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Łukasz Salwarowski

OD REDAKCJI

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność oddać w Wasze ręce pierwszy, 

kwietniowy numer „Warszawskiego Głosu Seniora” 
kolejnej już (po rzeszowskiej) lokalnej edycji lubiane-
go magazynu „Głos Seniora”, w którym już od 5 lat 
propagujemy inicjatywy pro-seniorskie, inspirujemy 
do działania oraz zajmujemy się edukacją osób star-
szych w kwestiach zdrowotnych, prawnych, ekono-
micznych, społecznych oraz medialnych.  

W „Warszawskim Głosie Seniora” znajdą Państwo 
znane już działy, takie jak „Aktywny Senior”, wywiady 
z popularnymi i inspirującymi Seniorami  –  w pierw-
szym warszawskim wydaniu mamy zaszczyt gościć 
doskonale znaną wszystkim warszawiankę, aktywną 
działeczkę pro-seniorską, uosobienie dobra, piękna 
i odwagi, naszą Ambasadorkę - Wirginię Szmyt, czy-
li DJ Wikę. W wydaniu warszawskim znajdzie się tak-
że „Stylowa Seniorka” – dział, w którym prezentujemy 
kobiety piękne i odważne w gustownych stylizacjach, 
promując tym samym piękno niezależne od metryki. 
W „Warszawskim Głosie Seniora” nie zabraknie rów-
nież spraw ważnych dla każdego warszawskiego Se-
niora – aktualności z Warszawskiej Rady Seniorów 
oraz Dzielnicowych Rad Seniorów, zapowiedzi inte-
resujących wydarzeń, listy Miejsc Przyjaznych Senio-
rom oraz prezentacji istotnych pro-seniorskich projek-

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY

tów i inicjatyw. Nie zabraknie także znanego Państwu 
działu „Myśl Zdrowo”, w którym inauguracja kampanii 
„Przegonić smutek”, porady jak dbać o słuch, nerki i ko-
rzystać z mocy naszych zdrowotnych sojuszniczek – 
pszczół.   W dziale „Oszczędny Senior” tym razem przy-
bliżymy temat darmowej pomocy prawnej, umowy 
darowizny oraz testamentu.  Zaprosimy także do ko-
rzystania i rozwijania z nami Programu Ogólnopolska 
Karta Seniora, która jest już honorowana w ponad 700 
punktach w całej Polsce, a którą posiada już ponad 80 
tys. polskich seniorów.   

 Serdecznie zapraszamy do współtworzenia gaze-
ty.  Czekamy na Wasze artykuły, inicjatywy, wiersze, 
krzyżówki, propozycje nowych działów i tematów 
godnych poruszenia. Zapraszamy także do wzięcia 
udziału w konkursach: Przegonić smutek,  Opowiedz 
nam swoją historię, Miłość po 60tce, Stylowa Senior-
ka, Gotuj razem z nami, Zwierzak sposobem na sa-
motność oraz Senior Działkowiec.
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AKTYWNY SENIOR

Jak rozpoczęła się Twoja przygoda DJ Wiki?
Moja przygoda jako DJ-ja rozpoczęła się w 1994 

roku w Klubie Seniora Ikar w Warszawie w dzielnicy 
Włochy. To był piękny klub, który zyskał bardzo duże 
uznanie wśród władz dzielnicy, a przede wszystkim 
wśród seniorów, bo robiłam tam bardzo dużo rzeczy  
– organizowałam różne spotkania, m.in. z przedstawi-
cielami różnych wyznań, z lekarzami różnych specja-
lizacji, organizowałam także wycieczki z przewodni-
kiem po Warszawie. Sala w Ikarze była piękna i szkoda 
mi było, że wieczorami stoi pusta, a można ją było przecież 
wykorzystać na zabawy. Pamiętam, raz zaprosiłam DJ-ja, ale 
niestety później nie było nas na niego stać. A zabawa się bar-
dzo spodobała – postanowiłam więc, że skoro nie mamy na 
DJ-ja, to sama będę grała  –  tak się zaczęła moja przygoda. 
To były początki, muzyka była zupełnie inna, to przecież były 
lata ’90  – grało jeszcze z kaset, z płyt winylowych. Seniorzy 
przynosili płyty, które chcieli usłyszeć. Te wieczorki były orga-
nizowane najpierw raz w tygodniu, a później 3 razy w tygo-
dniu – w czwartki, soboty i niedziele. 

Seniorzy często borykają się z samotnością, a ty ponoć 
w Ikarze połączyłaś 22 pary?

Tak, przez ten okres połączyłam 22 pary, to byli ludzie, 
którzy się poznali w tańcu na imprezie. Bo taniec zbliża ludzi. 

W 1999 roku zakończyłaś piękną działalność w Ikarze 
i przeniosłaś się do pubu Bolek. 

W Bolku grałam 3 razy w tygodniu, obecnie gram w nie-
dzielę od godziny 16 do 21. Bolek to pub, pierwszy w War-
szawie, który otworzył się na seniorów. Znajduje się przy 

TANIEC ŁĄCZY LUDZI!
Nie zakłada się łączenia 

ludzi w pary  –  jest to tylko 
i wyłącznie przypadek, 
któremu trzeba dać szansę.

Bibliotece Narodowej na Alei Niepodległości 211. Tam se-
niorzy pięknie się bawią, korzystają z bufetu – pub poszedł 
na wielką współpracę z seniorami, zauważając, że nie jest to 
grupa zamożna, dlatego zawsze były dla nich jakieś zniżki.

Jednocześnie założyłam salon literacki na ulicy Wi-
lanowskiej i prowadziłam go w latach 2000-2003, orga-
nizując warsztaty literackie, spotkania ze znanymi war-
szawskimi poetami oraz z poetami różnych narodowości 
– ta poezja była prezentowana na wieczorkach poetyckich 
w Bolku, gdzie w dalszym ciągu grałam. 

Czy walka z samotnością seniorów i łączenie ich w pary 
w Bolku i w klubie Hula Kula dalej się sprawdza, tak jak 
w Ikarze?

To nie jest to samo – mogę tylko tyle powiedzieć, że to 
nie jest tak, że zakładasz łączenie w pary, tego się nie zakła-
da. Jest to tylko i wyłącznie przypadek, któremu trzeba dać 
szansę. W klubie seniora łatwiej jest się poznać, bo to jest 
okrojona grupa znajomych, którzy systematycznie się spo-
tykają. W Bolku i Hula Kula ludzie poznają się spontanicznie 
podczas zabawy, nie mają tyle czasu na poznanie się.
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 Za co ludzie Cię tak kochają?
Sądzę, że oni szukają we mnie potwierdzenia, że moż-

na. Szukają potwierdzenia, że oni też mogą. Szukają też 
odwagi, bo ja kocham to, co robię 
i nikt mnie do tego nie zmusza. 

Rozpoczynamy nową kampa-
nię „Przegonić smutek”. Jaki jest 
twój sposób na depresję: jak do 
niej nie dopuścić albo szybko 
z niej wyjść?

Czasami bardzo trudno wyjść 
z depresji, bo to jest choroba, któ-
ra atakuje nagle – człowiek ma 
poczucie, że jest już niewiele wart, 
że już nic nie może, że już nic nie 
potrafi. Ja też mam takie okresy, że 
mi się nic nie chce, że najchętniej 
bym została w domu, ale jest ta 
świadomość, że jak zostanę 2 czy 
3 dni, to zostanę na zawsze. Moim 
sposobem jest wymuszanie na 
sobie aktywności, wychodzenie 
z domu – można wyjść do miasta, 

do kina, do klubu seniora, do UTW. Bardzo lubię też wyjść 
do centrum, usiąść przy fontannie i wypić dobrą kawę.

A twoje koty? To jest też Twój sposób na depresję?
Dla mnie zwierzęta są niezbędne w życiu. Człowiek 

potrzebuje bliskości, szczególnie w starszym wieku, kie-
dy nie ma już partnera. Dlatego radziłabym, żeby każdy 
samotny senior miał zwierzaka  – jeżeli pies jest utrud-
nieniem, bo trzeba z nim wychodzić na spacer, to można 
wziąć kota.

Powiedz jeszcze, jak według Ciebie być stylową senior-
ką w tych czasach?

Uważam, że trzeba korzystać z najnowszych trendów 
w modzie, żeby nie nosić tylko tego, co było modne kilka-
dziesiąt lat temu – nie bać się założyć czegoś kolorowego, 
włożyć coś, co nie jest garsonką ani szeroką spódnicą, nie 
bać się kolorowych spodni, kolorowych bluzek, nie bać się 
dżinsów, nie bać się mody bardziej młodzieżowej, bo ubra-
nie może nas postarzać, ale może też odmładzać i doda-
wać nam pewności siebie!

Na czym polega twoja inicjatywa Wczasy za grosik?
18 lat temu podczas wakacji nad morzem, pomyślałam, 

że można by zorganizować tanie wycieczki dla seniorów, 
żeby mogli zobaczyć morze, bo niektórzy nigdy go nie wi-
dzieli… Pierwszy turnus, który pojechał w 2001 roku liczył 
42 osoby. Teraz mamy już 5 turnusów w ciągu roku, tyl-
ko do jednego ośrodka w Ostrowie. Przez ten okres, czyli 
już 17 lat, nazbierało się więcej miejscowości, do których 
wyjeżdżamy. Mamy więcej wolontariuszek-seniorek, któ-
re jeżdżą z grupami, organizując atrakcje dla wczasowi-
czów  –  nie tylko opalanie i kąpiele morskie, ale przede 
wszystkim zwiedzanie pięknej ziemi kaszubskiej. Jak widać 
można wiele zrobić dla ludzi, angażując ich do działalności 
społecznej, bo pomagając innym, pomagamy sobie. Zaję-
cie, zaangażowanie, przebywanie z ludźmi, zmusza nas do 
pracy  –  jest to też motywacja do ciągłej aktywności, a to 
uodparnia i sprzyja zdrowiu. Senior aktywny, ciekawy życia, 
ciągle na etapie uczenia się nie ma czasu na starość i cho-
roby  – poza tym może wykorzystać wiedzę, którą posiada 
i podzielić się nią z innymi. I tak mamy swoje radości, które 
pozwalają z optymizmem patrzeć na czas przemijania.

�� Rozmawiali: ŁUKASZ SALWAROWSKI, KINGA GIEMZA 
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STYLOWA SENIORKA

ZAWSZE MNIE ZACHWYCA PONADCZASOWA 
MODA, W KTÓREJ KAŻDEJ KOBIECIE DO 
TWARZY. W TYM ROKU W MEDIOLANIE 
PIĘKNA AKTORKA I MODELKA 73-LETNIA 
LAUREN HUTTON WYSTĄPIŁA W BEŻOWYM 
TRENCZU, KTÓRY NAWIĄZYWAŁ DO 
JEJ STYLIZACJI Z FILMU „AMERYKAŃSKI 
ŻIGOLAK” Z 1980 ROKU. TOREBKA I BUTY 
W ODCIENIACH BRĄZU NIEZWYKLE 
ELEGANCKO I KOBIECO PREZENTOWAŁY 
SIĘ NA NIEJ. I TO JEST MÓJ NR.1 WŚRÓD 
PROPOZYCJI OD WIELKICH ŚWIATOWYCH 
PROJEKTANTÓW NA 2017 ROK. 

Kierunek: Afryka, japoński minimalizm, sportowy szyk, 
powrót ortalionu, smak Sycylii, sztuka ludowa… nie za-
chwyciły mnie, co najwyżej zaciekawiły i wskazały, gdzie 
szukają inspiracji: Dolce&Gabbana, Antonio Marras, Dona-
tella Versace, Gucci, Dior,Giorgio Armani, Chanel, Karl La-
gerfeld, Trussardi. 

PONADCZASOWA!

Kolory na wiosnę i lato 2017 to: żółty, intensywny 
róż, biel, jasna zieleń, oliwkowa zieleń i beże. Wzo-
ry: grube pasy pionowe jak i poziome, cienkie pio-
nowe paski i błyszczymy nawet od rana. Metaliczne 
tkaniny i tiul, sporo napisów, asymetryczne dekolty. 
Torebki albo ogromne, albo tylko na klucze. Buty bo-
gato zdobione. Szukamy inspiracji bawiąc się modą, 
bo o to przecież chodzi. 

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

JANINA STARKEL

BARBRA PEJSKA

KRYSTYNA OLEJNICZAK

ALICIA RACZYŃSKA
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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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EWA STAŚKIEWICZ KRYSTYNA POTRZEBNICKA

ALICJA LEWCZUK
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WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

w naszym mieście mieszka blisko pół miliona osób 
w wieku senioralnym. Z tej grupy część jest nieocenionym 
wsparciem dla swych wnuków i dzieci. Część, dalej aktyw-
na zawodowo,  pomocna jest tym, którzy chcą czerpać 
z ich wiedzy i doświadczenia.

