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Łukasz Salwarowski

OD REDAKCJI

Szanowni Państwo,
w końcu doczekaliśmy się lata i prawdziwie wa-

kacyjnej, słonecznej pogody. Aby umilić Wam ciepłe, 
letnie wieczory przygotowaliśmy drugi, czerwcowy 
numer „Warszawskiego Głosu Seniora”.

Zaczynamy dynamicznie, odważnie i kolorowo. 
O tym jak cieszyć się życiem opowie nasza Ambasa-
dorka, kobieta barwna i niesamowita jak egzotyczny 
ptak - światowej sławy tancerka i choreografka Kry-
styna Mazurówna. 

Nie zapominamy również o bezpieczeństwie se-
niorów – promujemy kampanie społeczne, mające 
na celu uświadamianie o czyhających nas niebez-
pieczeństwach i sposobach im przeciwdziałania. 

Pamiętamy także o propagowaniu oferty kultu-
ralnej – tym razem prezentujemy ofertę warszaw-
skich bibliotek. W tym wydaniu znajdą Państwo tak-
że różne sposoby na cieszenie się wspaniałą pogodą 
i ciekawe spędzanie lata w plenerze. 

Natomiast na plenerowych wydarzeniach nie 
możemy oczywiście zapominać o ochronie przeciw-
słonecznej dla siebie i bliskich. Rady, jak odpowie-
dzialnie i bezpiecznie korzystać z kąpieli słonecznych 
udzieli dr Izabela Załęska – międzynarodowy ekspert 
w dziedzinie kosmetologii. 

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY

Mimo wakacji kontynuujemy kampanię „Prze-
gonić smutek!”, która ma na celu poprawę nastroju 
i przeciwdziałanie depresji. O sposobach radzenia so-
bie z tą chorobą pisze nasza Ambasadorka dr Anna 
Przybyłek-Boraczyńska. 

W dalszym ciągu zapraszamy wszystkie warsza-
wianki 60+ do udziału w konkursie „Stylowa Seniorka”. 
Nie bójcie się pokazywać, jak jesteście piękne i wyjąt-
kowe! Na odważne i stylowe warszawianki czekają 
nagrody, miedzy innymi udział w Akademii Stylu 60+ 
oraz Pokazie Mody 60+, które odbędą się podczas Pra-
skich Senioraliów już 23 września w ramach Warszaw-
skich Dni Seniora (22.09.–1.10.2017). Czekamy również 
na Wasze zgłoszenia do konkursów: „Zwierzak lekiem 
na samotność” oraz „Przekaż nam swój przepis”. 

Zapraszamy wszystkich Państwa do czytania 
i współtworzenia „Warszawskiego Głosu Seniora” oraz 
Ogólnopolskiej Karty Seniora. Czekamy na Wasze zdję-
cia, artykuły, historie i pomysły polepszenia sytuacji se-
niorów w Waszej dzielnicy, mieście i naszym kraju.  

Przyjemnej lektury, do zobaczenia w pierwszych 
dniach września 
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AKTYWNY SENIOR

Jest Pani niekwestionowaną ikoną stylu. Jak wy-
robić sobie taką markę i utrzymać ją tak długo?

Nie wiem, czy jestem ikoną, ale trzymam się mo-
jego stylu: robię to, co lubię, ubieram się tak, jak 
mi się to podoba, czeszę się tak jak chcę, a przede 
wszystkim nie wpływa na mnie opinia sąsiadów czy 
nawet moich dzieci. Uważam, że trzeba być wiernym 
sobie i robić wszystko na co ma się ochotę. To jest 
moja dewiza od lat. Nie raz ludzie zaczepiają mnie na 
ulicy i mówią: podziwiamy panią. Czasem oczywiście 
jakiś portal skomentuje, że jestem dnem kompletnym i po-
winnam już umrzeć, ale to mnie tylko śmieszy. Uważam, 
że najważniejsze w życiu to być wierną sobie i robić w ży-
ciu to, na czym mi zależy, czasem wbrew woli rodziców, 
wbrew woli męża, czasem nawet dzieci.

Jest Pani uznaną tancerką z licznymi nagrodami na kon-
cie. Jak rozpoczęła się Pani przygoda z tańcem i czym 
jest dla Pani taniec?

Całe życie tańczę i spotykam się z licznymi przychylny-
mi opiniami. Taniec był w moim życiu od wczesnych lat 
młodości. Kiedy miałam 3 lata byłam po raz pierwszy na 
spektaklu baletowym i zauroczyłam się. Postanowiłam 
tego samego dnia, że całe życie będę tańczyć. Nie wiem, 
czy się w tańcu zakochałam, ale powzięłam to postano-
wienie, a że jestem uparta, to do dzisiejszego dnia staram 
się go trzymać. Taniec dał mi sposób na wypowiadanie się. 
To może być taniec, ale też jakakolwiek inna kreatywność. 
Bardzo lubię wszystko, co jest związane z kreatywnością, 
to może być urządzanie mieszkania, uszycie sukienki, czy 
zaprojektowanie zabawki dla dziecka. W tańcu mogłam się 

BAWIĘ SIĘ ŻYCIEM!
KRYSTYNA MAZURÓWNA

Zawsze wszystko jest możliwe. 
Jest to sprawa tylko naszej decyzji 
i konsekwentnego uporu

najpełniej wypowiedzieć, dlatego że nie tańczyłam tak jak 
mnie nauczono, ale tak, jak sama sobie wyobrażałam.

Jak Pani zdaniem zachęcić seniorów do aktywności?
Mówić Seniorom, że wszystko można w każdym mo-

mencie życia. Takim przykładem może być to, że gdy mia-
łam 13 lat myślałam, że będę zawodową tancerką albo 
modelką, a może pisarką i wtedy wyobrażałam sobie ta-
kie wielkie biurko, jakie miał mój tatuś, a na nim kałamarz. 
Pióro ze stalówką, i że w zeszycie będę spisywała wszyst-
kie moje przemyślenia. Minęło masę lat, a ponieważ taniec 
jest dziedziną bardzo trudną i bardzo wymagającą, pierw-
sze 60 lat tylko tańczyłam, dopiero później zaczęłam pisać 
książki. Wydałam już trzy, teraz piszę czwartą, wprawdzie 
nie na tym biurku, nie stalówką i nie w zeszycie, ale już na 
komputerze. Gdy miałam 15 lat, doszyłam do wniosku, 
że jestem za mała i za gruba na modelkę, ważyłam wte-
dy 48 kilo. Minęło 60 lat, mam 15 kilo więcej i chyba ze 2 
cm mniej niż wtedy. Pomyślałam sobie, że to nie są żadne 
przeszkody i stało się, występuję teraz jako modelka na po-
kazach mody. Ostatnio w Krakowie, w Warszawie, w Pary-
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KRYSTYNA MAZURÓWNA
Urodzona we Lwowie w 1939 roku, polska tancerka, 

choreografka i dziennikarka. Pracowała m.in. w warszawskim 
Teatrze Wielkim, w Teatrze Syrena, w Teatrze Wielkim w Łodzi 
i w Teatrze Żydowskim w Warszawie, a w Paryżu w Teatrze 
Élysées Montmartre, w „Bobino” i w „Casino de Paris”. 
W 1967 roku powołała do życia zespół tańca nowoczesnego 
„Fantom”, a kilka lat później w Paryżu zespół taneczny „Ballet 
Mazurowna”. Od lat 90. Przez piętnaście lat była felietonistką 
w nowojorskim tygodniku Kurier Plus. Była też choreografką 
w programie „You Can Dance – Po prostu tańcz” oraz jurorką 
w „Got to Dance. Tylko taniec”.

żu, na Zamku Książ. Zawsze wszystko jest możliwe. Jest to 
sprawa tylko naszej decyzji i konsekwentnego uporu.

Co daje Pani siłę do działania?
Stawianie sobie kolejnych ce-

lów, które sukcesywnie realizuję, 
a ponieważ mam już w tym wpra-
wę, to idzie mi to coraz łatwiej, co-
raz szybciej. Zawsze mówię, że nie 
mam marzeń, mam tylko plany, 
które realizuję. Gdy byłam mała to 
miałam marzenia, by być modelką, 
siedziałam, leżałam i zastanawia-
łam się jakby to było być modelką. 
Być modelką – no to już! Próbuję! 
Napisałam tu, tam, zaczęły się ca-
stingi i jestem modelką. Tak samo 
było z pisaniem książek, artykułów, 
z innymi pracami, które wykonywa-
łam, chyba ponad 30 w różnych za-
wodach, które wszystkie się mi po-
dobały. Np. byłam szatniarką i ani 
przez moment nie czułam się tym 
poniżona, wręcz przeciwnie, prze-

bierałam się, musiałam mieć granatową spódniczkę i białą 
bluzeczkę, co zupełnie nie jest w moim stylu, przychodzi-
łam co wieczór do pracy i grałam rolę szatniarki. Witałam 
gości z serdecznością, pomagałam, wskazywałam drogę, 
zawsze z pełnym uśmiechem na ustach. I bardzo dobrze się 
bawiłam. Wszyscy mówili: ale klasa ta szatniarka, jak tu jest 
miło. Byłam też kelnerką, co bardzo lubiłam, byłam sprze-
dawczynią, kasjerką, barmanką (nie mając pojęcia o alko-
holach), siedziałam w okienku jako informatorka w metrze, 
głównie podszeptywałam, gdzie jest toaleta. Wszystkie te 
prace dawały mi bardzo dużą satysfakcję. Bawię się życiem! 
Życie jest zabawą! Co rano się budzę i jestem zadowolo-
na, myślę: co dzisiaj będę robić? Albo mam jakieś zajęcie 
zawodowe, albo coś piszę, a jak nic takiego nie robię, to 
myślę sobie: dzisiaj kupię pierogi, usmażę i zwołam moje 
dzieci.

