzenia:

d d - m m - r r r r

Imię (imiona):

Miejsce 
urodzenia:

Nazwisko:

Proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników programu „Ogólnopolska 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. z 2016 r. poz. 922). 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 skierow-
anych do seniorów.

DANE KONTAKTOWE

Ulica:

Kod pocztowy: –

Numer telefonu:

Adres  
e-mail:

Własnoręczny czytelny podpis:

Miejscowość:

DANE OSOBOWE

d d - m m - r r r r

Data:

Numer domu: Numer lokalu:

Miejscowość:



AMBASADORZY GŁOSU SENIORA  
I OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA

www.stowarzyszeniemanko.pl

SENIORZE, WESPRZYJ DZIAŁANIA  
STOWARZYSZENIA MANKO 
– GŁOSU SENIORA 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ:
Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków
numer rachunku bankowego: 
57 2490 0005 0000 4500 9810 9905

Wirginia Szmyt - DJ WIKA Krzysztof Zanussi

Irena Santor

Grażyna Myszka i Danuta Kamieniecka-Przywara Tadeusz Ferenc  
– Prezydent Miasta Rzeszowa

Jan Pająk