Jedna czwarta mieszkańców Warszawy w wieku 60+ to 
także wyzwanie dla władz miasta. Chcemy bowiem, aby 
Państwa życie w wielkiej aglomeracji było szczęśliwe, po-
zbawione barier i po prostu ciekawe. Stworzenie Warsza-
wy przyjaznej seniorom to priorytetowy program przyjęty 
w 2013 r. przez Radę Miasta. Chcemy promować aktyw-
ność seniorów, umożliwiać im podejmowanie wyzwań 
społecznych i obywatelskich, zapewnić poczucie bezpie-
czeństwa.  

W 2014 r. powołaliśmy Warszawską Radę Seniorów. To 
jej uwagi pozwalają lepiej zaplanować miejskie projek-
ty dedykowane Państwu, takie jak np. konkurs na Miejsca 
Przyjazne Seniorom. W tym roku po raz drugi wyróżnili-
śmy 19 instytucji, które w swojej działalności przewidują 
potrzeby i oczekiwania starszych mieszkańców stolicy, są  
pozbawione barier architektonicznych i oferują atrakcje 
ciekawe z Państwa punktu widzenia. 

Już teraz zapraszam Państwa na Warszawskie Dni Senio-
ra (dawnej  Warszawski Tydzień Seniora), które jak co roku 
odbędą się na przełomie września i października z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. W ubiegłym 
roku zgłosiło się do tego wydarzenia ponad 60 różnego 
typu podmiotów: muzea, biblioteki publiczne, kina, teatry, 
ośrodki sportu i rekreacji, prywatne firmy, które przygo-
towały ponad 130 imprez. Tegoroczna, piąta edycja, tego 
ważnego i ciekawego wydarzenia, będzie trwała 10 dni. 

Mam nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, spo-
tkają się z Państwa zainteresowaniem i uznaniem. 

Miasto stołeczne Warszawa od lat wspiera projekty skie-
rowane do najstarszych mieszkańców. Finansujemy Uniwer-
sytety III Wieku, na które uczęszcza 5 tys. osób. Organizujemy 
szkolenia w Punktach Cyfrowego Wsparcia, podczas których 
można m.in. nauczyć się obsługi komputera.

Dla mnie osobiście wielkim wyróżnieniem są obcho-
dzone w ratuszu jubileusze długoletniego pożycia małżeń-
skiego, podczas których wręczam medale warszawiakom, 
którzy są ze sobą 50 lat. W Warszawie dbamy także o to, 
aby młodzi i starsi mieszkańcy mogli ze sobą przebywać, 
wspierać się nawzajem – propagujemy ideę wolontariatu 
i tworzymy Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Ma 
ono na celu m.in. polepszenie społecznego wizerunku sta-
rości i przygotowanie osób w średnim wieku do wchodze-
nia w wiek seniorski.

Dotujemy także organizacje pozarządowe, które działa-
ją na rzecz osób starszych. Poprawiamy jakość usług opie-
kuńczych oraz działamy w wielu innych obszarach. Można 
się z nimi zapoznać na www.senioralna.um.warszawa.pl 
oraz na Facebooku @WarszawaPrzyjaznaSeniorom.

Cieszę się, że powstaje pismo skierowane właśnie do 
Państwa – naszych warszawskich seniorów. Zachęcam do 
jego współtworzenia i życzę miłej lektury. 

HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY

Drodzy 
warszawscy 
seniorzy, FOTO R. MOTYL, UM WARSZAWA
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W MARCU ODBYŁA SIĘ GALA FINAŁOWA KON-
KURSU „MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM” OR-
GANIZOWANEGO PRZEZ WARSZAWSKĄ RADĘ 

SENIORÓW ORAZ STOŁECZNY RATUSZ. W TYM 
ROKU KAPITUŁA KONKURSU PRZYZNAŁA 19 WY-
RÓŻNIEŃ. 

Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” ma na celu pro-
mowanie działających w Warszawie instytucji i organiza-
cji otwartych na potrzeby osób starszych. Miejsc bez ba-
rier architektonicznych, oferujących atrakcyjne produkty, 
usługi i zniżki.  Miejsc, w których seniorzy czują się kom-
fortowo i są traktowani z szacunkiem. 

Łącznie do konkursu wpłynęło 45 wniosków. Przed-
stawiciele Dzielnicowych Rad Seniorów m.st. Warszawy 
odwiedzili wszystkie zgłoszone miejsca. Po wnikliwym 
sprawdzeniu obiektów kapituła konkursu przyznała ty-
tuły „Miejsce Przyjazne Seniorom” w kilku kategoriach. 
– Po raz drugi spotykamy się na gali konkursu „Miejsce 
Przyjazne Seniorom”. Konkurs i dzisiejsza gala jest ele-
mentem myślenia Warszawy o seniorach, ale takiego 
myślenia w kontekście międzygeneracyjnym, międzypo-
koleniowym. Dziś pokazujemy miejsca, które są otwarte 
na ich potrzeby i mogą być wzorem dla innych, wzorem 
dobrych praktyk do naśladowania – mówiła Joanna Do-
lińska-Dobek, wicedyrektorka miejskiego Biura Pomocy 
i Projektów Społecznych podczas gali.

      LAUREACI KONKURSU 

Kapituła konkursu wybrała 19 podmiotów, które otrzy-
mały certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom” oraz spe-
cjalny znak do umieszczenia na obiekcie. Wyróżnienia 
w poszczególnych kategoriach otrzymali:

LISTA LAUREATÓW:

Publiczne instytucje obsługi mieszkańców:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła  
m.st. Warszawy 
Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

Kultura, rozrywka, edukacja:
Białołęcki Ośrodek Kultury 
Biblioteka Publiczna im. ks. J. Twardowskiego, Praga Północ
Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla, Praga-Południe 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 
Centrum Kultury Wilanów 
Centrum Promocji Kultury, Praga Południe
Centrum Społeczne Paca 40 
Dom Kultury „ŚWIT” 
Festiwal Ogrody Muzyczne na Dziedzińcu Zamku Królew-
skiego  
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców 
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
Gastronomia:
Cafe Żytnia  -  klubokawiarnia na Woli 
Zakłady opieki zdrowotnej, apteki:
Przychodnia Lekarska przy ul. Przyczółkowej 33, Wilanów 
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Poborzańska 6, 
Targówek 
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Rembelińska 8, 
Targówek 

EDYCJA 2017
Konkurs ma charakter cykliczny i przeprowadzany jest 

corocznie. Już niebawem rozpoczniemy zbieranie zgło-
szeń do następnej, trzeciej edycji. W kolejnym numerze 
„Warszawskiego Głosu Seniora” opowiemy, jak będzie moż-
na zgłaszać swoje typy.

MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM
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WARSZAWSKA RADA SENIORÓW

Warszawa to jedna gmina złożona z osiemnastu dziel-
nic. Właśnie w dzielnicach tworzone są Dzielnicowe Rady 
Seniorów, które delegują swoich przedstawicieli do War-
szawskiej RS  – wchodzą do niej obok przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych i stołecznego samorządu. Jak 
dotąd dzielnicowych rad jest piętnaście. W sumie więc 
Warszawska Rada liczy obecnie 22 osoby, a będzie nas naj-
prawdopodobniej jeszcze o kilkoro więcej, gdy powstaną 
rady w dzielnicach, w których ich dotąd nie ma.

Warszawskiej Radzie Seniorów przewodniczy Anna 
Nehrebecka-Byczewska, znana aktorka, stołeczna radna 
i działaczka społeczna. Scenariusz działania, tak jak inne 
rady seniorów, musieliśmy sobie wypracować sami: wygo-
spodarować dla naszych działań część przestrzeni społecz-
nej w dzielnicach i w mieście oraz uczyć się każdego dnia, 
jak skłonić naszych partnerów z różnych miejskich obsza-
rów, by zechcieli się „posunąć” i oddać nam nieco miejsca 
potrzebnego i należnego ludziom starszym.

Zaczęliśmy, jak wszyscy, od statutu, regulaminów, pla-
nów długofalowych i doraźnych, powoływania zespołów 
tematycznych i precyzowania zakresu ich kompetencji. Te 
doświadczenia przydają się dzielnicowym radom do bu-
dowania ich własnych planów i struktur. Z kolei Warszaw-
ska RS podpatruje tematykę i formy pracy dzielnic. A jest 
co podpatrywać i warto to robić, bo nie wiadomo jeszcze, 
czy ta nieco centralistyczna struktura nam się sprawdzi 
w przyszłości. Każda dzielnica bowiem ma swoją specyfi-
kę i wypracowane doświadczenia. Nie wszystkie dają się 
przenieść do innych dzielnic i nie wszystkie wypracowane 
w Warszawskiej RS pomysły znajdą powszechne zastoso-
wanie. Na razie uczymy się od siebie.

Jedną z rad, od której można się wiele nauczyć okazała 
się Wolska Rada Seniorów. Wydaje sie, że zorganizowano 
ją wzorcowo. Ma siedzibę, logo, stronę internetową i nie-
zły dostęp do dzielnicowej poligrafii. A przede wszystkim 
– zaangażowanych w pracę seniorską ludzi i sieć klubów 
na osiedlach oraz w spółdzielniach mieszkaniowych. Wol-
skim seniorom można pozazdrościć, bo gdy po nowelizacji 
ustawy samorządowej otwarto drogę do tworzenia senior-
skich rad, oni już mieli niezłą strukturę opieki nad osobami 
starszymi: prawdziwe senioralne centrum z pracowniami, 
sekcjami i bardzo przyzwoitą stołówką. Wola jako pierw-
sza pochwaliła się więc swoim programem dla seniorów 
na forum WRS. Prezentację swoich dokonań przygotowują 
kolejne dzielnice.

Uczymy się też dosłownie: dzięki podpisanym poro-
zumieniom z organizacjami pozarządowymi, członkowie 
Warszawskiej Rady i rad dzielnicowych uczestniczą w szko-
leniach seniorskich liderów. Jest tych szkoleń sporo, a chęt-
nych do usystematyzowania i pogłębienia wiedzy o pro-
blematyce senioralnej nie brakuje. 

Jesienią ub. roku Warszawska RS wraz z Biurem Pomocy 
i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zorgani-
zowała I Seminarium Warszawskich Rad Seniorów dla pod-
sumowania tego, co już udało nam się zrobić, dla policze-
nia się, zasygnalizowania tego, czego dowiedzieliśmy się 
o potrzebach środowisk seniorskich Warszawy i dla oceny 
możliwości ich zaspokojenia. 

Było uroczyście, bo uczestniczyła w seminarium Prezy-
dent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz poseł Mi-
chał Szczerba, a więc była okazja do wręczenia dyplomów 
i wyrażenia słów uznania dla najbardziej zaangażowanych. 

WARSZAWIACY 
WIELORACY

WA R SZ AW SK A R A DA SE N I ORÓW RÓŻ N I SIĘ OD IN N YC H SE N I OR SK I C H 
R A D. TA K JA K GMINA WA R SZ AWA RÓŻ N I SIĘ OD IN N YC H GMIN. 
TO KW E STI A SK A LI…
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Ale było też pracowicie. Mówiliśmy o polityce senioralnej 
na dziś i na jutro, o programie „Warszawa Przyjazna Senio-
rom”, który stanowi strategiczny plan działania do 2020 r., 
przewidujący aktywizację seniorów trzeciego wieku i in-
stytucjonalną troskę o tych z wieku czwartego. Ta zapo-
wiadana troska o najstarszych wydaje się największą tro-
ską naszą – warszawskich rad seniorskich, bo wiemy, że to 
najtrudniejszy okres życia, o którym w polityce społecznej 
państwa myślało się dotąd najmniej.

Na naszym pierwszym seminarium (którego sprawnym 
gospodarzem była Rada dzielnicy Bielany) teoria starła się 
z doświadczeniami rad seniorów wyartykułowanymi pod-
czas panelowej dyskusji. Wynikł z niej cały katalog potrzeb, 
postulatów i zadań, które zaangażowani stołeczni seniorzy 
mają zamiar wdrażać do praktyki. I przynajmniej raz w roku 
zdawać z tego sprawę na seminariach.

Panelowi dyskutanci są zdania, że priorytetem dla rad 
musi być jednoczenie wszystkich sił i podmiotów w mie-
ście, które pracują dla środowisk senioralnych. Że nie mo-
żemy ze sobą konkurować, lecz trzeba się wzajemnie 
wzmacniać i współdziałać. Musimy mieć robocze kontakty 
z samorządami, ale też z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, 
z organizacjami pozarządowymi, wszystkimi stowarzysze-
niami zrzeszającymi emerytów i ludzi starszych. Musimy 
ściślej współpracować ze środowiskowymi klubami senio-

rów, bo one są najbliżej ludzi, którzy nie wychodzą z domu 
i bywają pozbawieni opieki. One również budują najlep-
sze sąsiedzkie więzi. Rady mogą i powinny być dla tych 
klubów wsparciem. Mówiono, że trzeba spopularyzować 
i upowszechnić „Kopertę życia” i ideę „Miejsc Przyjaznych 
Seniorom”. I że właśnie kluby seniorów mogą być w tym 
najbardziej pomocne.