Jakie rady mogłaby Pani dać naszym czytelnikom? Jaka 
jest według Pani recepta na życie?

Z każdym seniorem mogę się podzielić radą: nie zwal-
niać tempa życia i doceniać każdy moment. Kiedyś byłam 

z kolegą w restauracji, jedliśmy śledzie. W pewnym mo-
mencie on się zatrzymał, ja nawet tego nie zauważyłam 
i wtedy zaczął mnie obserwować. Jem tego śledzia, a on 
w pewnym momencie powiedział: Krystyna, ty nawet jak 
jesz tego śledzia, to jesz go z pasją. Ja myślę, że to jest ta 
recepta na życie: trzeba jeść śledzia z pasją!

Przekleństwem człowieka jest brak pracy. Dokąd się 
pracuje, dotąd jest się człowiekiem wolnym i niezależnym. 
Przejście na emeryturę często się kojarzy z nic nie robie-
niem. To jest straszne. Taki człowiek zaczyna kapcanieć i za-
czyna chorować. Trzeba mieć kupę pieniędzy, żeby sobie 
uprzyjemnić życie, ale kiedy jest się w towarzyskie, wtedy 
grosze wystarczają. Nawet kiedy byłam tą kasjerką w me-
trze, ile tam jest do zobaczenia, do przemyślenia, przeżycia!

Ludzie, tak zwani trzeciego wieku, nie powinni się za-
mykać w swoim kręgu. Powinniśmy dążyć do tego jak 
było kiedyś: babcia spała na piecu, mama obierała kartofle, 
a dziecko się bawiło. I wszystko to się działo w jednym po-
koju. To też jest bardzo dobre, ja mam świetny kontakt ze 
swoimi wnukami, nie skarżą się, same chcą przychodzić do 
babci, żeby się uczyć, bawić, grać. Jeśli będziemy w gronie 
ludzi tylko po 60-tce, to nie będzie nam to służyć.

Trzeba być odpowiedzialnym za siebie i trzeba sobie 
zbudować swoje życie, nie można czekać aż nam rząd da 
zapomogę, ktoś pomoże, a przy tym cały czas narzekać na 
wszystko.

�� Rozmawiali:  
EWELINA LITWIN, KRYSTIAN MACIASZEK 
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STYLOWA SENIORKA

INSPIRACJĄ MODOWĄ BYŁA MOJA 
PIERWSZA WIZYTA Z PRZYJACIÓŁKAMI 
W ROZRYWKOWYM CENTRUM MIASTA 
HULAKULA W WARSZAWIE NA  
UL. JAGIELLOŃSKIEJ 82B, GDZIE DO TAŃCA 
ZAGRZEWA NASZA NIEZRÓWNANA DJ WIKA. 
NA ROZTAŃCZONYM PARKIECIE DLA PONAD 
1000 OSÓB ZOBACZYŁAM WSZYSTKIE 
KULTURY I TRENDY W MODZIE  –  NAWET TEJ 
SPRZED PÓŁ WIEKU. 

Patrzyłam z podziwem, czasami ze zdziwieniem, na po-
mysły przebywających tam seniorów, bo o młodych nie 
będę tu pisała, bo są zawsze na sportowym luzie. Wracając 
do naszych uroczych 60+ muszę potwierdzić, że były: mini, 
maxi, wieczorowo, sportowo… mignął mi w tym koloro-
wym, roztańczonym i radosnym tłumie nawet kapelusz. 
I zupełnie nieważne było, czy strój pasował do właściciel-
ki rozmiaru xx, czy fałdki i brzuszek też „tańczyły”… było 
magicznie. Radość na twarzach tych ludzi była bezcenna 
i bezkrytyczna. To miejsce to raj dla starszych ludzi. Widzia-
łam również ludzi na wózkach i to jest największy sukces 
tego miejsca, o czym szczerze wzruszona dzielę się z tymi, 
którzy jeszcze z jakiś powodów nie odwiedzili HULAKULA. 
Dodam jeszcze, że dla nielubiących tańczyć w HulaKula 
jest bilard, bowling i plac zabaw. Ceny promocyjne zawsze 
w poniedziałki. Ja tam również poszalałam na parkiecie  – 
wasza stylistka Hania.

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

MINI, MAXI,  
WIECZOROWO,  
SPORTOWO… 

ALICJA REUSCHER

BOŻENNA MARCINOWSKA

GRAŻYNA BIAŁOPIOTROWICZ
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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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ELŻBIETA Z WARSZAWY

JOANNA SÓJKA

ANNA TROJANOWSKA
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WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

BIBLIOTEKI TO MIEJSCA PRZEZ SENIORÓW 
LUBIANE I CHĘTNIE ODWIEDZANE. TO TU SE-
NIORZY MOGĄ BEZ PRZESZKÓD I KOSZTÓW 

OBCOWAĆ Z PRASĄ, LITERATURĄ I KULTURĄ. BI-
BLIOTEKA IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W DZIEL-
NICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY CHCE 
JEDNAK DAĆ SENIOROM COŚ WIĘCEJ. 

Nasza Biblioteka znalazła się wśród tegorocznych lau-
reatów konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Co spra-
wia, że w dziedzinie kultura, rozrywka i edukacja to wła-
śnie nasza biblioteka została wyróżniona? 

Trzeba pamiętać, że do podstawowych zadań pla-
cówki, jaką jest biblioteka, należy gromadzenie i udo-
stępnianie materiałów bibliotecznych i wspieranie czy-
telnictwa. To jednak nie wystarczy, by być miejscem 
przyjaznym. Biblioteka staje się takim miejscem poprzez 
szereg działań, które podejmuje na co dzień. 

To specjalnie dla Seniorów realizowane są tu zajęcia 
w ramach Punktu Cyfrowego Wsparcia Seniorów i e-pra-
cowni. Tutaj osoby powyżej 60-go roku życia mogą umó-
wić się z Cyfrowym Doradcą, który pomoże „wgryźć się” 
w tematykę nowych technologii. Dla osób po 70-tym roku 
życia funkcjonuje usługa „Książka na telefon” polegająca na 
dostarczeniu do domu zamówionej książki. To tu udziela-
ne są bezpłatne porady prawne dla osób, które ukończyły 
65-ty rok życia. To wreszcie z myślą o wszystkich Czytelni-
kach, także seniorach biblioteka przygotowuje swoją ofer-
tę kulturalną i edukacyjną  – spotkania, dyskusje, odczyty, 
wystawy, a nawet spektakle teatralne. Seniorzy są i zawsze 
będą naszym bezcennym gościem.

�� SYLWIA WYSOCKA 

SENIOR MILE WIDZIANY 
W BIBLIOTECE

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA JANA 
RUMLA W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. 
WARSZAWY ORAZ SIEĆ JEJ 25 FILII, TO WYJĄT-

KOWE MIEJSCE NA SENIORALNEJ MAPIE STOLICY. 
TEGO ZDANIA BYŁY WŁADZE WARSZAWY, KTÓ-
RE W MARCU TEGO ROKU PRZYZNAŁY BIBLIOTE-
CE MIANO MIEJSCA PRZYJAZNEGO SENIOROM. TU 
DZIEJE SIĘ NAPRAWDĘ WIELE!

Już dawno minęły czasy, kiedy życie po zakończeniu 
działalności zawodowej stawało się monotonne. Seniorzy 
to grupa świadoma i poszukująca nowych pól rozwoju. 
Z chęcią rozwijają swoje umiejętności. Mogą to robić wła-
śnie w naszej bibliotece!       

Aby zrozumieć wnuki, które urodziły się ze smartpho-
nem w ręku, Seniorzy z Pragi-Południe chętnie uczestniczą 
w kursach komputerowych, poznając możliwości sprzętu 
i jego użyteczność w życiu codziennym. Pracownicy biblio-
teki w ubiegłym roku spotykali się niemal z setką kursantów. 

Kilka razy w tygodniu w filiach prowadzone są konsul-
tacje z Doradcą Cyfrowym. Seniorzy uczestniczą też w spo-
tkaniach tematycznych, dotyczących m.in. bezpiecznego 
korzystania z Internetu.

Biblioteka to miejsce, które czytelnik odwiedza w poszu-
kiwaniu książek. Coraz więcej Seniorów ma ograniczenia, 
związane z narządem wzroku. Dlatego rozwija się Oddział 
Książki Mówionej i Multimediów - ponad 5000 tytułów. Od-
dział wypożycza bezpłatnie czytniki (600 tytułów w formie 
e-booków). W 2016 roku wypożyczono 24 tysiące zbiorów.

Ale to nie wszystko, co oferujemy Seniorom. To również: 
wystawy, współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, 
ułatwienia architektoniczne. Wsłuchiwanie się w potrze-
by Czytelników to jedno z podstawowych założeń dobrze 
funkcjonującej instytucji kultury. Będziemy stale odpowia-
dać na wyzwania, które stawiają nam Seniorzy. Więcej in-
formacji: www.bppragapd.pl. 

�� KATARZYNA CHACIŃSKA 

CHCEMY DAĆ 
SENIOROM WIĘCEJ
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BEZPIECZNA WARSZAWA

KAMPANIA INFORMACYJNA  
„BABCIU, TO NIE TWÓJ WNUCZEK… 
BĄDŹ OSTROŻNA”

POMYSŁODAWCĄ KAMPANII JEST BIURO BEZ-
PIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWE-
GO URZĘDU M.ST. WARSZAWY ORAZ BIURO 

MARKETINGU MIASTA URZĘDU M.ST. WARSZAWY, 
BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH PRZY 
WSPÓŁPRACY Z KOMENDĄ STOŁECZNĄ POLICJI.