„Miejsca Przyjazne Seniorom” zajmowały wiele naszej 
uwagi. Tegoroczną edycję konkursu o certyfikat i tytuł ta-
kiego „Miejsca” Warszawska Rada Seniorów zorganizowała 
wspólnie z radami dzielnic. Właśnie w dzielnicach zbiera-
liśmy do końca sierpnia zgłoszenia do konkursu w kate-
goriach: publiczne instytucje obsługi mieszkańców, sport 
i rekreacja, kultura, rozrywka, edukacja, zakłady opieki 
zdrowotnej, mała gastronomia. 

Konkursowa kapituła przyznała 19 tytułów i certyfika-
tów. Otrzymały je dwa ratusze (Wilanów i Bemowo), Ośro-
dek Pomocy Społecznej z Wesołej, trzy przychodnie, kilka 
bibliotek i Domów Kultury, Cafe Żytnia na Woli, a także Fe-
stiwal Ogrody Muzyczne od 16 lat organizowany na dzie-
dzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie i gromadzący 
tłumy seniorów – melomanów.

Jak widać, mamy co robić i – co ważne – wiemy jak.

�� JOLANTA KRONER
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INICJATYWY I WYDARZENIA

RADA SENIORÓW DZIELNICY 
BIAŁOŁĘKA M.ST WARSZAWY

Białołęka jest młodą i dynamicznie rozwijającą się dziel-
nicą, w której zamieszkuje około 14 tys. seniorów. 

Udzielamy wsparcia projektom, które przyczynią się 
do rozwiązywania konkretnych problemów seniorów 
i zwiększających komfort ich życia. Pomimo odmowy ze 
strony urzędników widzimy potrzebę opracowania Biało-
łęckiego Informatora Seniora. Jesteśmy także zdetermi-
nowani walczyć o powstanie na Białołęce Klubu Seniora. 
Kolejnym działaniem podjętym przez BRS jest utworze-
nie pierwszego w Dzielnicy Domu Dziennego Pobytu Se-
niora. Inicjatywa ta spotkała się z szerokim oddźwiękiem 
ze strony społeczeństwa Białołęki – zebrano blisko 2000 
podpisów pod apelem w tej sprawie. 

Optujemy także za zwiększeniem ilości i różnorod-
ności zajęć kulturalnych realizowanych przez Białołęcki 
Ośrodek Kultury i Białołęcki Ośrodek Sportu. BRS aktyw-
nie zaangażowała się w akcję „Miejsca Przyjazne Senio-
rom”. Jedno z wytypowanych przez BRS miejsc, czy-
li Białołęcki Ośrodek Kultury zostało wyróżnione przez 
Komisję WRS. 17 marca 2017 roku przedstawiciel BOK/
BAW, pan Dominik Wądołowski z Przewodniczącym BRS 
panem Andrzejem Toma odebrał certyfikat z rąk Prze-
wodniczącej Warszawskiej Rady Seniorów, pani Anny 
Nehrebeckiej. 

Na Białołęce jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, dla-
tego BRS tworzy w tej chwili program działania na kolejne 
lata w oparciu o szerokie konsultacje ze środowiskiem se-
niorów. 

 Przyszłość jest w naszych rękach!
�� ANDRZEJ TOMA  

Przewodniczący Białołęckiej Rady Seniorów

RADA SENIORÓW DZIELNICY 
WESOŁA M.ST WARSZAWY

Rada Seniorów dzielnicy Wesoła została powołana 22 
stycznia 2016 r. Na pierwszej sesji Rady osiem osób otrzy-
mało z rąk Burmistrza Dzielnicy, Pana Edwarda Kłosa, za-
świadczenia o powołaniu na radnych. W lutym obchodzi-
liśmy pierwsze urodziny  – czas więc na podsumowanie.

Wśród 18 stołecznych dzielnic jesteśmy na ostatnim 
miejscu pod względem ilości osób w wieku emerytalnym. 
Mieszka w Wesołej 3165 seniorów, co stanowi 13,7% ogól-
nej liczby mieszkańców. By poznać ich potrzeby stwo-
rzyliśmy ankietę  – „Portret Seniorów Dzielnicy Wesoła”. 

Najbardziej potrzebne naszym seniorom jest miejsce do 
rehabilitacji. Uruchomienie takiej placówki przerosło nasze 
możliwości, ale przystąpiliśmy do konkursu ofert na reali-
zację zadania publicznego na rzecz osób w wieku emery-
talnym. Pomógł nam w tym PKPS. 

W ciągu tego roku odbyliśmy 12 spotkań, na których pod-
jęto szereg uchwał i interwencji dotyczących najstarszych 
mieszkańców dzielnicy. Wymyśliliśmy konkurs dla gimnazja-
listów na Dzień Babci i Dziadka, który bardzo się młodzieży 
podobał i chcemy, by na stałe wszedł do kalendarza dzielni-
cy. Monitorujemy rozpoczętą już budowę Domu Dziennego 
Pobytu. Wzięliśmy udział w konkursie na „Miejsca Przyjazne 
Seniorom”. Z 7 miejsc wytypowanych przez naszą Radę, cer-
tyfikat otrzymał Ośrodek Pomocy Społecznej. W najbliższym 
czasie planujemy uruchomić tzw. Pocztę Seniora. 

W Radzie pracuje obecnie tylko 7 osób, więc nie jest 
nam łatwo. Razem mamy blisko 600 lat, ale pomimo wieku 
jesteśmy aktywni i mobilni.

�� BOŻENA BORYS  
Przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Wesoła
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19 kwietnia |  Dziesięciolecie Rembertowskiej 
Akademii Seniora, Akademia Sztuki 
Wojennej al. Gen. A. Chruściela 103, 
www.ras.edu.pl

24 kwietnia |  Konferencja "Rola samorządów 
w kształtowaniu polityki senioralnej", 
Sejm RP, kpsn@sejm.gov.pl

25 kwietnia |  „Starość/Młodość. Demistyfikacja”, 
   Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 
   19/31, Aula im. T. Tomaszewskiego 214, 

(godz. 17.30 - 19.00), www.swps.pl

czerwiec |  Parada Seniorów pod patronatem  
Głosu Seniora, szczegóły wkrótce  
na www.zaczyn.org oraz  
www.parada.zaczyn.org

3 czerwca |  Piknik Rodzinny w ramach festiwalu 
Wespół w Zespół dla Solca, DPS  
im. św. Franciszka Salezego przy  
ul. Solec 36a, fundacjaave.pl

11 czerwca |  Seniorada – coroczny 
międzypokoleniowy piknik rekreacyjny 
dla Seniorów, Akademia Wychowania 
Fizycznego, ul. Marymoncka 34, boisko 
nr 6, www.espar-50.org

17 czerwca |  Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
Tor wyścigów konnych Służewiec,  
www.fundacjaoputw.pl

19-21 czerwca |  Juwenalia III Wieku - Teatr Palladium  
ul. Złota 9, fundacjaave.pl

28 czerwca |  Konkurs „Seniorzy mają talent”,  
Białołęcki Ośrodek Kultury  
ul. Vincenta van Gogha 1  
www.opsbialoleka.waw.pl 

WYDARZENIA DLA SENIORA  
POD PATRONATEM  
GŁOSU SENIORA

RADA SENIORÓW DZIELNICY 
WILANÓW M.ST WARSZAWY

Działajmy razem! Z tym hasłem wychodzi do ludzi star-
szych Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów.

Cieszy, że do Rady wpływają wnioski od mieszkańców. 
Udało się m.in. doprowadzić do wydłużenia czasu sygna-
lizacji dźwiękowej na jednym z przejść dla pieszych, o co 
zabiegał niewidomy mieszkaniec. W tym roku zrealizowa-
ny będzie wniosek wilanowskiego UTW w sprawie urucho-
mienia w jego pobliżu przystanku autobusowego. 

Współpracujemy z Młodzieżową Radą  – w otwieranym 
w Wilanowie Międzypokoleniowym Centrum Edukacji za-
angażujemy się w tworzenie Kawiarenki Międzypokole-
niowej. Wśród planowanych form aktywności rozważamy 
bezpłatną pomoc przy obsłudze komputera ze strony mło-
dzieży w zamian za korepetycje ze strony seniorów.

Rada Wilanowa prowadzi także akcję „koperta życia” – na-
mawiamy seniorów, by trzymali w widocznym miejscu spe-
cjalne koperty z informacjami na temat stanu ich zdrowia. 

Zaangażowanie członków Rady Seniorów Dzielnicy Wi-
lanów w projekcie „Miejsca Przyjazne Seniorom” sprawi-
ło, że wśród wyróżnionych 19 instytucji w Warszawie 4 są 

z Wilanowa. Zaszczytny tytuł „Miejsca Przyjaznego Senio-
rom” otrzymały: Urząd Dzielnicy Wilanów, Centrum Kultu-
ry Wilanów, Biblioteka Wilanowska i Przychodnia Lekarska 
przy ul. Przyczółkowej. 

Aktualnie podejmujemy inicjatywę w kierunku zbudo-
wania społeczności lokalnej wespół z lokalnymi organiza-
cjami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów w celu 
uporządkowania, skoordynowania i upowszechnienia 
oferty kierowanej do seniorów w Wilanowie.

�� ELŻBIETA WIŚNIEWSKA 
Przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów
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INICJATYWY I WYDARZENIA

NA TERENIE WOLI I BEMOWA DZIAŁA OD-
DZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU 
EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW  Z SIE-

DZIBĄ PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 29, CZYNNY: PO-
NIEDZIAŁKI, WTORKI  I CZWARTKI W GODZ.: 9.00 
– 12.00: TEL.: (22) 632 49 43.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest 
organizacją społeczną, pozarządową, samodzielną i nieza-
leżną z 60-letnią tradycją. Działalność Związku oparta jest 
przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego człon-
ków. Związek działa poprzez Oddziały Okręgowe, Rejono-
we i Koła Terenowe. Jest on największą organizacją eme-
rycko-inwalidzką w Polsce, liczącą ponad milion członków.

Oddział Rejonowy Warszawa Wola działa na terenie 
Woli i Bemowa, zrzesza 9 Kół Terenowych zlokalizowanych 
na terenie tych Dzielnic oraz w Błoniu i Lesznie.

W Zarządzie pomożemy Ci, Seniorze, wybrać Koło Te-
renowe zlokalizowane najbliżej Twojego miejsca zamiesz-
kania.

Dla realizacji tych założeń wdrażane są programy so-
cjalno-bytowe obejmujące:

 �  pomoc ludziom najuboższym i niepełnosprawnym,
 �  zapomogi, rozprowadzanie żywności z Banku Żywno-

ści SOS,
 �  pomoc informacyjno-poradniczą,
 �  porady prawne,
 �  zajęcia rehabilitacyjne,
 �  działalność kulturalną (wyjścia do kina, teatru, mu-

zeum),
 �  organizację czynnego wypoczynku i wolnego czasu 

(wycieczki turystyczne, ogniska),
 �  spotkania integracyjne, okolicznościowe z ciekawymi 

ludźmi,
 �  fachowe prelekcje i pogadanki,

SZANOWNI 
CZYTELNICY 
SENIORZY!

 �  obchody Dni Seniora i Inwalidy,
 �  rozwój zainteresowań i uzdolnień (na przykład chór, 

brydż),
 �  prowadzenie działalności charytatywnej – „Akcja Na-

krętka”.

W Zarządzie Oddziału Rejonowego wydawane są za-
świadczenia uprawniające do korzystania z 37-procento-
wej zniżki na dwa przejazdy koleją w ciągu roku (do tej 
zniżki doliczana jest przedsprzedażna zniżka kolejowa na-
wet 30% do m-ca czasu).

W ramach struktury Oddziału Rejonowego Wola – Be-
mowo istnieje 9 Kół Terenowych. W Zarządzie pomożemy 
Ci, Seniorze, wybrać koło terenowe zlokalizowane najbliżej 
Twojego miejsca zamieszkania.

Szanowny Seniorze, Emerycie, Rencisto, wstąp w sze-
regi Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Podziel się z innymi swoim doświadczeniem, talentem, pa-
sją. Spotkaj się na wspólnie zorganizowanej wycieczce czy 
imprezie artystycznej. Rozwijaj swoje zainteresowania, po-
móż innym, nie bądź samotny.

�� Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI 
Warszawa Wola – Bemowo (-) ELŻBIETA KOWALSKA

     MISJĄ NASZEGO ZWIĄZKU JEST:

 �  działanie na rzecz poprawy warunków  
socjalno-bytowych swoich członków, 

 �  umożliwienie im udziału w życiu społecznym 
i kulturalnym, 

 �  reprezentowanie ich interesów wobec organów 
władz i administracji oraz popularyzowanie 
problemów członków wśród społeczeństwa.
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7 KWIETNIA 2017 R. W ŚWIATOWY DZIEŃ ZDRO-
WIA W BUDYNKU BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
W WARSZAWIE ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA PO-

PULARNONAUKOWA „DZIEŃ ZDROWIA SENIORA”

Celem konferencji zorganizowanej przez „Głos Seniora” 
oraz Fundację Zdrowie Poprzez Sport była promocja zdro-
wego stylu życia wśród osób po 60 roku życia. Odwiedzają-
cy mieli możliwość uczestniczenia w serii bezpłatnych wy-
kładów na temat świadomego żywienia i aktywnego stylu 
życia oraz wzięcia udziału w wielu darmowych badaniach.

Wydarzenie skierowane było do seniorów oraz osób 
zainteresowanych zdrowym stylem życia. Odwiedzający 
mieli możliwość spotkania z ekspertami w dziedzinie pro-
filaktyki zdrowia (prewencja w zakresie chorób słuchu, ser-
ca, wiedza na temat bezpiecznego zażywania leków oraz 
dostępnych metod rehabilitacji). 

Wstęp na konferencje był całkowicie bezpłatny, a zor-
ganizowane panele dyskusyjne miały na celu edukowanie 
i zmotywowanie seniorów do świadomego dbania o wła-
sne zdrowie. Do realizacji Programu zaproszono organiza-
cje i instytucje z dużym doświadczeniem w popularyzacji 
edukacji prozdrowotnej m.in. specjalistów z firmy Synexus, 
KIND, uzdrowisk Konstancin i Nałęczów. Ciekawe prelekcje 
wygłosili m.in. pełnomocnik prezesa NFZ dr n. pr. Marek 
Woch, który przeprowadził wykład o bezpłatnych lekach 
dla seniorów, nasz ambasador Marek Pilch opowiedział 
o zbawiennych właściwościach biegania, a o sposobach 
dbania o słuch opowiedziała Agnieszka Majchrzak, dy-
rektor regionalny firmy KIND. Ponad to uczestnicy konfe-
rencji mieli szansę usłyszeć wystąpienie m.in. pani Anny 
Węgrzyn, założycielki i redaktor naczelnej portalu Zmiany 
w Życiu, która opowiedziała o tym, jak znaleźć w sobie mo-
tywację do podjęcia wyzwań w codziennym życiu. 

Oferowana seria bezpłatnych badań obejmowała, 
oprócz analizy podstawowych wskaźników, badania der-

DZIEŃ 
ZDROWIA  
SENIORA  

Dzień Zdrowia  
dla kreatywnych

matologiczne, kardiologiczne i diabetologiczne. Podczas 
wydarzenia każdy uczestnik miał możliwość wyrobienia 
Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz nabycia aktualnego nu-
meru magazynu „Głos Seniora” (nr. 27). 

Udział w Dniu Zdrowia Seniora był szansą na nawiąza-
nie kontaktów z ciekawymi ludźmi, którzy zainteresowani 
są tematem zdrowego stylu życia, aktywnością fizyczną, 
harmonią oraz poprawą jakości życia i chętnie dzielą się 
swoją wiedzą i zdobytymi doświadczeniami z innymi.

Dzień Zdrowia Seniora objęty był honorowym patro-
natem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Pre-
zydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Związku 
Artystów Scen Polskich.

Partnerami wydarzenia byli Stowarzyszenie Kilimandża-
ro, Warszawska Rada Seniorów, Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Fundacja Zaczyn, Krajowy Instytut 
Gospodarki Senioralnej, Stowarzyszenie „mali bracia Ubo-
gich”  oraz WOSEBA Sp. z o.o. 

�� EWELINA SITAK
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INICJATYWY I WYDARZENIA

OD SIERPNIA ZESZŁEGO ROKU W KAŻDEJ DZIELNICY WAR-
SZAWY DZIAŁAJĄ PRĘŻNIE PUNKTY CYFROWEGO WSPAR-
CIA SENIORA. SĄ TO MIEJSCA, W KTÓRYCH OSOBY 60+ MOGĄ 

OTRZYMAĆ INDYWIDUALNĄ, DARMOWĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ 
OBSŁUGI KOMPUTERA, TABLETU, SMARTFONA, APARATU CY-
FROWEGO ITP. NASI DORADCY SĄ ŚWIADOMI, ŻE MOGĄ DO NAS 
PRZYJŚĆ OSOBY NA KAŻDYM POZIOMIE UMIEJĘTNOŚCI  – OD 
OSÓB KTÓRE DOPIERO ZACZYNAJĄ PRZYGODĘ Z TECHNOLOGIĄ, 
PO ZAAWANSOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW. KAŻDY Z WASZYCH 
PROBLEMÓW JEST DLA NAS TAK SAMO WAŻNY.

Projekt powstał jako odpowiedź na nowe potrzeby seniorów. Jeszcze 
pięć lat temu większość z nich nawet nie podejrzewała, że kiedykolwiek 
będą korzystali z Internetu. A czego w nim szukają obecnie? Rozkładów jaz-
dy, wydarzeń kulturalnych, przepisów kulinarnych, pomysłów na wakacje… 
wszystkiego! Coraz częściej sami kupują laptopy, zamiast tradycyjnym apa-
ratem robią zdjęcia smartfonami, a jadąc komunikacją miejską oglądają filmy 
na tablecie.

A co jeżeli pojawia się problem? Osoby starsze proszą rodzinę o pomoc, 
a ta czasami pomaga, nie tłumacząc jak radzić sobie z podobną sytuacją 
w przyszłości. Poza tym nowe technologie ciągle się zmieniają i wymagają 
od NAS stałego dokształcania się. 

Jeżeli chcecie Państwo zapisać się na porady, wystarczy umówić się 
z nami telefonicznie na konkretną godzinę. Lista punktów z numerami tele-
fonów znajdziecie państwo na liście znajdującej się obok.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZEZ STOWARZYSZENIE “KREATYWNI 50 PLUS”  
I JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ M.ST. WARSZAWA. 

PUNKTY 
CYFROWEGO 
WSPARCIA 
SENIORA LISTA WYBRANYCH PUNKTÓW 

CYFROWEGO WSPARCIA 
SENIORA W WARSZAWIE: 

PCWS BIELANY:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 

Um.st. Warszawy ul. Nałkowskiej 11
Godziny zapisów: śr. 9.00-15.00

pod nr. tel.: 733-749-714

PCWS BEMOWO:
DPS "Kombatant" ul. Sternicza 125

Godziny zapisów: pon.- czw. 10.00-14.00
pod nr. tel.: 576 179 149

PCWS WAWER:
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 

Nr 82 ul. Agrestowa 1
Godziny zapisów: pon., śr., pt. 13.00-

18.00, wt. czw. 11.00-16.00
pod nr. tel.: (22) 872-43-78

PCWS Żoliborz:
Centrum Integracji i Aktywizacji 
Seniorów, ul. Wyspiańskiego 6/8

Godziny zapisów: pon. 10.00-13.00,
pod nr. tel.: 517 828 910

PCWS REMBERTÓW nr 2: 
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 

Nr 57, ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 31
Godziny zapisów: wt. 12.00-15.00

pod nr. tel.: (22) 612-05-90

PCWS WILANÓW: 
Centrum Kultury Wilanów,  

ul. Kolegiacka 3
Godziny zapisów: śr. 11-15,

pod nr. tel.: 733-749-687

Lista wszystkich Punktów Cyfrowego 
Wsparcia Seniora w Warszawie znajduje 
się na stronie http://kreatywni50plus.

wixsite.com/home/pcws lub  
www.senioralna.um.warszawa.pl
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Przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie 
stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeń-
stwo o sytuacji seniorów w Polsce.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” to przyjaciele 
osób starszych.

Aktualnie „mali bracia Ubogich” otaczają opieką ponad 
300 samotnych osób starszych z Warszawy, Poznania i Lu-
blina, zrzeszając w naszych działaniach prawie trzystu wo-
lontariuszy.

Stowarzyszenie realizuje i angażuje się w projekty, które 
mają na celu pomóc seniorom wyjść z izolacji. Fundamen-
talnym działaniem są odwiedziny wolontariuszy w domach 
podopiecznych. Odwiedzając samotnych do tej pory se-
niorów, wolontariusze wnoszą w ich życie radość, poczu-
cie bycia ważnym i potrzebnym oraz wiarę w życzliwość 
drugiego człowieka.

Do innych realizowanych przez nas działań należą m.in.:

 �  spotkania świąteczne dla samotnych osób starszych;
 �  wspólne międzypokoleniowe działania, które mają wy-

prowadzić samotne osoby starsze z izolacji oraz inte-
grować pokolenia;

 �  archiwizowanie wspomnień osób starszych;
 �  bezpłatne warsztaty dla wolontariuszy i seniorów;
 �  „Wakacje jednego dnia” – cykl zapoczątkowany w 2006 r. 

oferujący szczególnie podopiecznym mającym problem 
z samodzielnym poruszaniem się letnie jednodniowe 
wycieczki za miasto;

 �  organizacja corocznych obchodów Międzynarodowe-
go Dnia Osób Starszych (w formie pikniku rodzinnego);

oraz wiele innych…
W Stowarzyszeniu działa też „Przystanek Alzheimer” 

– inicjatywa mająca na celu wspieranie opiekunów osób 
dotkniętych zmianami otępiennymi (oferuje m.in. warsz-
taty, szkolenia, spotkania) i Telefon Zaufania dla osób 
starszych.

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. 
Warszawy z myślą o warszawskich Seniorach przygo-
towało poradnik „ABC Seniora. Aktywne i godne życie 
w Warszawie”. Poradnik powstał w ramach projektu 
„AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego sta-
rzenia się w Warszawie”, który jest współfinansowany 
ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Zawiera on szereg informacji i wskazówek przydatnych 
w życiu codziennym, dotyczących zagadnień takich jak: 
pomoc i wsparcie dla starszych osób, zdrowie, edukacja, 
bezpieczeństwo.  Mamy nadzieję, że zawarte w nim infor-
macje przyczynią się do tego, że  Seniorzy będą prowadzić 

czynne, satysfakcjonujące i pełne radości życie w naszym 
mieście. Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem, 
który dostępny jest na stronie http://senioralna.um.war-
szawa.pl/projektyage-dz…/poradnik-ab, na której oprócz 
możliwości pobrania jego wersji elektronicznej, można 
zapoznać się z bogatą ofertą miasta dedykowaną Senio-
rom. Papierową wersję poradnika można odebrać w Biurze 
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy 
ul. Niecała 2 w pokojach Zespołu Realizacji Polityki Senio-
ralnej od pon. do pt. w godz. 8.30-16.00 lub można go po-
brać ze strony www.senioralna.um.warszawa.pl.

PORADNIK  

„ABC SENIORA. AKTYWNE  
I GODNE ŻYCIE W WARSZAWIE"

STOWARZYSZENIE „MALI BRACIA  UBOGICH” 
DZIAŁA W POLSCE OD 2002 ROKU WSPIERAJĄC PRZEDE WSZYSTKIM  
OSOBY STARSZE I SAMOTNE.

www.eeagrants.org www.norwaygrants.org

Wydawca: miasto stołeczne Warszawa
Redakcja i koordynacja: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 
Urzędu m.st. Warszawy 
Tekst: Zespół redakcyjny oraz Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o.
Opracowanie tekstu: Mateusz Binda 
Konsultacja dietetyczna: Wiesława Rusin 
Opracowanie graficzne: Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o.

Materiały zawarte w niniejszej publikacji stanowią własność miasta  
stołecznego Warszawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja informacyjno-edukacyjna powsta-
ła w ramach projektu „AGE – Działania na rzecz aktywne-
go i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowane-
go ze środków Me chanizmu Finansowego EOG 2009–2014  
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014.

Warszawa, styczeń 2017
Zapraszamy do zgłaszania propozycji zmian lub sugestii do  
publikacji, pocztą elektroniczną na adres ese-
nior@um.warszawa.pl lub listownie na ad-
res Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,  
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.
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MAM 86 LAT, ZACHOROWAŁAM NA DEPRE-
SJĘ JAK MIAŁAM 75.  DŁUGOTRWAŁY STRES 
NISZCZYŁ MNIE SOMATYCZNIE I PSYCHICZNIE. 

ZWIĄZANY BYŁ Z CHOROBĄ MOJEGO MĘŻA, KTÓ-
RY CHOROWAŁ NA PARKINSONA I ALZHEIMERA 
PRZEZ 10 LAT. 

Ostatnie 3 lata to całodobowa opieka, która całkowicie 
zmieniła moje życie. Zmuszona byłam przestać pracować 
zawodowo i społecznie. Ważne było tylko zapobieganie 
rozwojowi chorób męża, staranie się o środki na drogie 
leki, stwarzanie bezpieczeństwa i spokoju dla nas obojga.

Nawet tak odporny organizm i mocna osobowość jak 
moja nie były w stanie zapobiec depresji. Ona była moc-
niejsza niż mój opór, niż moja wiedza medyczno-psycho-
logiczna. 