Kampania informacyjna „Babciu, to nie Twój wnuczek… 
Bądź ostrożna” trwa od października 2014r. i będzie kon-
tynuowana do chwili zminimalizowania lub wyelimino-
wania oszustw metodami „na wnuczka” lub „na policjanta”, 
których ofiarami padają najczęściej osoby starsze. Oszu-
ści telefonując podszywają się pod członków rodziny lub 
policjantów i wyłudzają pieniądze, które często stanowią 
wszystkie oszczędności seniorów. 

Celem projektu jest uświadomienie osobom starszym 
zagrożenia, jakim są oszustwa dokonywane tymi metoda-
mi, co spowoduje zmniejszenie liczby przestępstw.

W ramach kampanii przygotowano plakaty i ulotki, któ-
re znajdują się w całej Warszawie w komunikacji miejskiej, 
w internecie na stronach miasta i dzielnic oraz w prasie lo-
kalnej. Ulotki rozdawane są mieszkańcom, a plakaty roz-
wieszane są na klatkach schodowych, w przychodniach 
oraz w Wydziałach Obsługi Mieszkańców.

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy. Nigdy 
nie informuje też o prowadzonych działaniach. Jeżeli ode-
braliśmy taki telefon, bądźmy pewni, że dzwoni oszust. Ni-

gdy w takich lub podobnych sytuacjach nie przekazujmy 
pieniędzy, nie podpisujmy dokumentów. Nie działajmy 
pod presją czasu. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić 
Policję dzwoniąc na numer 997 lub 112.

     W RAMACH KAMPANII ZORGANIZOWANO:

 �  75 spotkań z seniorami, w tym 15 spotkań 
w ramach Uniwersytetu III Wieku, w trakcie których 
informowano seniorów o metodach stosowanych 
przez oszustów, 

 �  21 szkoleń dla seniorów. Szkolenia prowadzili policjanci 
oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy, 
na których omówiono metody kradzieży „na wnuczka”, 
„na policjanta”,

 �  szkolenie dla 40 pracowników socjalnych z Dzielnicy 
Ochota, którzy podczas wykonywania codziennych 

obowiązków służbowych mają stały kontakt z osobami 
starszymi,

 �  2 pikniki zorganizowane przez Delegaturę BBiZK 
w  Dzielnicy Ochota i Delegaturę BBiZK w Dzielnicy 
Rembertów,

 �  konkurs filmowy pn. „Senior kontra oszust”, który trwa 
do 31 maja 2017 r., skierowany do osób zrzeszonych 
w klubach seniora i dziennych domach pomocy 
społecznej. 

 �  dystrybucję ponad 78 000 ulotek i 16 000 plakatów. 
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OKIEM SENIORA

1.

2.

K A T E G O R I A : 
P U B L I C Z N E 

I N S T Y T U C J E  O B S Ł U G I 
M I E S Z K A Ń C Ó W

URZĄD DZIELNICY BEMOWO 
M.ST. WARSZAWY

Urząd Dzielnicy ma archi-
tekturę oraz wyposażenie, które 
gwarantuje pełną i bezproble-
mową dostępność dla seniorów 
i osób z niesprawnością ruchową. 
W urzędzie jest na co dzień pra-
cownik z certyfikatem udzielania 
pierwszej pomocy.

Na szczególną uwagę zasługu-
je Akademia Bemowskiego Senio-
ra, która gwarantuje bezpłatne za-
jęcia dla seniorów 60+. W ramach 
akademii realizowane są zajęcia:

 � komputerowe,
 � nauka języka angielskiego,
 � wykłady tematyczne.

Dodatkowo Urząd Dzielnicy Be-
mowo z uwagi na łatwość dojazdu 
i pełną życzliwość dla seniorów jest 
miejscem, gdzie organizowany jest 
szereg imprez dedykowanym se-
niorom m.in. turniej brydżowy, po-
tańcówki, tematyczne wydarzenia 
kulturalne.

Na uwagę zasługuje także do-
bra współpraca z Radą Seniorów 
Dzielnicy Bemowo. 

K A T E G O R I A :  
K U LT U R A ,  R O Z R Y W K A , 

E D U K A C J A

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W DZIELNICY TARGÓWEK  
M. ST. WARSZAWY

Czytelnia Naukowa nr 1 ma 
znacznie szerszą ofertę niż tylko 
udostępnianie księgozbioru. Od-
daje czytelnikom do dyspozycji 

Z A OK N E M SE N I OR K I

WRONY TEGO  
NIE LUBIĄ
OD TRZYDZIESTU SIEDMIU LAT MIESZKAM PRZY ULICY LAZU-

ROWEJ. KIEDYŚ BYŁ TO ASFALTOWY TRAKT ODDZIELAJĄCY 
POLA PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI OD NOWO WYBUDOWANE-

GO OSIEDLA GÓRCZEWSKA. PO OBU STRONACH ULICY ROSŁY GĘ-
STO POSADZONE KLONY, CZASEM BRZOZY, TOPOLE, ALE TEŻ LIPY 
I JAWORY. DRZEWA TWORZYŁY GĘSTY, ZIELONY TUNEL OFIARUJĄ-
CY NAM LATEM ZACIENIONY CHODNIK DO SPACERÓW. 

Myślałam nawet, że określenie „ulica” można by zamienić na Aleję Lazuro-
wą. Ale stało się inaczej.

Pewnego dnia pojawiły się na naszej ulicy groźnie wyglądające ekipy wy-
posażone w potrzebny sprzęt i rozpoczęły bezwzględną wycinkę. Drzewo po 
drzewie, pień po pniu, korzeniowe karpy po karpach. Wywieziono sprawnie 
i szybko wszystko, co jeszcze wczoraj żyło. 

Nastała inna rzeczywistość. Patrzę przez okno i widzę, że najgorzej mają 
wrony szare. Skąd ich się raptem tyle wzięło? Były lata bogate w drapież-
ne sroki, były lata pozbawione wróbli, a teraz nadmiar szarych wron? Od 
rana fruwają pod moimi oknami. Siadają na gałęziach, sprawdzają stabilność 
i kruchość konarów. Czy będą to dobre fundamenty pod ich nowe domy? 
Unoszą się na górne piętra, sfruwają na boczne konary, odłamują cienkie, 
młode pędy i z nimi w dziobach uciekają, zostawiając miejsca swoim towa-
rzyszkom. Długie, wiotkie gałęzie rosnącej w sąsiedztwie wierzby nie nadają 
się zupełnie szarej wronie, która jest dużym i ciężkim ptaszyskiem. Rosnące 
opodal jarzębiny z gęstymi drobnymi gałązkami mają już po dwa gniazda 
srok jeszcze z ubiegłego roku. Japońskie, gęste drzewa z wiśniowymi listka-
mi są dobre dla sikorek, może i dla wróbli, ale nie dla szarej wrony. 

Wrony też czują potrzebę budowania gniazd dla swoich następnych pokoleń. 
Ale gdzie?
Z drugiego okna widzę duże sosny i świerk, posadzone przez lokatorów 

z dziesięć lat temu. Może tu… Ale też nie. Mają wszak rzadkie gałęzie i długie 
igły. Do nich szara wrona się nie zbliża. 

Zdecydowanie unika kontaktu z szyszką.
�� DANUTA ZBOIŃSKA

Drodzy Seniorzy! Współtwórzcie razem z nami „Warszawski Głos 
Seniora” - czekamy na wasze historie, spojrzenia i opinie, które 
będziemy publikować w nowym dziale „Okiem Seniora”. Teksty 
prosimy przesyłać na adres wgs@manko.pl
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MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM

DRODZY WARSZAWIACY, PREZENTUJEMY PIĘĆ MIEJSC 
PRZYJAZNYCH SENIOROM, W KOLEJNYCH NUMERACH KOLEJNE! 

3.
dwie wygodne sale: jedną do nauki, 
drugą do kształcącej zabawy.

 W pierwszej jest dostęp do ksią-
żek, czasopism, biblioteki cyfrowej 
Academica, do Internetu, kompute-
rów, skanerów, drukarek.

 W drugiej funkcjonuje kawiaren-
ka internetowa, salonik gier, odby-
wają się wernisaże, spotkania lite-
racko-muzyczne, prelekcje, wykłady. 
Seniorzy czują się tu u siebie: uczest-
niczą w turniejach szachowych, ko-
rzystają z warsztatów informatycz-
nych, wysłuchują wykładów z cyklu 
„Warszawa też jest seniorką”. Seniorzy 
należą również do Grupy Poetyckiej 
„Akant”, uczestniczą w rodzinnym 
muzykowaniu. Znaleźli też sposób na 
współdziałanie z młodzieżą: organizu-
ją wspólnie turnieje szachowe i spo-
tkania z kombatantami.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

DLA FESTIWALU OGRODY 
MUZYCZNE NA ZAMKU 
KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

Ogrody Muzyczne kwitną na dzie-
dzińcu Zamku Królewskiego od 16 lat 
przez cały lipiec – udekorowane pięk-
ną zielenią ogrodową i przyciągające 
melomanów z całej stolicy oraz przy-
jezdnych. Seniorzy, jak policzono, sta-
nowią zwykle ponad 66 proc. słucha-
czy zbierających się w nowoczesnym 
klimatyzowanym namiocie na ok. 
1000 osób. 

Festiwal to 27 dni koncertowych 
z najpiękniejszą i najbardziej lubianą 
muzyką poważną – klasyczną i atrak-
cyjnymi nowościami. Oprócz muzyki 
na żywo, festiwal prezentuje trans-
misje najciekawszych oper i baletów 

z czołowych teatrów muzycznych 
świata. Większość tych wyjątkowych 
prezentacji nigdy nie była wcześniej 
w Polsce oglądana. Bywają też arcy-
ciekawe filmy biograficzne poświę-
cone czołowym muzykom. Każdego 
dnia przed koncertem lub projekcją 
Festiwal prezentuje rozmowę z go-
ściem – zwykle osobą znaną, lubianą, 
a zawsze ciekawą.

Seniorzy towarzyszą Ogrodom 
Muzycznym od początku istnienia 
Festiwalu, bo szybko zorientowali się, 
że to dla nich bardzo atrakcyjna ofer-
ta na wakacyjne wieczory. Korzystają 
z niej tym chętniej, że zaoferowano 
im bilety i abonamenty za symbolicz-
ną opłatą.

DOM KULTURY „ŚWIT” 
DK „Świt” uzyskuje tytuł i certyfikat 

Miejsca Przyjaznego Seniorom po raz 
drugi. Widać zasłużenie, skoro miesz-
kańcy dzielnicy uznają go za miejsce 
niemal kultowe, posiadające szcze-
gólny, niepowtarzalny klimat.

Funkcjonuje w starym dworku 
przy ul. Wysockiego od ponad pół 
wieku, a jego klimat szczególnie od-
powiada seniorom. Tam od 2005 r. ma 
swoją siedzibę Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, tam też seniorzy mają swoje 
„poranki” filmowe po 10 i 5 zł za bilet, 
a Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów odbywa swoje spotkania.

„Świt” znany jest też z zajęć ręko-
dzieła artystycznego dla starszych 
i młodych. Jego ubiegłorocznym i te-
gorocznym hitem są projekcje spek-
takli z National Theatre w Londynie 
(m.in. Hamleta, Audiencji, Opery za 
trzy grosze, Niebezpiecznych związ-

ków) – ze zniżkowymi biletami dla se-
niorów.

K A T E G O R I A :  Z A K Ł A DY 
O P I E K I  Z D R O W O T N E J , 

A P T E K I

PRZYCHODNIA  
REJONOWO-SPECJALISTYCZNA  
UL. POBORZAŃSKA 6  
(DZIELNICA TARGÓWEK)

Jest jednostką Samodzielnego Ze-
społu Publicznych Zakładów Lecznic-
twa Otwartego Warszawa-Targówek. 
Przychodnia mieści się w budynku 
bez barier architektonicznych, posia-
da automatyczny system kolejkowy 
i komfortowe warunki dla oczekują-
cych w poczekalni na wizytę.

Przychodnia poza standardową 
opieką zdrowotną: 

 �  prowadzi grupę wsparcia dla cu-
krzyków i ich rodzin – co miesiąc 
pacjenci mają możliwość spotkania 
z lekarzem diabetologiem i innymi 
osobami cierpiącymi na to scho-
rzenie, wymienić się informacjami 
w trakcie indywidualnych rozmów;

 �  współpracuje z SZPZLO Warszawa-
-Targówek w organizowanym co 
roku Forum Zdrowia, na którym dys-
kutowane są bieżące problemy me-
dyczne seniorów z Targówka;

 �  prowadzi wspólnie z Radą Senio-
rów Dzielnicy Targówek akcję „Ko-
perta Życia” skierowaną głównie do 
seniorów.
W Przychodni znajduje się apte-

ka i sklep rehabilitacyjny, co stanowi 
istotne udogodnienie dla seniorów, 
ponieważ umożliwia zakup leków 
i realizację zleceń NFZ na miejscu.
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DZIELNICOWE RADY SENIORÓW

Seniorzy wszystkich osiedli łączcie się – hasło gosz-
czące w dzielnicy Mokotów to podstawa działania 

wszystkich osób w wieku dojrzałym. Współdziałanie 
i pomaganie sobie i innym jest odzwierciedleniem 
codziennej pracy Mokotowskiej Rady Seniorów. 
Radę wybrano i powołano w październiku 2015 roku 
w składzie piętnastu osób. Przewodniczącym został 
p. Bogdan Szurmak.

Według danych zawartych w KIERUNKACH POLITYKI SE-
NIORALNEJ W DZIELNICY MOKOTÓW NA LATA 2016-2023, 
osoby w wieku senioralnym to około 27% mieszkańców 
Mokotowa, a liczba ta będzie rosła. Było to uzasadnieniem 
powołania Dzielnicowej Rady Senioralnej, w programie 
której jest m.in. współpraca ze środowiskami i organizacja-
mi pozarządowymi oraz społecznością dzielnicy.

Przykładem współpracy Rady z urzędnikami dzielnicy 
i członkami ogniw senioralnych było rozdysponowanie 
„Kopert Życia” i przekazanie ich bezpośrednio do zaintere-
sowanych. Stworzyliśmy więc pewne ramy do działania na 
rzecz aktywizacji osób starszych. Do tanga trzeba jednak 
dwojga, dlatego niezbędne jest, aby seniorzy szerzej włą-
czyli się w procesy i wzięli aktywny udział w wypracowaniu 
dalszych kierunków działania. Negatywne stereotypy na-
leży odrzucić i zacząć tworzyć nowy obraz seniorów jako 
grupy społecznej. 

Należy na zakończenie przypomnieć , że w dzielnicy 
w wyniku powtarzanego co roku konkursu „Miejsca Przyja-
zne Seniorom” zostało nagrodzonych kilkanaście instytucji.

�� MAREK R. BRYŁOWSKI 
Przedstawiciel Mokotowskiej Rady Seniorów  

w Warszawskiej Radzie Seniorów

RADA SENIORÓW DZIELNICY 
MOKOTÓW

Rada Seniorów dzielnicy Praga-Południe została 
powołana 27 stycznia 2014 r. W dzielnicy miesz-

ka około 50 tys. seniorów co stanowi około 28% 
ogólnej liczby mieszkańców.

Do tej pory zrealizowaliśmy kilka tematów ważnych dla 
seniorów:

 �  na wniosek Rady Seniorów, Zarząd i Rada Dzielnicy roz-
poczęli procedurę zmierzającą do nadania skwerowi 
przy ul. Paca nazwy „Skwer Seniora”,

 �  na wniosek Rady Seniorów kapituła konkursu Miejsca 
Przyjaznego Seniorom przyznała trzy certyfikaty na-
szej dzielnicy: Centrum Promocji Kultury, Bibliotece Pu-
blicznej Z. J. Rumla i Centrum Społecznemu Paca 40,

 �  uruchomiliśmy akcję „koperta życia”,
 �  przypominamy o problemach osób starszych i nie-

pełnosprawnych mieszkających w starych zasobach 
mieszkaniowych i staramy się je likwidować,

 �  jesteśmy w trakcie prac organizacyjnych Południowo-pra-
skich Seniorialii w parku Polińskiego (23 września 2017).

Obecnie Rada Seniorów spotyka się z seniorami w miej-
scu zamieszkania – przynosi to dużo wiedzy o ich codzien-
nym życiu,  kłopotach i zdrowiu. Daje to nam sygnał, jak 
mamy im pomagać.

Nasza Rada Seniorów uczestniczyła w konferencji „Rola 
samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej”, która 
odbyła się  24 kwietnia 2017r. w sejmie. Omawiano pro-
blemy w funkcjonowania Warszawskich Rad Seniorów oraz 
kwestię waloryzacji rent i emerytur.

�� STANISŁAW TRZMIEL 
Przewodniczący Rady Seniorów  

Dzielnicy Praga-Południe

RADA SENIORÓW DZIELNICY 
PRAGA-POŁUDNIE M.ST.
WARSZAWY

 FOT. URZĄD M.ST. WARSZAWY DZIELNICA MOKOTÓW
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17 czerwca  
|  Dzień Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku w Warszawie 
Tor Wyścigów Konnych, 
Służewiec 
www.fundacjaoputw.pl

19-21 czerwca  
|  Juwenalia III Wieku 

w Warszawie 
Teatr Palladium, Klub Hybrydy, 
Białołęcki Ośrodek Kultury 
www.fundacjaave.pl

28 czerwca   
|  Konkurs „Seniorzy mają talent” 

Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. 
Vincenta van Gogha 1 
www.opsbialoleka.waw.pl

1-3 września  
|  BABA CUP - Deblowy Turniej 

Tenisowy dla kobiet 
www.babacup.pl

2 września  
4.BMW Półmaraton Praski

22 września–1 października  
|  Warszawskie Dni Seniora  

senioralna.um.warszawa.pl

23 września 
|  Południowopraskie Senioralia, 

Park Polińskiego, ul. Szaserów, 
Praga-Południe

wrzesień  
|  Ogólnopolska Parada 

Seniorów 
www.zaczyn.org

WYDARZENIA 
DLA SENIORA POD 
PATRONATEM  
GŁOSU SENIORA



Dzielnica Wola charakteryzuje się wysokim 25,03% wskaźni-
kiem osób w wieku 60+. Powołanie Wolskiej Rady Seniorów 

nastąpiło 14 lipca 2015 roku, w jej skład weszło 18 przedstawicie-
li różnych środowisk seniorskich oraz organizacji działających na 
rzecz osób starszych.

Rada realizuje plan, którego priorytetami są m.in.:
 �  rozwijanie współpracy z mieszkańcami dzielnicy, monitorowanie po-

trzeb seniorów, budowanie więzi środowiskowej i międzypokolenio-
wej,

 �  wypracowanie systemu informowania seniorów o możliwościach spę-
dzania wolnego czasu: spotkania, odczyty, wydarzenia kulturalne,

 �  zapoznanie się z sytuacją osób znajdujących się w trudnych warun-
kach życiowych i zmuszonych do korzystania z pomocy społecznej. 