DEPRESJA to nie tylko stan przygnębienia, 
smutku, zaburzenia nastroju, to też problemy  
z pamięcią, koncentracją, rozkojarzenie itp.

NIE JESTEM OSOBĄ, KTÓRA GODZI SIĘ  
Z TYM CO JĄ SPOTYKA I PRZEGRYWA.

Postanowiłam opracować własny program, 
który nazwałam: "KOMPLEKSOWA TERAPIA  
PSYCHOSOMATYCZNA". 

Terapia polega na otwarciu swojego wnętrza, szuka-
niu wspomnień z całego życia, które sprawiały ból psy-
chice. Potrzebne są do tego kontakty z bliskimi osobami 
lub psychologiem, z którym rozmawiamy. Nie ważne, że 
to trudne, trzeba się zmobilizować i realizować założone 
cele. Trzeba myśleć pozytywnie i realistycznie, otaczać się 
ludźmi nietoksycznymi. Trzeba bardzo intensywnie brać 
udział w życiu kulturalnym i multimedialnym. Bardzo po-
magał mi bliski kontakt z muzyką, szczególnie relaksacyj-
ną, szczególnie na gongu i misach tybetańskich. Starałam 
się często przebywać w otoczeniu natury, być aktywna fi-
zycznie adekwatnie do mojego stanu zdrowia i oczywiście 
zdrowo się odżywiać. Mnie przy realizacji tego wszystkie-
go, szczególnie po śmierci męża, starczyło jeszcze czasu na 
działalność wolontariacką dla seniorów, która mi sprawiała 
dużo przyjemności. Tylko kilkakrotnie odwiedziłam lekarza 
psychiatrę po receptę na najsłabszy lek z serotoniną i PO 
PÓŁROKU POŻEGNAŁAM SIĘ Z DEPRESJĄ. Pogodziłam się 
z przeszłością; czas leczy rany. Jestem osobą szczęśliwą 
z dużym doświadczeniem i cieszę się, że odkrywając tajni-
ki mojego życia mogę pomagać innym.

Życzę Wszystkim, którzy pochylą się nad tym tekstem, 
żeby też mieli szczęście w tak krótkim czasie wyzdrowieć, 
wrócić do normalnego życia i korzystać ze wszystkich jego 
uroków. 
ZACHĘCAM WSZYSTKICH BEZ WZGLĘDU NA 
WIEK DO MÓWIENIA O SWOICH PROBLEMACH, 
TO NAPRAWDĘ  DZIAŁA I POMAGA ŻYĆ 
SZCZĘŚLIWIE. 
MOJE SZCZĘŚCIE TO SZCZĘŚCIE INNYCH. 

�� POZDRAWIAM SERDECZNIE. ANNA 86+ 

     RUCH NAJLEPSZYM SPOSOBEM NA SMUTKI!

Zaczęłam biegać po 50-ce. Zauważyłam, że coś się 
zmienia w mojej psychice. Jeśli mam w życiu jakieś pro-
blemy, to myślę, że skoro dałam radę na trasie np. 10 km, 
to i z tym sobie poradzę. Bieganie dodatkowo pozwala mi 
się uspokoić. Już nieraz wybiegłam z domu na trening, na-
wet po jakiejś sprzeczce. Dodatkowo dzięki bieganiu po-
znałam wielu ludzi  –  jest to pasja, która nas łączy.

Biegając mam czas przemyśleć pewne sprawy, mieć 
chwilę dla siebie. To daje mi siłę. Przekonałam się, że war-
to to robić. Taki trening u mnie to od 5 km do 10 km. 
Pozwala odczuć, że zrobiło się coś satysfakcjonującego. 
Mój najlepszy dystans to 21 km  –  robię to swoim tem-
pem. Moje życiówki, może dla innych śmieszne, ale bieg 
na 5 km zrobiłam w 29 min. z sekundami. A trasę 10 km 
przebiegłam w  godzinę. Biegam dla zdrowia, dla lepsze-
go samopoczucia, dla uspokojenia głowy. Czasem też, 
aby uspokoić sumienie. 

�� BARBARA WOŹNIAK

Czy wiesz, czym jest depresja? 
Wciąż z nią walczysz, a może już ją pokonałeś? 

ROZPOCZYNAMY KAMPANIĘ  
„PRZEGONIĆ SMUTEK!”  

– podziel się z naszymi Czytelnikami Twoim sposobem 
na depresję. Wyślij nam na adres konkurs@manko.pl 

swoją historię i pomóż innym pokonać depresję! 

JAK SKUTECZNIE POKONAĆ DEPRESJĘ? 



19

– Gdy się ma 32 lata człowiek myśli, że jest niezniszczalny. 
Tak było i ze mną  –  do czasu. W trakcie ważnej konferencji 
poczułem, że ślepnę. Obraz zrobił się rozmazany, widziałem 
podwójnie – wspomina Maciek Budzich, uznany przez Onet 
blogerem dekady w konkursie Blog Roku. Okulista skiero-
wał go na badania krwi – miał w niej rekordowe stężenie 
kreatyniny. Trafił prosto na dializy.

Tak właśnie z dnia na dzień, a właściwie z minuty na 
minutę rozpoczęła się choroba Nicoli Salety. – Podczas fe-
rii ciocia zrobiła mi w swoim laboratorium badania moczu. 
Wyszły tak źle, że zamiast do domu, pojechałam do szpitala 
– mówi 22-letnia dziś Nicola.

Podobne wspomnienia ma Michał Figurski, dziennikarz. 
Żyłem w biegu, tymczasem cukrzyca powoli niszczyła moje 
nerki. Po wylewie okazało się, że właściwie już nie pracują. 
Dializy, a potem przeszczep uratowały mi życie – opowiada 
Figurski.

Z badań akcji NEFROTEST wynika, że ponad 4,5 milio-
na Polaków żyje z chorymi nerkami, a blisko półtora mi-
liona umrze przedwcześnie z powodu ich niewydolności. 
Większość z nas o problemach z nerkami dowiaduje się 
wtedy, gdy jest już za późno. Choroby tego narządu roz-
wijają się bowiem powoli i bezboleśnie. – O chorobie Ni-
coli dowiedzieliśmy się przez przypadek. Wystarczyło proste 
badanie krwi i moczu, aby okazało się jak bardzo jest chora. 
Wcześniej nie widzieliśmy żadnych niepokojących objawów 
– mówi Przemysław Saleta. Niewydolność nerek nazywa-
na jest też często „cichym zabójcą” dlatego, że bez ostrze-
żenia wyniszcza organizm, doprowadzając do degradacji 
innych narządów. Odczuwalne dolegliwości pojawiają się 
dopiero wtedy, gdy nerki są już nieodwracalnie zniszczo-
ne. Pacjent w zaawansowanym stadium choroby zwykle 
wymaga leczenia dializami, które musi być prowadzone 
do końca życia. Leczenie to, dla którego alternatywą jest 
tylko przeszczepienie nerki, utrzymuje chorego przy życiu 
– mówi prof. Ryszard Gellert, Krajowy Konsultant w dzie-
dzinie Nefrologii.

Większość osób chorych na nerki umiera bez diagnozy. 
To poważne zagrożenie, bo co 10-ty Polak odejdzie przed-

CHOROBY NEREK DOTYCZĄ  
4,5 MILIONA POLAKÓW

O G ÓLN OP OL SK IE STOWA R Z YSZ E N IE O S ÓB DI A LIZ OWA N YC H

wcześnie z powodu chorych nerek. Osoby po 60 roku życia 
znajdują się w grupie ryzyka tak samo jak osoby z nadci-
śnieniem oraz chorzy na cukrzycę. 

�� MICHAŁ DĘBSKI-KORZEC

Przedstawiamy złotą ósemkę zasad dla zdrowia nerek.
1. Bądź osobą aktywną. 
  Wybierz spacery, jogging, jazdę na rowerze lub jesz-

cze inny rodzaj aktywności i ćwicz! Aktywność fi-
zyczna uchroni cię przed nadciśnieniem, które nisz-
czy nerki.

2. Mierz ciśnienie. 
 Jeśli jest za wysokie, musi być skutecznie leczone.
3. Kontroluj poziom cukru we krwi.
4.  Połowa chorych dializowanych cierpi też na cukrzy-

cę.
5. Jedz zdrowo i utrzymuj prawidłową wagę.
6.  Ogranicz spożycie soli. Nie dosalaj potraw. Ogranicz 

przetworzone produkty w swojej diecie. Nigdy nie 
wiesz ile soli zawierają. 

7.  Dbaj o nawodnienie organizmu. Pij co najmniej 2 
litry wody każdego dnia, najlepiej 3 litry jeśli lekarz 
pozwoli.

8. Nie pal papierosów!
9. Nie nadużywaj leków, nawet tych bez recepty.

Popularne środki przeciwbólowe, zażywane kilka 
razy w tygodniu, mogą niszczyć nerki.

JAK SIĘ CHRONIĆ?
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SŁUCH JEST NIEZBĘDNY W PROCESACH PO-
ROZUMIEWANIA SIĘ. OD SAMEGO POCZĄTKU 
ŻYCIA DAJE POCZUCIE ZWIĄZKU Z OTACZA-

JĄCYM ŚWIATEM. USZY ROZPOZNAJĄ SETKI TYSIĘ-
CY DŹWIĘKÓW I SĄ W STANIE BARDZO DOKŁAD-
NIE OKREŚLIĆ PRZEMIESZCZANIE SIĘ ICH ŹRÓDŁA. 
DZIĘKI TEMU POTRAFIMY ODRÓŻNIĆ BRZMIENIE 
FLETU OD DŹWIĘKU SKRZYPIEC ORAZ ROZPO-
ZNAĆ GŁOS ZNAJOMEGO PRZEZ TELEFON. BY CAŁE 
ŻYCIE SŁYSZEĆ, POWINNIŚMY GO CHRONIĆ PRZE-
PROWADZAJĄC REGULARNE (CO 6 MIESIĘCY) BA-
DANIA SŁUCHU.

UBYTEK SŁUCHU 
Niedosłuch zazwyczaj rozwija się powoli i niepostrze-

żenie przez kilka, nawet kilkanaście lat. Początkowo parę 
niezrozumiałych zdań podczas rozmowy w grupie osób, 
z czasem przeradza się w trudniejsze rozumienie mowy, 
konieczność pogłaśniania telewizora, czy częste prośby 
o powtórzenie zdania. Finalnie kontakt staje się utrudnio-
ny do tego stopnia, że zaczynamy zamykać się na świat 
zewnętrzny. Im dłużej czekamy, tym bardziej niedosłuch 
się pogłębia. By temu zapobiec, radzimy regularne bada-
nia słuchu u wykwalifikowanych protetyków. Problemy ze 
słuchem będą wówczas w odpowiednim czasie wykryte 
i leczone, by każdy miał możliwość słyszeć przez całe życie.

BADANIE SŁUCHU  
– CZYLI NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY... 

Leczenie rozpoczynamy od gabinetu rehabilitacji słu-
chu i nie jest potrzebne do tego skierowanie lekarskie. Ba-
danie jest bezpłatne, zajmuje kilkanaście minut, nie boli, 
nie krępuje, wymaga jedynie współpracy z protetykiem 
słuchu. Już po paru minutach wiadomo czy i z jakim ubyt-
kiem słuchu mamy do czynienia. Biorąc pod uwagę indy-
widualne potrzeby osób z niedosłuchem, protetyk przygo-
towuje odpowiednio dopasowane dla nich rozwiązanie, 

a my możemy przymierzyć i dopasować zalecane aparaty. 
W KIND oferowane jest dodatkowo wsparcie w uzyskiwa-
niu dofinansowań (w określonych przypadkach można li-
czyć na dofinansowanie nie tylko ze strony NFZ, ale także 
PCPR oraz MOPS) oraz możliwość zakupu aparatów na raty. 
Przed podjęciem decyzji zalecamy wypożyczenie apara-
tów i przetestowanie ich w warunkach domowych. To daje 
pewność dobrego wyboru. 

RODZAJE APARATÓW 
Ostatnie lata przyniosły wiele pozytywnych zmian. Im-

ponująco rozwinęła się technologia aparatów słuchowych, 
która zapewnia teraz o wiele lepszy odbiór naturalnych 
dźwięków. Małe formy współczesnych aparatów gwarantują 
pełną dyskrecję i komfort noszenia. W zależności od stopnia 
niedosłuchu i indywidualnych potrzeb można dopasować 
aparaty zauszne lub wewnątrzuszne. Te pierwsze znajdują 
się za uchem, a dźwięk doprowadzany jest dźwiękowodem. 
Aparaty wewnątrzuszne mieszczą się w przewodzie słucho-
wym i są zazwyczaj mniej widoczne. To ich największa zale-
ta. Obecnie popularne są małe i bardzo dyskretne aparaty 
zauszne. Mimo niewielkich rozmiarów zapewniają wrażenie 
naturalnego słyszenia. Możliwe jest również dopasowanie 
koloru aparatu do odcienia naszych włosów. Przyjaciele czy 
sąsiedzi nawet nie zauważą, że je nosimy.