Członkowie Rady uczestniczą w tradycyjnych imprezach plenero-
wych, jakimi są WOLSKI KOROWÓD oraz KERCELAK, które umożliwiają 
bezpośredni kontakt z mieszkańcami dzielnicy. Z zaangażowaniem wzię-
liśmy udział w programie „Miejsca Przyjazne Seniorom”, na który zgłosili-
śmy 6 miejsc, z czego certyfikat otrzymała Cafe Żytnia.

Bierzemy aktywny udział w projektach i akcjach takich jak: Obywa-
telski Parlament Seniorów, Warszawska Rada Seniorów, DKDS, Zespół ds. 
Budżetu Partycypacyjnego, programie „Warszawa Przyjazna Seniorom”.

Oprócz posiedzeń poświęconych istotnym zagadnieniom zapocząt-
kowaliśmy tradycję spotkań integracyjnych z okazji świąt – spotykamy 
się z przedstawicielami Zarządu i Rady Dzielnicy oraz organizacji działają-
cych na rzecz seniorów w rodzinnej atmosferze, sprzyjającej nawiązaniu 
owocnej współpracy dla dobra naszych seniorów.

�� RENATA JANICKA 
Z-ca przewodniczącego Wolskiej Rady Seniorów

RADA SENIORÓW DZIELNICY WOLA 
M.ST. WARSZAWY
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Centrum Informacji Konsumenckiej UKE

pn. – pt. 8.15 – 16.15 
koszt połączenia zgodny z cennikiem dostawcy

22 330 4000 www.cik.uke.gov.pl

WIEM,  
CO PODPISUJĘ!

Jestem świadomym  
konsumentem

Urząd Komunikacji  
Elektronicznej ostrzega  
przed zawieraniem umów  
bez zapoznania się  
z ich treścią!

Nie daj się oszukać! Zanim podpiszesz – sprawdź!

Pamiętaj! Masz 14 dni na odstąpienie od umowy!

Promocja Tylko dla Ciebie!

Niższy abonament!

Super Internet!

Przed nami najcieplejsze miesiące w roku, nie ma 
więc co siedzieć w domu tylko, jak to mówi młodzież, 

trzeba wyjść w plener. Przedstawimy kilka propozycji, 
co i gdzie można robić na świeżym powietrzu w War-
szawie. I mimo, iż nasza aura bywa kapryśna, plenerowe 
wydarzania gromadzą ogromną rzeszę widzów. 

WARSZAWSKIE PARKI I LASY
W Warszawie mamy około 75 parków. W niektórych 

z nich można legalnie rozpalić grilla i cieszyć się własnoręcz-
nie przyrządzonymi smakołykami. Pamiętajmy, aby spraw-
dzać, czy park, do którego się udajemy pozwala na taką 
aktywność. Jeśli nie jesteśmy pewni dla komfortu i bezpie-
czeństwa lepszym wyborem będzie piknik. 

NIE MA JAK NA PLAŻY
Powracając do tradycji dawnej Warszawy zachęcamy do 

spędzania czasu nad Wisłą. Nie dość, że po lewobrzeżnej 
stronie zachęcają nas piękne i nowo wyremontowane bul-
wary wraz z otwierającymi się w lecie kawiarniami, to pra-
wobrzeżna część może się poszczycić aż pięcioma plażami. 
Najczęściej uczęszczana jest ta zaraz koło Stadionu Narodo-

wego, zwana Poniatówką. Pamiętajmy jednak, żeby dbać 
o ochronę skóry przed nadmiernym nasłonecznienie i za-
brać kapelusz, czapkę, parasol i krem z filtrem.

KULTURA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Od kilku lat warszawskie instytucje kultury nie próżnują 

w wakacje i nie ma mowy o okresie ogórkowym. Muzykofi-
lom polecamy m.in. Jazz na Starówce (lipiec-sierpień, soboty, 
g. 19:00), koncerty Chopinowskie (Park Łazienki Królewskie, 
niedziele, g. 16:00) oraz letnie koncerty Orkiestry Sinfonia 
Varsovia (ul. Grochowska 272, soboty i niedziele o g. 16:00). 
Jeśli chodzi o plenerowe pokazy filmowe to zachęcamy do 
zapoznania się z programem Filmowej Stolicy Lata. Program 
i lokalizacja projekcji na stronie: www.filmowastolica.pl. 

Fanów teatru zachęcamy do odwiedzenia Festiwalu 
Sztuka Ulicy w dniach 24 czerwca - 2 lipca 2017 r. albo zaj-
rzenie na Plac Konstytucji, gdzie jak co lato w plenerze i za 
darmo gra dla nas Teatr Polonia. Po raz czwarty także zachę-
camy do odwiedzanie Placu Defilad, gdzie przez całe waka-
cje odbywają się spotkania, koncerty, pokazy filmowe i inne 
wydarzenia w liczbie ponad 120. 

�� JOANNA TABAKA 

PLENER WARSZAWSKI

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
- prowadzi kampanię społeczną „Wiem, co pod-

pisuję”, której patronem medialnym jest Głos Seniora. Kampa-
nia jest skierowana do osób powyżej 50 roku życia. Pracowni-
cy UKE poprowadzą spotkania z seniorami na terenie całego 
kraju. Przestrzegają przed zawieraniem umów o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych bez zapoznania się z ich treścią. 
Uczą, jak bronić się przed agresywną sprzedażą usług oraz wy-
jaśniają, co zrobić, jeżeli umowa została zawarta wbrew woli 
abonenta lub na skutek oszustwa. Przedstawiciele Głosu Se-
niora będą aktywnie uczestniczyli w spotkaniach!

Celem kampanii „Wiem, co podpisuję” jest pokazanie jakie 
mamy prawa i obowiązki przy zawieraniu umów. 

Centrum Informacji Konsumenckiej UKE: 
22 330 4000 

http://www.cik.uke.gov.pl/

Centrum Informacji Konsumenckiej UKE

pn. – pt. 8.15 – 16.15 
koszt połączenia zgodny z cennikiem dostawcy
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PATRONAT MEDIALNY 
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2 września odbędzie się 4. edycja BMW Półma-
ratonu Praskiego, tym razem w nocnej odsłonie, 
a towarzyszyć jej będzie bieg 5 km. Łącznie bli-
sko 10 tys. uczestników ruszy na ulice prawo-
brzeżnej Warszawy.

SENIORÓW NIE MNIEJ NIŻ MŁODYCH
Zazwyczaj uczestnicy tego typu imprez to osoby w wie-

ku 30-40 lat, jednak seniorzy wcale nie są rzadkością wśród 
biegaczy. Według statystyk zeszłorocznej edycji BMW Pół-
maratonu Praskiego blisko 8% startujących na dystansie 
21 km 97 m to biegacze 60+.
TRUCHTAĆ KAŻDY MOŻE

Według trenera, 54-letniego Jana Marchewki bieganie 
to sport dla każdego, bez względu na wiek. „Najlepiej za-
cząć od długich spacerów, w kolejnych tygodniach zamie-
niając je na dynamiczne marsze. Gdy forma będzie rosła 

4. BMW PÓŁMARATON PRASKI 
Z UDZIAŁEM STOŁECZNYCH SENIORÓW
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można na każdym spacerze dodać kilkaset metrów truch-
tu, a z czasem pokonywać biegiem dłuższe odcinki” - radzi. 
Zaznacza, że ważna jest kontrola lekarska, ale najlepszym 
lekiem na ewentualne schorzenia jest ruch, dlatego sam 
przygotowuje się do startu w BMW Półmaratonie Praskim.
SENIORZY WAŻNI W KLASYFIKACJI

Organizatorzy półmaratonu przewidują pamiątkowe pu-
chary dla najszybszych biegaczy różnych kategorii wieko-
wych, w tym 50, 60 i 70+. W ramach współpracy z Głosem 
Seniora, nasz magazyn ufunduje nagrodę dla najszybszych 
i najstarszych biegaczy 60+. Na trasie 4. BMW Półmaratonu 
Praskiego wspierać uczestników będzie m.in. punkt kibica 
Rady Seniorów Dzielnicy Praga Południe, koordynowany 
przez byłego lekkoatletę Jerzego Mądrego.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: 
www.bmwpolmaratonpraski.pl



16 www.glosseniora.pl

INICJATYWY I WYDARZENIA

 X JUWENALIA III WIEKU

To wyjątkowy festiwal! Przede wszystkim ze wzglę-
du na uczestników i atmosferę. Wyobraźcie sobie 

Państwo w jednym miejscu 3,5 tysiąca rozśpiewanych, 
roztańczonych, wrażliwych i pełnych entuzjazmu… senio-
rów! Mrzonka? Nie! Tak się dzieje na największym w Eu-
ropie festiwalu twórczych seniorów „Juwenalia III Wieku”, 
którego 10. edycja odbędzie się w dn. 19-21 czerwca 2017 
roku w Teatrze Palladium i Klubie Hybrydy oraz Białołęckim 
Ośrodku Kultury w Warszawie. Przez długie trzy dni wystąpi 
blisko 200 chórów, teatrów, grup tanecznych i literackich 
seniorów z całej Polski, którzy rywalizować będą o nagrody, 
przyznawane przez profesorów z uczelni artystycznych. Or-
ganizatorzy - Fundacja AVE przy wsparciu m.st. Warszawy - 
zaplanowali także dwa niespodziankowe koncerty gwiazd. 
Nie zabraknie urodzinowego tortu! Zainteresowani wystę-
pem mogą zgłaszać swój udział do 3 VI 2017 - szczegóły: 
fundacjaave.pl, 608 178 447.

Na prezentacje grup artystycznych wstęp wolny, 
szczegółowy program będzie dostępny od 10 czerwca 

na stronie juwenalia.fundacjaave.pl. A że warto wziąć 
udział w tym wyjątkowym święcie, potwierdzają opinie 
uczestników poprzednich edycji. - To, co robicie dla se-
niorów, to przywracanie ich życiu - mówi pani Grażyna 
Mulczyk-Skarżyńska z Koszalina. - Budzi się chęć do pra-
cy zespołowej, a przede wszystkim radość z własnego 
sprawstwa i bycia zauważonym. Chylę czoło przed Wa-
szą niezłomną pracą. Jesteście jak Wielkie Drzewo, które 
wciąż owocuje i unosi wysoko nawet usychające gałęzie! 

Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku ma za sobą 10 lat działalności.

Skupia 154 krajowe i zagraniczne UTW (ok. 46.000 
członków). Organizując jednak ogólnopolskie imprezy se-
nioralne, konferencje, Kongresy UTW zaprasza do udziału 
wszystkie organizacje senioralne nie różnicując ich praw.

Jest autorem wielu ogólnopolskich, nowatorskich pro-
jektów senioralnych w zakresie ochrony praw osób star-
szych, w tym niesamodzielnych, ich szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa, rzecznictwa interesów oraz promujących 
wysokie standardy usług dla seniorów.

Wciąż poszerza grono partnerów nawiązując współpra-
cę z innymi środowiskami senioralnymi, samorządem tery-
torialnym wszystkich szczebli, ośrodkami nauki i podmio-
tami srebrnej gospodarki.

Jest współtwórcą innowacyjnej formy aktywności oby-
watelskiej i ogólnopolskiego przedstawicielstwa wszystkich 

środowisk senioralnych w postaci Obywatelskiego Parla-
mentu Seniorów oraz wspiera jego bieżącą działalność.

Jako członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Mini-
strze R.P i PS współtworzy długofalową politykę senioralną 
w Polsce.

Za swoją działalność na rzecz seniorów Fundacja OP 
UTW, jako jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, 
otrzymała niezwykle prestiżowe wyróżnienie Polskim Go-
dłem Promocyjnym „Teraz Polska”.

17 czerwca 2017 r. już po raz ósmy zapraszamy warszaw-
skich seniorów na unikalną w świecie imprezę senioralną pt. 
Dzień Warszawskich UTW na Torze Wyścigów Konnych Słu-
żewiec, obejmującej zwiedzanie obiektu, specjalną gonitwę 
o Puchar UTW, konkurs kapeluszy, koncert gwiazdy muzycz-
nej oraz piknik integracyjny z grillem, napojami i wieloma 
atrakcjami przygotowanymi przez partnerów imprezy. Mile 
widziane kapelusze i stroje wyścigowe! 
�� KRYSTYNA LEWKOWICZ –Prezes Fundacji OP UTW 

OD 10 LAT  
W SŁUŻBIE SENIOROM
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W RAMACH PROJEKTU 
„WARSZAWSKI E-SENIOR” 
URZĄD M.ST. WARSZAWY 

WSPÓLNIE Z 5 ORGANIZACJA-
MI POZARZĄDOWYMI ORGA-
NIZUJE KURSY KOMPUTERO-
WE DLA POCZĄTKUJĄCYCH, 
SPECJALNIE DEDYKOWANE SE-
NIOROM. 

Zajęcia trwają 2 godziny. Odby-
wają się w małych, sprzyjających 
nauce grupach 5-8-osobowych, 
1 lub 2 razy w tygodniu. Cały kurs składa się z 10 zajęć. Trwa łącznie 20 godzin. 
Na zajęciach uczymy m.in. pisania i edytowania tekstów, wyszukiwania informa-
cji w internecie, korzystania z poczty elektronicznej. Każdy z uczestników otrzy-
muje bezpłatnie podręcznik do nauki „Warszawski e-podręcznik seniora”, dzięki 
któremu może utrwalać zdobytą wiedzę i umiejętności również w domu. Aby 
uczestniczyć w kursie nie trzeba mieć swojego komputera, ale można przyjść ze 
swoim laptopem na zajęcia.

DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE KURSY?
Dla mieszkańców Warszawy, którzy ukończyli 60 lat, którzy nigdy nie obsłu-

giwali komputera/internetu bądź chcą przypomnieć sobie zdobytą wcześniej 
wiedzę lub utrwalić nabyte umiejętności.

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ KURSY?
Kursy odbywają się w Śródmieściu, na Pradze Południe i Ochocie. Poniżej 

wykaz lokalizacji, gdzie organizowane są nasze kursy komputerowe:
 �  Siedziba Fundacji AKAT, ul. Smolna 13, p. IV, lok.414 (Śródmieście),
 �  Świetlica Stowarzyszenia „Chaber” Al. Ujazdowskie 37/1 (Śródmieście),
 �  Warsztat Warszawski, Plac Konstytucji 4 (Śródmieście),
 �  Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami sobie” ul. Tarczyńska 11 lok.24 

(Ochota),
 �  Centrum Społeczne PACA 40, ul. Paca 40 (Praga Południe).

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURS?
Wystarczy zadzwonić pod nr 22 443-02-68 lub przyjść osobiście do Biura 

Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2, pok. 306 
w godz. 9.00-15.00. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są we wtorki i czwart-
ki w godz. 12.00 - 16.00.

BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE  
DLA POCZĄTKUJĄCYCH

WARSZAWSKI 
E-PODRĘCZNIK 
SENIORA

Zapraszamy do lektury „War-
szawskiego e-podręcznika 

seniora”. Powstał w 2014 roku z ini-
cjatywy m.st. Warszawy na potrze-
by realizowanych kursów kompute-
rowych dla seniorów.  

Został przygotowany specjalnie dla 
osób powyżej 60 roku życia, które chcia-
łyby nauczyć się korzystać z komputera 
i nieograniczonych możliwości interne-
tu. Jego szczególną wartością jest przy-
stępna forma i język dostosowany do 
potrzeb osób, które swoją przygodę ze 
światem nowych technologii dopiero 
zaczynają. Zawiera on pakiet niezbęd-
nych informacji dla początkujących in-
ternautów  z zakresu podstawowej ob-
sługi komputera i internetu.  Podręcznik 
w wersji papierowej dostępny jest tylko 
dla uczestników kursów komputero-
wych dla początkujących organizowa-
nych w ramach projektu „Warszawski  
e-senior”, o których pisaliśmy w artyku-
le obok. Można go również wypożyczyć 
w wybranych warszawskich bibliote-
kach publicznych.

Podręcznik w wersji elektronicznej 
dostępny jest na stronie:
https://senioralna.um.warszawa.pl/
zaj- cia-komputerowe/warszawski- 
e-podr-cznik-seniora

Skorzystaj z podręcznika i przekonaj 
się, że obsługa komputera jest prosta, 
daje dostęp do wszystkich potrzeb-
nych informacji i otwiera przed tobą 
nowe możliwości!
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ZAGŁOSUJ NA POMYSŁY
Od kilku lat mieszkańcy decydują o przeznaczeniu 

części środków z budżetu Warszawy. Dzięki temu zreali-
zowanych zostało wiele pomysłów – od organizowanych 
potańcówek i zajęć prozdrowotnych po nowe ławki, które 
stanęły na osiedlach. 

W tym roku również możesz sprawić, by Twoje otocze-
nie stało się lepiej dostosowane do potrzeb mieszkańców. 
Twoi sąsiedzi zgłosili pomysły, a Ty możesz wybrać, które 
z nich zostaną zrealizowane. Zdecyduj, na co zostaną wy-
dane pieniądze w ramach budżetu partycypacyjnego – 
w tym roku to ponad 61 mln zł. Głosowanie potrwa od 14 
do 30 czerwca br. Wyniki zostaną ogłoszone do 14 lipca.

KTO MOŻE ZAGŁOSOWAĆ?
Głosować może każdy mieszkaniec Warszawy. Nie trze-

ba być zameldowanym ani pełnoletnim.

W JAKI SPOSÓB ZAGŁOSOWAĆ?
Możesz zagłosować na dwa sposoby - przez Internet 

na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl (trzeba podać 
adres email) albo tradycyjnie, wypełniając papierową kartę 
do głosowania. 

GŁOSOWANIE PAPIEROWE
Weź swój dokument tożsamości – będzie potrzeby do 

głosowania i przyjdź do urzędu dzielnicy lub innego wy-
znaczonego punktu. Dowiesz się na jakie pomysły możesz 
zagłosować i otrzymasz kartę z propozycjami projektów. 
Będzie tam również pracownik urzędu, który może Ci po-
móc. Możesz zagłosować na miejscu – wybierz pomysły, 
które uważasz za ciekawe i potrzebne do realizacji. 

Jeżeli masz problemy z poruszaniem się, możesz wypeł-
nić papierową kartę do głosowania w domu i przekazać ją 
przedstawicielowi urzędu dzielnicy. Zgłoś to koordynato-
rowi ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy – kontakt 
znajdziesz w ramce obok. Możesz to zrobić do 19 czerwca. 
Pamiętaj - tylko wyznaczona osoba z urzędu będzie mogła 
odebrać Twój głos.

PONAD 61 MLN ZŁ 
NA POMYSŁY 
WARSZAWIAKÓW!

    CO TO JEST BUDŻET 
     PARTYCYPACYJNY?

Budżet partycypacyjny to proces, w ramach 
którego możesz decydować o tym, na co zo-
staną wydane pieniądze z budżetu Warsza-
wy. Projekty zgłoszone i wybrane w głosowa-
niu przez mieszkańców będą zrealizowane 
przez Urząd m.st. Warszawy.