DLACZEGO WARTO 
DBAĆ O SŁUCH? 
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logo: Uzdrowisko Konstancin-Zdrój

kolor zielony CMYK: 54%/0/100%/0          kolor szary: CMYK: 0/0/0/50%

NOWOCZESNY 
OŚRODEK MEDYCZNY
•	BOGATA	OFERTA	USŁUG	MEDYCZNYCH
•	REHABILITACJA	NEUROLOGICZNA,		
	 KARDIOLOGICZNA
•	KOMPLEKSOWA	REHABILITACJA	
	 WZAKRESIE	SCHORZEŃ	NARZĄDU	RUCHU

DODATKOWE INFORMACJE I REZERWACJA:
tel.:	22 484 28 30	(recepcja	-	czynna	całą	dobę)
e-mail:	hotelbialydom@uzdrowisko-konstancin.pl
www.uzdrowisko-konstancin.pl

PAKIET REHABILITACJI 
NEUROLOGICZNEJ	
•	 Zakwaterowanie	w	pokoju	jednoosobowym	lub	dwuosobowym			 	
	 w	Szpitalu	Sue	Ryder	w	oddziale	rehabilitacji	neurologicznej
•	Wstępne	badanie	lekarskie	–	lekarz	specjalista	neurologii
•	Nadzór	lekarza	prowadzącego	nad	całym	procesem	rehabilitacji		
•	 Codzienna	konsultacja	lekarska
•	Całodobowa	opieka	pielęgniarska
•	Asysta	opiekuna	medycznego	w	sytuacjach	wymagających	pomocy
•	 Indywidualnie	dobrana	specjalistyczna	rehabilitacja	neurologiczna	
•	 Terapia	zajęciowa/terapia	ręki
•	Niezbędne	badania	diagnostyczne	(w	tym	w	zależności	od	zaleceń		
	 lekarza	prowadzącego:	badania	laboratoryjne,	badania	obrazowe,	inne)
•	Niezbędne	konsultacje	lekarzy	innych	specjalności	np.		
	 rehabilitacji	medycznej,	kardiologii		(w	zależności	od	zaleceń	lekarza		
	 prowadzącego)
•	 Konsultacje	psychologiczne
•	Wyżywienie:	3	posiłki	dziennie	do	wyboru	2	zestawy	z	menu

CENY PAKIETÓW:
Pobyt 14 dniowy (13 noclegów)
-	4	537	zł	/osoba	w	pokoju	2	osobowym
-	5	837	zł	/osoba	w	pokoju	2	osobowym	dla	jednej	osoby

Pobyt 28 dniowy (27 noclegów)
-	9	423	zł	/osoba	w	pokoju	2	osobowym
-	12	123	zł	/osoba	w	pokoju	2	osobowym	dla	jednej	osoby	
Dopłata do opiekuna przy wymagającym tego stanie pacjenta 50%

PAKIET REHABILITACJI 
PO WSZCZEPIENIU 
ENDOPROTEZY STAWU
•	 2	konsultacje	lekarskie	-	wstępną,	podczas	której	lekarz	nakreśla		
	 plan	rehabilitacji,	zleca	zabiegi	fizykoterapeutyczne	i	kinezyterapie		
	 oraz	końcową,
•	 30	(od	5	do	20	min.)	zabiegów	medycyny	fizykalnej	wg.	wskazań		
	 lekarskich,
•	 12	(30	min.)	terapii	indywidualnych,
•	 6	(20	min.)	masaży	częściowych,
•	 podczas	całego	pobytu	zapewniamy	iniekcje	leków		
	 przeciwzakrzepowych,	zmianę	opatrunków,
•	 13	noclegów	w	odnowionym	Centrum	Terapii	Narządu	Ruchu	Biały		
	 Dom	w	pokojach	typu	studio	(2	+	1)	wyposażonych	w	pełny	węzeł		
	 sanitarny	oraz	system	przywołań,
•	 całodzienne	wyżywienie	-	3	posiłki	dziennie	(śniadanie/obiad/kolacja),
•	 opiekę	recepcyjno/pielęgniarską	24h,
•	 bezpłatny	parking,	dostęp	do	TV	w	każdym	pokoju,	bezpłatne	wifi.

CENA PAKIETU:	pobyt 14 dniowy - 3 337 złotych / osoba

Centrum Terapii Narządu Ruchu
Biały Dom

Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej
Szpital Rehabilitacji Neurologicznej

Szpital Uzdrowiskowy
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POGŁAŚNIASZ TELEWIZOR, DOCISKASZ TELE-
FON DO UCHA? DENERWUJE CIĘ, ŻE LUDZIE 
MAMROCZĄ? TO TYPOWE OBJAWY POSTĘPUJĄ-

CEGO NIEDOSŁUCHU. W POLSCE NAWET 6,5 MILIONA 
DOROSŁYCH OSÓB MOŻE MIEĆ TEN PROBLEM.

Najczęściej przyczyną stopniowego pogarszania się 
słuchu jest po prostu wiek. Sprawność narządu słuchu 
z biegiem lat słabnie, dodatkowo czasy sprzyjają codzien-
nemu długiemu przebywaniu w hałasie. Efekt? Niemal 
80% seniorów czuje, że ma problemy ze słuchem. Tak wy-
nika z raportu TNS Polska „Słuch polskich seniorów 2014” 
opublikowanego w portalu Senior.pl.

Sprawa jest poważna, bo niedosłuch to coś więcej niż 
problemy z głośnością telewizora. To samo badanie TNS 
Polska wykazało, że osoby borykające się z przypadłościa-
mi słuchowymi często unikają spotkań towarzyskich, są 
sfrustrowane i osamotnione. Coraz więcej trudności spra-
wia im załatwienie prostych spraw, choćby w urzędach. 

Pojawiają się też niebezpieczeństwa, np. na drodze, gdy 
nie słychać nadjeżdżającego samochodu.  Niestety, z tak 
dużej grupy seniorów z tym problemem, zaledwie 31% ma 
zdiagnozowany ubytek słuchu. Co gorsza, jeszcze mniej niż 
połowa z tej grupy została kiedykolwiek skierowana na do-
datkowe badania lub na konsultację do specjalisty laryn-
gologa! A niemal połowa osób biorących udział w badaniu 
nigdy nie została zapytana o kłopoty ze słuchem, nawet 
podczas wizyty u lekarza laryngologa związanej z proble-
mem niedotyczącym uszu. Dlatego najlepiej brać sprawy 
w swoje ręce i raz do roku udać się na badanie słuchu sa-
memu. Najlepiej już od ukończenia 55. roku życia. Wczesna 

diagnoza to szybkie leczenie i dobór najlepszego rozwiąza-
nia. Dlatego Firma GEERS Dobry Słuch chce szerzyć wiedzę 
i zachęcać Polaków – nie tylko seniorów – do profilaktyki 
w postaci przesiewowych testów słuchu i podejmowania 
jak najszybszego działania, jeśli pojawi się taka koniecz-
ność. Będziemy również wspierać osoby, których nie stać 
na podjęcie dalszych kroków. Naprawdę większość osób 
zmagających się z niedosłuchem może w pełni cieszyć się 
życiem: słyszeć i rozumieć wyraźnie każde słowo w teatrze, 
oglądać telewizję tak, by nie przeszkadzać sąsiadom zza 
ściany, uczestniczyć aktywnie w życiu zawodowym i ro-
dzinnym – być samodzielnym i niezależnym. 

Ograniczenia wynikające z niedosłuchu – czyli jak życie 
omija osoby niedosłyszące

Wyniki badania TNS Polska „Słuch polskich seniorów 
2014” pokazują, że:

 Î  30% badanych nie słyszy radia lub telewizji przy pozio-
mie głośności, przy jakim wcześniej korzystało z tych 
odbiorników lub przy poziomie głośności, przy którym 
inne osoby słyszą wyjątkowo wyraźnie;

 Î  20% osób w wieku 60+ deklaruje, że z powodu proble-
mów ze słuchem całkowicie rezygnuje z oglądania te-
lewizji lub słuchania radia;

 Î  co trzecia osoba biorąca udział w badaniu prosi o po-
wtórzenie tego, co ktoś powiedział, bo nie usłyszała 
wyraźnie;

 Î  24% seniorów przyznało, że często odnosi wrażenie, że 
ich rozmówcy mówią niewyraźnie lub mamroczą;

 Î  jedna piąta respondentów decyduje się przełożyć tele-
fon do drugiego ucha, by móc lepiej słyszeć, tyle samo 
uczestników badania całkowicie rezygnuje z rozmów 
telefonicznych z obawy, że nic nie usłyszy;

CICHY PROBLEM 
MILIONÓW POLAKÓW

P R O B L E M Y  Z E  S Ł U C H E M  Z A C Z Y N A J Ą  S I Ę 
U  S E N I O R Ó W  P O W O L I  I  P O C Z Ą T K O W O 
T R U D N O  J E  Z D I A G N O Z O W A Ć .

7 7 %  O S Ó B  P O W Y Ż E J  6 0 .  R O K U 
Ż Y C I A  J E S T  P R Z E K O N A N Y C H , 
Ż E  M A  P R O B L E M Y  Z E  S Ł U C H E M , 
P R Z Y  C Z Y M  J E D Y N I E  3 1 %  M A 
Z D I A G N O Z O W A N Y  J E G O  U B Y T E K . 
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 Î  co czwarta osoba uczestnicząca w badaniu przyznała, 
że z powodu problemów ze słuchem często rezygnu-
je z udziału w rozmowie w głośnym otoczeniu, np. na 
przyjęciu czy w sklepie;

 Î  20% seniorów rezygnuje ze spotkań z rodziną, znajo-
mymi, sąsiadami, jak również załatwiania osobiście 
spraw w urzędzie z obawy przed niedosłyszeniem, o 
czym się do nich mówi. 

ZBADAJ SWÓJ SŁUCH. TO PROSTE!
Wczesne wykrycie wady słuchu pozwala wdrożyć odpo-

wiednią terapię w odpowiednim czasie. Badanie audiome-
tryczne to prosty test wykonywany przy użyciu specjalnego 
urządzenia – audiometru. Test audiometryczny powinien 
być wykonywany w odpowiednio wyciszonym pomieszcze-
niu. W trakcie badania pacjent zakłada na uszy słuchawki, 
przez które przesyłane są dźwięki o różnych częstotliwo-
ściach. Dzięki temu można wychwycić ewentualne ubytki 
słuchu u badanego. Wynik testu pokazuje, o ile gorzej słyszy 
badany od osób normalnie słyszących. Dzięki audiometro-

wi można zdiagnozować stopień i rodzaj niedosłuchu oraz, 
co ważne, określić jego wpływ na rozumienie mowy. Na ten 
test powinny zostać skierowane także osoby, które skarżą się 
na szumy uszne, mają zawroty głowy lub kłopoty z utrzy-
maniem równowagi. Regularnie, co pół roku, powinny go 
wykonywać wszystkie osoby narażone na hałas. 

W I Ę C E J  I N F O R M A C J I  Z N A J D Z I E S Z 
N A  W W W. G E E R S . P L  O R A Z 
P O D  B E Z P Ł A T N Y M  N U M E R E M 
I N F O L I N I I  8 0 0  1 3  3 3  7 7 
D Z I A Ł A J Ą C E J  O D  P O N I E D Z I A Ł K U 
D O  P I Ą T K U  W  G O D Z I N A C H  
9 : 0 0 – 1 6 : 0 0 . 

K A Ż D A  O S O B A  P O  5 5 .  R O K U  Ż Y C I A  P O W I N N A 
R E G U L A R N I E  P O D D A W A Ć  S I Ę  P R Z E S I E W O W Y M 
T E S T O M  S Ł U C H U . 