BEMOWO 
Wojciech Surała  
wsurala@um.warszawa.pl,  
tel. (22) 443 76 93

BIAŁOŁĘKA
Anna Rurka  
arurka@um.warszawa.pl 
tel. (22) 510 33 50
Joanna Pernal-Stasińska 
jpernal-stasinska@um.warszawa.pl, 
tel. (22) 510 33 53

BIELANY
Sylwia Lacek  
slacek@um.warszawa.pl 
tel. (22) 373 33 08

MOKOTÓW
Maciej Pszkit  
mpszkit@um.warszawa.pl 
tel. (22) 443 63 32 

OCHOTA
Anna Grabowska  
a.grabowska@um.warszawa.pl, 
tel. (22) 578 34 32

PRAGA-POŁUDNIE
Anna Wojtasik  
awojtasik@um.warszawa.pl 
tel. (22) 443 53 89  

PRAGA-PÓŁNOC
Barbara Domańska  
b.domanska@um.warszawa.pl, 
tel. (22) 443 79 14

REMBERTÓW
Anna Koczorowska  
akoczorowska@um.warszawa.pl, 
tel. (22) 443 38 45

ŚRÓDMIEŚCIE
Mirosław Pawłowski  
mirpawlowski@um.warszawa.pl, 
tel. (22) 443 92 44

TARGÓWEK
Sylwia Weilandt  
sweilandt@um.warszawa.pl,  
tel. (22) 443 85 31

Monika Gołębiowska  
mgolebiowska@um.warszawa.pl,  
tel. (22) 443 86 52

URSUS
Jerzy Lipka-Wołowski  
j.lipka@um.warszawa.pl, 
tel. (22) 443 62 45

URSYNÓW
Magdalena Słodka  
mslodka@ursynow.pl,  
tel. (22) 443 75 03

WAWER
Dorota Głażewska  
dglazewska@um.warszawa.pl,  
tel. (22) 443 68 69

WESOŁA
Dorota Gajewska  
dgajewska@um.warszawa.pl,  
tel. (22) 773 60 87

WILANÓW
Aneta Wolska 
awolska@um.warszawa.pl,  
tel. (22) 443 49 87

WŁOCHY
Dariusz Ciesielski  
dciesielski@um.warszawa.pl,  
tel. (22) 443 43 13

WOLA
Mariusz Trzciałkowski  
mtrzcialkowski@um.warszawa.pl,  
tel. (22) 443 56 24
Agnieszka Proszowska  
aproszowska@um.warszawa.pl, 
tel. (22) 443 56 12

ŻOLIBORZ
Monika Nowaczyk 
mnowaczyk@um.warszawa.pl 
tel. (22) 443 89 18

     KONTAKT

Jeśli masz pytania dotyczące budżetu partycypacyjnego, 
wyślij wiadomość na adres twojbudzet@um.warszawa.pl lub 
skontaktuj się z koordynatorem w Twojej dzielnicy.
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HASŁO KAMPANII SPOŁECZNEJ REALIZO-
WANEJ PRZEZ FUNDACJĘ PROJEKT STARSI 
I  WSPÓŁFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW M.ST. 

WARSZAWY. KAMPANIA ADRESOWANA JEST DO 
ŚWIADKÓW, A JEJ CELEM JEST ZWRÓCENIE UWA-
GI NA PROBLEM PRZEMOCY WOBEC OSÓB STAR-
SZYCH, ZMOTYWOWANIE ŚWIADKÓW DO REAGO-
WANIA ORAZ PRZEKAZANIE INFORMACJI, JAKIE 
ZACHOWANIA WOBEC STARSZYCH SĄ KWALIFI-
KOWANE JAKO PRZEMOC.

Z badań Instytutu Psychologii PAN z 2009 roku wynika, 
że najczęstszą formą przemocy wobec starszych jest prze-
moc psychiczna i ekonomiczna, choć zdarzają się także 
przypadki przemocy fizycznej i seksualnej. Do najczęściej 
występujących form przemocy w rodzinie, dotykających 
osoby starsze należy: izolowanie (11,6%), zabieranie pie-
niędzy (14,2%), wytykanie niepełnosprawności (13,2%).

W ramach kampanii powstał przekaz medialny i infor-
mator adresowany do świadków przemocy. 

„PRZEMOC WOBEC STARSZYCH. 
NIE BĄDŹ BIERNYM WIDZEM” 
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Więcej informacji na temat kampanii na stronie internetowej Fundacji Projekt Starsi: 
www.projektstarsi.pl lub pod numerem telefonu: 537 375 505.
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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-
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Warszawa, styczeń 2017
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HORTITERAPIA, CZYLI OGRODOTERAPIA, TO 
INTERAKTYWNA FORMA TERAPII ZAJĘCIO-
WEJ, WYKORZYSTUJĄCA SZEROKO POJĘTĄ 

PRACĘ Z ROŚLINAMI ORAZ BIERNE I CZYNNE PRZE-
BYWANIE W OGRODZIE. OGRODY DAJĄ PRZYJEM-
NOŚĆ W PRACY Z ROŚLINAMI, ODPRĘŻENIE PSY-
CHICZNE, ROZWIJAJĄ UMIEJĘTNOŚCI MANUALNE, 
ODDZIAŁYWUJĄ NA WSZYSTKIE ZMYSŁY. 

Ogrodoterapia umożliwia także zaangażowanie w dzia-
łania m.in. ekologiczne, rewitalizację otaczającego nas śro-
dowiska. To interaktywna forma terapii zajęciowej łącząca 
wiele dziedzin z zakresu np. ergoterapii i artetrapii oraz so-
cjoogrodnictwa i rehabilitacji.

Leczenie w przestrzeni ogrodu ukierunkowane jest na 
aktywizację osób/pacjentów przez wykonywanie konkret-
nych czynności określanych jako zadania terapeutyczne. 
Coraz częściej hortiterapia towarzyszy rehabilitacji. W Pol-
sce zaczęto wprowadzać tę metodykę jako wsparcie wie-
lu tradycyjnych procesów medycznych m.in. rehabilitacji. 
Stosowana od dawna na zachodzie Europy i USA jest bar-
dzo pomocna w procesie zdrowienia osób z różnego ro-
dzaju dolegliwościami i chorobami.

Co ważne? Hortiterapia nie musi przebiegać tylko 
w ogrodzie. Gdy warunki pogodowe nie są sprzyjające, 
zajęcia można przenieść do sali. Można wykonywać pra-
ce florystyczne i artystyczne z użyciem materiału roślinne-
go. W przyjaznym otoczeniu kwiatów uzupełnia się wiedzę 
przyrodniczą, oglądając filmy i zdjęcia wykonane w ogro-
dzie. Hortiterapia jest dla każdego, to wolność i tworzenie 
dla pasji. Nadrzędnym jej celem jest dobro i satysfakcja 
uczestnika/pacjenta. Coraz szybciej rozwija się infrastruk-
tura hortiterapeutyczna w Polsce. Instytut Hortiterapii pod 
kierunkiem mgr Zofii Wojciechowskiej we wrześniu 2016 
r. przeprowadził na zlecenie m.st. Warszawy innowacyjne 
szkolenie dla 30 terapeutów pracujących w 14 domach po-
mocy społecznej (DPS) prowadzonych przez m.st. Warsza-
wę. Projekt „AGE -Działania na rzecz aktywnego i godnego 
starzenia się w Warszawie”, dofinansowany ze środków Me-
chanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego 2009-2014, w ramach którego prze-

HORTITERAPIA

prowadzono szkolenie, był ukierunkowany na podniesienie 
standardów w opiece nad mieszkańcami DPS, w tym senio-
rów i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto 
w wyniku realizacji projektu powstało w warszawskich DPS 
aż 14 ogrodów sensorycznych, co budzi w nas zachwyt i na-
dzieję na dalsze współdziałanie na rzecz społeczności osób 
starszych i niesamodzielnych.

Ogrodoterapia to szansa na nowy rodzaj usług opie-
kuńczo- rehabilitacyjnych. Instytut Hortiterapii działa od 
kilku lat na Mazurach prowadząc doradztwo w dziedzinie 
hortiterapii, w wyniku których tereny zielone aranżowane 
są na potrzeby terapeutyczne i zajmuje się szkoleniami za-
wodowymi z zakresu hortiterapii. 

Udało się nam stworzyć pierwszą horti rabatę im. Jerze-
go Helwinga. Obecnie w Mrągowie przy wsparciu mery-
torycznym Instytutu Hortiterapii Zielony Promień i przede 
wszystkim z udziałem mieszkańców powstaje pierwszy 
społeczny ogród. Więcej o ogrodach zdrowia na stronie 
www.zielonypromien.btx.pl.

�� ZOFIA WOJCIECHOWSKA  
i DOMINIK WOJCIECHOWSKI 



21

Słońce to najbliższa nam gwiazda stanowiąca źródło 
energii. W publikacjach na całym świecie pojawiają 

się informacje dotyczące niekorzystnego, a wręcz szko-
dliwego oddziaływania promieniowania UV, lecz bada-
cze zwracają też uwagę na korzyści płynące z kontaktu 
skóry z promieniami słońca. Nie dajmy się zwariować 
i spróbujmy usystematyzować naszą wiedzę. Podzielmy 
wyraźnie sposób oddziaływania promieniowania UV 
i powiedzmy o kilku krążących mitach.