    W OKOLICY WARTO ODWIEDZIĆ:
Î Góry Stołowe
Î Zamek w Kamieńcu Ząbkowickim
Î Kopalnia złota w Złotym Stoku
Î Twierdza Kłodzko
Î  Stoki narciarskie w Zieleńcu, Czarnej 

Górze i Czechach
Î  Kaplica czaszek, Jaskinia Niedźwiedzia, 

Kaplica Górska
Î Sanktuarium w Wambierzycach
Î  Miasta uzdrowiskowe – Polanica Zdrój, 

Kudowa Zdrój, Zieleniec, Bardzo, Kłodzko
Î  Możliwość wizyty i zakupów w Czechach  

– Javornik

KONTAK T:     dworek.laskowka@gmail.com     |        604 644 464     |        www.laskowka.pl

Dworek Myśliwski 

„Laskówka”

Pozwól, by jedzenie Cię wyleczyło   
–  dieta odkwaszająca w Wiosce 
Medycznej Medcithi Zebrzydowice

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

Prawie każda choroba jest wynikiem zbyt dużego stężenia kwasu, inaczej mówiąc, nad-kwasowość zaburza 
całe nasze życie. Leży ona u podłoża wszystkich dolegliwości i chorób. Nadmiar kwasu jest też przyczyną 

nadwagi, cukrzycy i innych poważnych chorób z nowotworem włącznie  – twierdzi dr Robert O. Young. Wio-
ska Medyczna proponuje program umożliwiający stworzenie odpowiedniej równowagi kwasowo-zasadowej 
w organizmie, poprzez spożywanie pokarmów i napojów zasadowych. Odkwaszenie organizmu powoduje, 
że zrzucasz zbędne kilogramy (około 0,5 kg dziennie jedząc 4 razy 
na dobę). Ograniczasz zapotrzebowanie na insulinę lub ją odsta-
wiasz po trzech miesiącach. Przy poważnych schorzeniach zdecy-
dowanie poprawiasz stan swojego zdrowia, oczyszczasz organizm 
z grzybów, pleśni, drożdży. W konsekwencji ustąpią alergie oraz 
zaburzenia nastroju, zaś osoby z chorobą nowotworową poczują 
znaczą poprawę zdrowia. Pozwól więc, by jedzenie Cię wyleczyło. 
Wioska Medyczna organizuje również turnusy rehabilitacyjne peł-
nopłatne i z dofinansowaniem PFRON.  

  ul. Wojska Polskiego 10  
43-410 Zebrzydowice 

 791-020-403
 32-445-37-61
 urszula.wikarek@medcithi.plKO
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Dworek to dwa połączone góralskie domy 
w tradycyjnym stylu i wysokim standardzie 
KOTLINIE KŁODZKIEJ. GERUMSWALDE  
to dzisiejsza LASKÓWKA.
Î cztery pokoje dla 12 osób
Î dwie łazienki
Î kuchnia górna
Î  kuchnia górna z duża jadalnią, kuchnia dolna z piecem chlebowym
Î  salon
Î  parking, taras, kominek i grill zewnętrzny 
Î  ogrodzony ogród otoczony drzewami z widokiem na las i góry
Î  możliwość pieczenia chleba metodą tradycyjną
Î  możliwość tradycyjnego wyżywienia 
Î  otoczenie lasów i gór, doskonałych do jazdy konnej, rowerowej 

i spacerów pieszych oraz narciarskich.

ZAPRASZAMY NA WEEKENDOWE I TYGODNIOWE 
WCZASY RODZINNE ORAZ WYJAZDY INTEGRACYJNE 
W BAJKOWEJ SCENERII!
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MLECZKO PSZCZELE W JĘZYKU ANGIELSKIM NA-
ZYWA SIĘ ROYAL JELLY, CZYLI W DOSŁOWNYM 
TŁUMACZENIU „KRÓLEWSKA GALARETKA”. NIE 

JEST TO PRZYPADKOWA NAZWA. W ULU WYTWA-
RZAJĄ JE PSZCZOŁY ZWANE KARMICIELKAMI. JEST 
TO SUBSTANCJA O KREMOWEJ BARWIE I CIERPKIM 
SMAKU. LARWY ROBOTNIC I TRUTNI SĄ KARMIO-
NE MLECZKIEM PSZCZELIM PRZEZ PIERWSZE 3 DNI 
ŻYCIA, NATOMIAST KRÓLOWA MATKA DO ŚMIERCI. 
MATKA ŻYJE 4-6 LAT, PSZCZOŁY W OKRESIE ZIMO-
WYM MAKSYMALNIE KILKA MIESIĘCY. NASUWA TO 
SŁUSZNY WNIOSEK, ŻE MLECZKO MUSI POSIADAĆ 
WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI ODŻYWCZE.

Mleczko pszczele składa się z wody (ok. 60-70 %), cu-
krów (11-23%), tłuszczy (2-8%), białek (9-18%). Jest praw-
dziwą skarbnicą makro i mikroelementów oraz witamin. 
Zawiera m.in. miedź, magnez, potas, fosfor, żelazo, cynk, 
siarkę, mangan, nikiel, kobalt, krzem, chlor, bizmut oraz 
kwas pantotenowy, kwas nikotynowy, witaminę PP oraz 
inozytol. W mniejszych ilościach obecne są witaminy B1, 
B2, B6, C, biotyna, kwas foliowy i witamina B12. „Królewska 
galaretka” jest źródłem cukrów, głównie fruktozy, glukozy 
i sacharozy. Białko mleczka pszczelego jest wysokowarto-
ściowe i zawiera od 18 do 25 aminokwasów, przy czym 9 
z nich zalicza się do substancji wytwarzanych poza ustro-
jem, a niezbędnych dla organizmu. W mleczku pszczelim 
obecne są również liczne enzymy, w tym proteazy, amyla-
za i inwertaza. Warto odnotować wysoką zawartość (2-12 
μg/g) neurohormonu – acetylocholiny.

Mleczko wykazuje silnie działanie bakteriostatyczne 
i bakteriobójcze. Nic dziwnego, że od wieków znajdo-
wało zastosowanie w medycynie. Przez wiele lat mlecz-
ko pszczele było zwane eliksirem młodości. Stosuje się je 
w zaburzeniach przemiany materii, schorzeniach układu 

MLECZKO 
PSZCZELE  
– pokarm królowej

krążenia, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, 
chorobach narządów ruchów, w geriatrii i innych schorze-
niach wewnętrznych. U dzieci mleczko pszczele wykorzy-
stywane jest do leczenia anemii. Mleczko powoduje wzrost 
liczby erytrocytów oraz zawartości hemoglobiny we krwi. 
Jest zalecane także kobietom w ciąży.

Mleczko dostępne jest w formie naturalnej, ale także 
w postaci tabletek czy w formie liofizowanej. Tak jak wspo-
minaliśmy, działanie mleczka jest bardzo silne, dlatego na-
leży stosować się ściśle do zalecanych dawek – łatwo bo-
wiem o przedawkowanie. Świeże mleczko jest trudne do 
przechowywania ze względu na wrażliwość zarówno na 
światło, jak i temperaturę. Pszczoły zużywają mleczko na 
bieżąco, więc nie konserwują go tak jak miodu. Zamknięte 
w szczelnych pojemnikach w temperaturze pokojowej za-
chowuje swoje właściwości przez kilka dni.

Przechowywane w lodówce w temp. 0-5 °C może być 
przechowywane przez rok. Mleczko może być zakonser-
wowane alkoholem - w takiej postaci można je przecho-
wywać w szczelnym słoiczku w ciemnym miejscu do roku. 
Innym sposobem konserwacji mleczka jest dodanie do 
niego miodu w ilości 0,5% do 5%. Za najbardziej efektyw-
ną mieszankę uznano tę z 2% dodatkiem mleczka pszcze-
lego. Można ją przechowywać w ciemnym miejscu przez 
rok, w lodówce nawet dłużej.

�� JAKUB CZERWIŃSKI, MARCIN CZERWIŃSKI  
autorzy bloga polskiemiody.blogspot.com
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ROZRYWKA

PROPONUJEMY PAŃSTWU ZESTAW KRZYŻÓ-
WEK - BĘDZIE TO ŚWIETNA OKAZJA DO SPĘDZE-
NIA MIŁO CZASU PRZY CIEKAWYCH, A NIEKIEDY 

ZABAWNYCH ŁAMIGŁÓWKACH, A TAKŻE DO POĆWI-
CZENIA PAMIĘCI. PREZENTOWAĆ BĘDZIEMY NA ŁA-
MACH GŁOSU SENIORA  TRADYCYJNE „JOLKI”, A TAK-
ŻE WYKREŚLANKI.

Wszystkie zagadki są autorstwa seniora Pana Józefa 
Urbańczyka z Katowic, który sam własnoręcznie, bez pro-
gramów komputerowych układa krzyżówki w każdą wkła-
dając 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! Wystar-
czy tylko nadesłać poprawne 
rozwiązanie na adres mailowy:  
konkurs@manko.pl, a my wylo-
sujemy szczęśliwców. Miłej za-
bawy!

Czekamy także na Wasze krzyżówki i zagadki!

Litery z pól oznaczonych dadzą rozwiązanie.

Kolejność określeń wyrazów jest przypadkowa. 
Litery z pól oznaczonych dadzą rozwiązanie 

krzyżówki.

Znaczenie wyrazów:
  imię żeńskie      obchodzi imieniny wraz z Bożeną    

  olbrzym      fiasko, klapa      rabat     
  ziarnista skała      przednia część cholewy buta    

  człowiek zmieniający się w wilka

Posuwając się liniami łączącymi poszczególne 
litery należy odczytać rozwiązanie. Początek 

odczytywania do odgadnięcia.
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SZARLOTKA  
Pani Alicji Rogackiej z Warszawy-Białołęki przepis Pani Grażyny Bednarowicz

Przepis na:

SPIS SKŁADNIKÓW: 
• 3 szklanki maki
• ½ szklanki cukru
• 2-3 łyżek śmietany gęstej
• 1 całe jajko
• 4 żółtka
• 1 małe masło roślinne
• 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia
• 2 kg jabłek / szara, złota 

reneta/
• cynamon
• duży cukier wanilinowy

SPIS SKŁADNIKÓW: 
• 1 opakowanie mrożonki - 

mieszanka chińska
• 1 małe opakowanie 

makaronu ryżowego lub 
sojowego grubszego/ 

• przyprawy:  do potraw 
chińskich, sos sojowy, 
pieprz seczuański

• mąka ziemniaczana

OPIS PRZYGOTOWANIA: 
1. Wszystkie składniki szybko 

zagnieść, podzielić na pół, 
wstawić do lodówki na ok 
1-2  godziny.

2. Jabłka obrać, zetrzeć na tarce 
o dużych otworach, dodać 
plaską łyżeczkę cynamonu 
i cukier wanilinowy.

3. Blachę wysmarować 
tłuszczem, posypać bułką 
tartą.

4. Wylepić 1 częścią ciasta 
z lodówki, wyłożyć jabłka, 
przykryć druga połowa.

5. Wstawić do nagrzanego 
piekarnia na 1 godzinę, 
następnie ½ godziny 
w najniższej temperaturze. 

6. Wyjąć po ostudzeniu, 
obsypać  cukrem pudrem. 

OPIS PRZYGOTOWANIA: 
1. Ugotować makaron według 

przepisu.
2. Mieszankę chińską wysypać 

do woka  z oliwą - obsmażyć 
aż nie będzie czuć surowizny, 
następnie  dodać część 
przypraw, sos sojowy 
i podsmażyć ok. 1 min.  
Dodać makaron, wymieszać 
i ogrzewać dalej. Zrobić 
zagęszczenie: ½ szkl. wody,  
1 łyżkę  sosu sojowego, 1 
łyżkę mąki ziemniaczanej  
wlać do woka  - zagotować. 
W tym czasie doprawić  
do smaku pozostałymi 
przyprawami. Posypać  
kolendrą, szczypiorkiem  wg. 
gustu.    Zawsze się udaje.    
Smacznego! 

wykonanie trwa ok. 20 minut

MOJA CHIŃSZCZYZNA  DLA 
BEZGLUTENOWCÓW I WEGETARIAN 

DROGI SENIORZE!
Uwielbiasz spędzać czas uprawiając ogród lub dział-
kę, a ogrodnictwo to Twoja pasja? A może posiadasz 
ukwiecony balkon, którego zazdroszczą Ci sąsiedzi 
i znajomi? Pochwal się przed całym miastem! Wyślij na 
adres konkurs@manko.pl maksymalnie 3 zdjęcia, uka-
zujące owoce Twojej pracy. Jury „Głosu Seniora” wybie-
rze najpiękniejsze zdjęcia waszych ogrodów, działek 
i balkonów i opublikuje je na naszych łamach. Ponadto 
na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki! 

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

SENIOR
DZIAŁKOWIEC
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Począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. w całej Pol-
sce stworzono sieć punktów darmowej pomocy 

prawnej udzielanej głównie przez adwokatów, rad-
ców prawnych i doradców podatkowych, a także apli-
kantów adwokackich i radcowskich. Darmowa pomoc 
prawna jest realizowana w pomieszczeniach powiatu 
lub gminy. Aktualnie funkcjonuje blisko 1.700 punk-
tów na terenie całego kraju.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DARMOWĄ POMOC 
PRAWNĄ?

Darmowa pomoc prawna ma na celu wsparcie osób 
otrzymujących świadczenia socjalne, których ze względu na 
barierę finansową nie stać na uzyskanie pomocy prawnej.

Darmową pomoc prawną, niezależnie od swoich do-
chodów, uzyskają:
1. osoby, które ukończyły 65 lat,
2. osoby, która nie ukończyły 26 lat,
3. kombatanci, weterani,
4.  kobiety w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodze-

niem dziecka), 
5. posiadacze Karty Dużej Rodziny, 
6. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
7.  poszkodowani lub zagrożeni w wyniku klęski żywioło-

wej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.
Aby uzyskać bezpłatną pomoc seniorzy, którzy ukoń-

czyli 65 rok życia, powinni przedłożyć dokument stwier-
dzający tożsamość (np. dowód osobisty).

W CZYM POMOŻE PRAWNIK?
Prawnik, udzielając bezpłatnej pomocy prawnej, wyja-

śni Państwu sytuację prawną, wskaże uprawnienia, obo-
wiązki i sposób rozwiązania problemu prawnego. Pomoc 
nie ogranicza się wyłącznie do udzielenia wyjaśnień. Pro-
fesjonalny prawnik może pomóc w sporządzeniu pisma 
o charakterze prawnym (np. umowy, oświadczenia o odstą-
pieniu, wypowiedzeniu, wezwanie do zapłaty). Darmowa 
pomoc prawna nie obejmuje przygotowania pism w spra-
wach sądowych. Prawnik pomoże jednak przygotować pi-

smo do sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu (np. adwokata, radcy prawnego) lub o zwolnienie 
od kosztów sądowych w takim postępowaniu.

Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje m.in. proble-
mów dotyczących prawa celnego, spraw podatkowych 
związanych z prowadzoną firmą, a także spraw związanych 
z działalnością gospodarczą, za wyjątkiem przygotowania 
do rozpoczęcia tej działalności.

Darmowe punkty porad prawnych w Warszawie:

Bemowo- ul. Rozłogi 10 Ośrodek Pomocy Społecznej,
Białołęka- ul. Modlińska 197 Urząd Dzielnicy,
Bielany- ul. Żeromskiego 29 UD,
Mokotów- ul. Bachmacka 1 A, ul. Stępińska 6/8,
Ochota- ul. Białobrzeska 26,
Praga – Południe- ul. Walecznych 59 OPS, ul. Paca 42 OPS,
Praga – Północ- ul. Jagiellońska 60 lok. 90, ul. Ząbkowskiej 
23/25,
Rembertów- ul. Plutonowych 10 OPS,
Śródmieście- ul. Czerniakowska 178a, ul. Konwiktorska 
3/5, ul. Twarda 1,
Targówek- ul. Św. Wincentego 87,
Ursus- ul. Sosnkowskiego 16, Pl. Czerwca 1976 1 UD,
Ursynów- Al. KEN 61 UD,
Wawer- ul. Żegańska 1 UD, 
Wesoła- ul. 1 Praskiego Pułku 33 UD,
Wilanów- ul. Klimczaka 2 UD,
Włochy- ul. Centralna 24,
Wola- ul. Syreny 18, Al. Solidarności 90 UD,
Żoliborz- ul. Słowackiego 6/8 UD.

Więcej informacji o darmowej pomocy prawnej można uzy-
skać na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedli-
wości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

�� GRZEGORZ DZIUBAK
Artykuł napisany w ramach projektu „Allerhand Advo-

cacy - Prawo w interesie publicznym".
Opieka merytoryczna: adw. Alicja Sobota.

DARMOWA POMOC  
PRAWNA DLA SENIORÓW
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Stosunki rodzinne, bliska znajomość, czy chęć 
pomocy osobom w potrzebie, skłaniają do 

bezpłatnego przekazywania majątku osobom za-
ufanym. W praktyce najczęściej bezpłatne prze-
kazanie majątku przybiera formę umowy daro-
wizny. Nie można jednak nikogo bez jego zgody 
obdarować. Darowizna jest umową (udział dwóch 
stron jest niezbędny). Darczyńca może w umowie 
nałożyć na obdarowanego polecenie określone-
go działania (np. pomocy, również finansowej, 
pomocy w remoncie) lub zaniechania (powstrzy-
mywanie się od określonego działania). 

FORMA UMOWY DAROWIZNY  
– KIEDY UDAĆ SIĘ DO NOTARIUSZA?

Darowizna dotycząca nieruchomości (grunt, lokal) 
lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
musi być zawarta przed notariuszem (forma aktu no-
tarialnego). Inne rzeczy wystarczy wydać, jednak dla 
uniknięcia wątpliwości i zabezpieczenia swoich inte-
resów, umowa darowizny powinna być zawarta przy-
najmniej w formie pisemnej (własnoręcznie podpisany 
przez obie strony dokument). 

PODATEK OD DAROWIZNY
Darowizna generalnie nakłada na obdarowane-

go (osoba, która otrzymuje darowiznę) obowiązek 
uregulowania podatku. Jeśli umowa jest zawierana 
w formie aktu notarialnego, notariusz pobiera od ob-
darowanego należny podatek. Wysokość podatku za-
leży od wartości darowizny oraz od pokrewieństwa 
stron. 

KIEDY MOŻNA NIE PŁACIĆ PODATKU?
Przepisy przewidują tzw. kwoty wolne, do wyso-

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

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 

Limit kwot wolnych dotyczy okresu 5 lat, od końca roku po-
przedzającego ostatnią darowiznę. 

Co ważne podatku – niezależnie od wartości darowizny – 
obdarowany 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 for-
mularzu „SD-Z2”. Jeśli umowa jest zawierana przed nota-
riuszem, 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.
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Testamentem zwykło się nazywać decyzję co do 
losów całego majątku na wypadek śmierci. Al-

ternatywną metodą jest darowanie majątku jeszcze 
za życia. Aby sporządzić testament trzeba dochować 
szczególnych wymogów. Jeśli te wymogi nie zosta-
ną spełnione, majątek – niezależnie od innych usta-
leń – przypadnie spadkobiercom ustawowym (a więc 
przede wszystkim dzieciom i małżonkowi). Testament 
może być sporządzony w formie pisemnej lub w for-
mie aktu notarialnego. Są to formy równoważne – te-
stament pisemny jest tak samo ważny jak testament 
sporządzony w formie aktu notarialnego. W praktyce 
trudniej podważyć testament notarialny. 

TESTAMENT W FORMIE PISEMNEJ
Testament w formie pisemnej jest najprostszą metodą 

rozdysponowania majątkiem na wypadek śmierci.
Aby sporządzić testament w formie pisemnej trzeba na-

pisać własnoręcznie całą treść testamentu – od pierwszej do 
ostatniej litery – a następnie pod spodem również własno-
ręcznie podpisać. Trzeba więc pamiętać, że wydrukowany 
tekst pismem komputerowym, opatrzony własnoręcznym 
podpisem, nie będzie ważnym testamentem. W testamen-
cie trzeba podać datę oraz miejsce sporządzenia testamen-
tu oraz podać kto będzie spadkobiercą. Można to zrobić za 
pomocą następującego sformułowania: „Na mojego spad-
kobiercę powołuję…”. Można powołać jednego lub kilku 
spadkobierców. Powołując kilku spadkobierców najlepiej 
oznaczyć w jakim udziale dziedziczą spadek (np. ½, ¼). 

W praktyce zdarza się, że pomimo wskazania kilku osób, 
nie wskazuje się ułamka, tylko konkretny majątek, jaki ma 
otrzymać wprost określona osoba. Taka praktyka nie jest 
właściwa. Trzeba bowiem pamiętać, że testament nie służy 
do przekazywania konkretnego majątku oznaczonej oso-
bie. Przekazanie konkretnego majątku do wprost określo-
nej osoby może nastąpić przez tzw. zapis windykacyjny, 
będący dodatkowym elementem testamentu mającego 

formę aktu notarialnego. Zapis windykacyjny nie będzie 
skuteczny jeśli testament ma formę pisemną. 

Wybór formy pisemnej testamentu może być ryzykow-
ny. Pisemny testament może przecież łatwo zaginąć albo 
zostać (także nieumyślnie) zniszczony. 

TESTAMENT W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO 

Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest sporządzenie te-
stamentu w formie aktu notarialnego. Testament notarial-
ny trudniej jest podważyć. Notariusz, jako osoba pełniąca 
zawód zaufania publicznego, dopilnuje aby wszelkie wa-
runki formalne zostały spełnione. Notariusz może również 
udzielać wyjaśnień, pomagać w takim napisaniu testa-
mentu, aby testament był zgodny z wolą przyszłego spad-
kodawcy. Notariusz za sporządzenie testamentu pobiera 
wynagrodzenie, które zależy od elementów testamentu. 
Maksymalne wynagrodzenie za „zwykły” testament wyno-
si 50,00 zł plus VAT. Jeśli testament obejmuje zapis windy-
kacyjny, wynagrodzenie notariusza nie przekroczy 200,00 
zł plus VAT. Notariusz przechowuje oryginał testamentu 
w kancelarii notarialnej, a więc testament jest odpowied-
nio zabezpieczony przez zniszczeniem lub zaginięciem. 
Notariusz wydaje stronie wypisy testamentu. 

�� MATEUSZ SERWA
Artykuł napisany w ramach projektu „Allerhand Advo-

cacy - Prawo w interesie publicznym".
Opieka merytoryczna: adw. Alicja Sobota.

JAK SPORZĄDZIĆ 
TESTAMENT?



UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK 

Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PONAD 700 FIRM  

Z CAŁEJ POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA POSIADACZY 

KARTY.  SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ ZE ZNIŻEK!

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

info@geers.pl; www.geers.pl
Oddziały GEERS w Warszawie:
ul. Puławska 52
Al. Stanów Zjednoczonych 72
Ul. Targowa 37
ul. Grójecka 67
ul.  Hoża 40
ul. Senatorska 22
Ul. Warecka 11
Al. Komisji Edukacji Narodowej 96
Al. Niepodległości 54
Ul. Hanki Czaki 2

SIDLY SP. Z O.O.
  50 PLN na zakup produktu SIDLY CARE na stronie  

www.sidly-care.eu DO KOŃCA KWIETNIA
edyta.kocyk@sidly.org
ul. Chmielna 2/31
tel. 510 729 769

SZKOŁY JĘZYKOWE EMPIK SCHOOL LEARNING 
SYSTEMS POLAND S.A.
  20 % od standardowej ceny kursu; dotyczy zajęć 

grupowych
Sjo.warszawajunior@empikschool.com
www.empikschool.com
Adresy oddziałów w Warszawie:
ul. Lazurowa 14, I piętro
tel. 605 110 134
ul. Marszałkowska 104/122, III piętro, budynek Junior
tel. 22 551 44 55
ul. Nowoursynowska 139 u
tel. 695 213 760
Pl. Przymierza 6, Galeria Sawa antresola
tel. 605 112 078

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

P O L E C A N I  W A R S Z A W S C Y  P A R T N E R Z Y  P R O G R A M U

MEDI-SYSTEM SP. Z O.O.
  10% zniżki na turnusy rehabilitacyjne (po udarze, po 

pobycie w szpitalu)
bok@medisystem.pl; www.medisystem.pl
ul. Prosta 69, tel. 801 011 303

TEATR DRAMATYCZNY M. ST. WARSZAWY
  bilety na wybrane spektakle w miesiącu na wszystkich 

scenach teatru w cenie 20 zł
kasa@teatrdramatyczn.pl
www.teatrdramatyczny.pl
Plac Defilad 1
tel. 22 632 03 70

PROMEDICA24/POMÓŻ SWOIM BLISKIM 
ZACHOWAĆ DOTYCHCZASOWY STYL ŻYCIA/
PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
  5% zniżki na usługi
www.promedica24.com.pl/opieka
Aleje Jerozolimskie 94

EUROPEJSKA GRUPA MEDYCZNA
  rabat 10 % od cen poniższych pakietów (po odjęciu 

refundacji z NFZ): Pakiet podstawowy 699 zł (po rabacie 
629, 10 zł) Pakiet Błękitny 999 zł (po rabacie 899, 10 zł); 
Pakiet Srebrny 1559 zł (po rabacie 1403,10 zł)

pchabryk@leczsiezagranica.pl; www.leczsiezagranica.pl
ul. Domaniewska 47/10
tel. 22 290 61 61

NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.
  2% według regulaminu zniżek
bp@neckermann.pl;  www.neckermann.pl
Oddziały NECKERMANN w Warszawie:
ul. Zwycięzców 42/U9
ul. Ostrobramska 75C lok. 036
Al. Jana Pawła II 43A lok.29
ul. Sokratesa 9 U 16
Pl. Konstytucji 4
ul. Nowogrodzka 49
Al. Jerozolimskie 148  C.H. Reduta
Al. Wilanowska 9 Miasteczko Wilanów
ul. Targowa 72 (wejście od peronów lub Al. Solidarności)
ul. Mszczonowska 3  C.H. Janki

Pełna lista firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na naszej stronie internetowej www.glosseniora.pl



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 2017
(w ciągu roku ukazuje się 6 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



*  WYPEŁNIONY PISMEM DRUKOWANYM FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ (WRAZ ZE ZWROTNYM ZNACZKIEM 

POCZTOWYM I ZAADRESOWANĄ KOPERTĄ ) 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.

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 skierowanych 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:



KRS 0000225549
stowarzyszeniemanko.pl 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

AMBASADORZY  GŁOSU  SENIORA  
I  OGÓLNOPOLSKIEJ  KARTY  SENIORA

Irena Santor

Helena Norowicz

Krzysztof Zanussi

Antoni Huczyński

Krystyna Mazurówna