Promienie słoneczne niosą za sobą wiele korzyści dla 
naszego organizmu. Czekamy na nie co roku, instynktow-
nie czując, że jego działanie poprawi nasze samopoczucie. 
Udowodnione korzyści to:

 Î  lecznicze działanie na niektóre choroby skórne np. łusz-
czycę,

 Î  regulacja pracy hormonów przysadki mózgowej, tarczycy, 
trzustki i nadnerczy oraz poziomu cholesterolu, z którego 
organizm syntezuje witaminę D,

 Î  obniżenie ciśnienia krwi – zapobieganie chorobom serca,
 Î  poprawa odporności poprzez pobudzanie produkcji limfo-

cytów,
 Î  ekspozycja na słońce jest konieczna dla prawidłowego roz-

woju młodego organizmu,
 Î  leczenie depresji, poprawa nastroju,
 Î  wpływ na wytrzymałość i kondycję mięśni,
 Î  zabijanie drobnoustrojów (w czasie wojny niemieccy żoł-

nierze wykorzystywali promienie słoneczne do dezynfekcji 
i leczenia ran w warunkach polowych),

 Î  doprowadzenie do przekrwienia, a zatem zwiększania za-
wartości tlenu we krwi, poprawienie transport tlenu do tka-
nek i przyspiesza metabolizm.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty niezaprzeczalnym 

jest, że powinniśmy pozwalać sobie na „słoneczne kąpie-
le”. Jednak w celu zapewnienia sobie i bliskim bezpieczeń-
stwa powinniśmy pamiętać, że promienie słoneczne niosą 
za sobą także niekorzystne, a wręcz niebezpieczne skutki 
nadmiernej ekspozycji:

 Î  dwukrotne oparzenie skóry w dzieciństwie zwiększa praw-
dopodobieństwo zachorowania na czerniaka aż 10-cio krot-
nie, dlatego tak ważne jest, abyśmy chronili przed jego nad-
miarem nasze dzieci i wnuki,

 Î  z nadmierną ekspozycją związane jest także zjawisko foto-
starzenia się skóry,

�� DR N. MED. IZABELA ZAŁĘSKA 
Międzynarodowy ekspert w dziedzinie Kosme-
tologii, specjalista z zakresu Kosmetologii Es-
tetycznej, Medycznej i Leczniczej. Wieloletni 
praktyk, trener, a także nauczyciel akademic-

ki. Adiunkt i Kierownik Zakładu Kosmetologii na 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

oraz Koordynator kierunku Kosmetologia w PPWSZ w 
Nowym Targu. Członek międzynarodowej organizacji Society of Co-
smetic Scientists oraz biegły sądowy w dziedzinie kosmetologii. 
E-mail: izaleska@icloud.com

MOC SŁOŃCA 
 Î  rogowacenie posłoneczne, które charakteryzuje się żółta-

wym odcieniem skóry oraz stanami przed rakowymi: rogo-
waceniem słonecznym i rogiem skórnym,

 Î  długotrwałe przebywanie na słońcu doprowadza do wystę-
powania przebarwień – plamy soczewicowate, starcze,

 Î  nadmierna ekspozycja to także ryzyko immunosupresji, 
która objawia się nie tylko zwiększoną liczbą infekcji bak-
teryjnych i wirusowych, ale także zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia nowotworów.
Analizując zatem wszystkie za i przeciw, musimy pa-

miętać, aby zachować zdrowy rozsądek i chronić skórę za 
pomocą preparatów „sun protection”. Należy jednak zrozu-
mieć zasady jego stosowania i dobrze określić bezpiecz-
ny czas przebywania na słońcu. Ważne jest, aby stosować 
krem w ilości 2g/cm2 , a czas ekspozycji na słońcu dla osób 
o słowiańskiej urodzie obliczyć: wartość SPF10x10 mi-
nut=100 minut bezpiecznego przebywania na słońcu. Nie 
bójmy się wysokich wartości factora UV, bo filtr 30 blokuje 
około 97% promieniowania, a 15 około 93 %.

     NA KONIEC KILKA MITÓW:

  w cieniu jesteśmy bezpieczni – MIT
  ubranie chroni przed promieniowaniem UV – MIT
  opalona skóra jest już chroniona – MIT
  krem z ubiegłego roku mogę bezpiecznie wykorzystać 

w tym roku – MIT
  krem z filtrem sprawi, że się nie opalimy – MIT
  zioła zawarte w herbatach i lekach nie mają wpływu na opa-

lanie –MIT
  opalanie się w czasie leczenia: antybiotykoterapii lub stoso-

wanie leków bez recepty tzw. NLPZ jest bezpieczne – MIT

Życzę Państwu i sobie słonecznego i bezpiecznego lata.
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TYTUŁ NAWIĄZUJE DO KAMPANII, KTÓRĄ 
ROZPOCZĘLIŚMY Z WARSZAWSKIM GŁOSEM 
SENIORA. OSOBY, KTÓRE ZMAGAJĄ SIĘ Z DE-

PRESJĄ LUB PRZESZŁY PRZEZ NIĄ, MOGĄ PODZIE-
LIĆ SIĘ Z CZYTELNIKAMI SPOSOBAMI NA ZWAL-
CZANIE TEJ CHOROBY.

Depresja to nie tylko przygnębienie czy smutek, to też 
problemy z pamięcią, koncentracją i rozkojarzenie. Nie jest 
ona zaburzeniem osobowości, należy jednak pamiętać, że 
możemy w nią zapaść z różnych przyczyn i w każdym wieku.

PRZYCZYNY DEPRESJI
Różne są skale, gradacje, ale zawsze jest to ciężkie prze-

życie, które tkwi w naszym wnętrzu.
Najczęstszymi przyczynami depresji są urazy z dzieciń-

stwa, traumatyczne przeżycia, ale też śmierć najbliższej 
osoby, choroby, trudne pożycie w związku, ciężka sytu-
acja materialna, poczucie braku sensu życia. W takich sy-
tuacjach najlepiej otworzyć się i opowiedzieć o tej traumie 
najbliższej osobie lub psychologowi. Ważne jest pozytyw-
ne myślenie i nadzieja na wyzdrowienie. W wielu sytu-
acjach czas leczy rany, ale trzeba działać.

OBJAWY DEPRESJI
Nastrój depresyjny to brak ochoty do życia, energii, brak 

zainteresowania najbliższym otoczeniem. To lęk o zdrowie, 
o przyszłość, a także bezsenność, pogorszenie apetytu 
albo bulimia. Innymi objawami depresji są gorsza spraw-
ność umysłowa, kłopoty z pamięcią, koncentracją, brak 
motywacji do działania, utrata pewności siebie. 

Wszystkie zmiany tłumaczymy sobie zmęczeniem, nad-
miarem pracy, emocjami i nie dopuszczamy do siebie my-
śli o depresji.

DLACZEGO TRUDNO ROZPOZNAĆ DEPRESJĘ?
Przede wszystkim obawiamy się o zerwanie związku 

lub o utratę pracy. Sami sobie tłumaczymy, że nasz stan 
braku energii, optymizmu, lęku, emocji, złego nastroju to 
wynik przemęczenia, trudnej sytuacji materialnej, zawodo-
wej, rodzinnej. Pacjenci niechętnie mówią o swoich pro-

blemach i też nie przejawiają chęci pójścia do psychologa 
czy lekarza psychiatry, dlatego lekarze często mają proble-
my wykryciem depresji.

UDAĆ SIĘ DO PSYCHOLOGA CZY PSYCHIATRY?
Jeżeli mamy złe samopoczucie przez dłuższy czas, mu-

simy sięgnąć po fachową pomoc i udać się do specjalisty. 
Psycholog będzie szukał kontaktu z naszym wnętrzem, aby 
znaleźć przyczynę depresji. Jeśli psycholog uzna, że potrzeb-
na jest nam dodatkowa pomoc, skieruje nas do psychiatry.

JAK WYJŚĆ Z DEPRESJI?
Należy poznać swoje wnętrze i znaleźć przyczynę de-

presji. Starać się zapomnieć o traumatycznych przeżyciach 
z przeszłości i potrafić wybaczać. Ważne jest wsparcie oso-
by bliskiej, nawyk zdrowego stylu życia i pozytywne nasta-
wienie do otaczającego nas świata.

MÓJ UDZIAŁ W POMOCY CHORYM NA DEPRESJĘ
Choć depresję trudno rozpoznać, osoba, która sama 

przez nią przeszła jest dobrym diagnostą depresji u innych. 
Sama rozpoznałam depresję u dwóch koleżanek i razem 
znalazłyśmy przyczynę ich depresji, co pozwoliło na walkę 
z chorobą. Jednak, aby pomagać innym, samemu trzeba 
być odpornym psychicznie. Więcej o mojej terapii w sto-
sunku do siebie i innych pisałam w Głosie Seniora nr 29. 

Zachęcam Wszystkich bez względu na wiek na odkry-
wanie siebie i do pracy nad swoim wnętrzem. Warto inte-
resować się wiedzą psychologiczną, ona naprawdę czyni 
cuda w naszym życiu.

Zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w kampanii 
Przegonić Smutek.

JAK PRZEGONIĆ SMUTEK?

��  ANNA PRZYBYŁEK BORACZYŃSKA 86+

dr nauk tech., oprócz swoich specjalności nauko-
wych interesuje się od wielu lat profilaktyką 
zdrowotną i psychologią rozwoju umysłowe-
go. Pracowała zawodowo 48 lat, piastując róż-
ne stanowiska na AGH: m.in. prodziekan, z-ca 
dyr Instytutu; funkcje kierownicze m.in. Komisja 
Nauk Org. i Zarządzania PAN, TNOIK, NOT, prezes 
Honorowy stowarzyszenia pacjentów. Absolwent 
4 UTW, na UTW UJ prowadzący również seminaria w 
grupie medycznej. Posiada tytuł Honorowy Senior UTW 
PK. Od 18 lat wolontariusz w różnych NGO, Ambasador „Głos Senio-
ra” i Ogólnopolskiej Karty Seniora.



– 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? 

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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"POWRÓT DO ŹRÓDEŁ" 
w Hotelu Uzdrowiskowym 
Konstancja
Hotel Uzdrowiskowy Konstancja to kameralny obiekt 
oferujący pokoje 1, 2 i 3-osobowe, przestronną jadalnię. 
Podczas pobytu zapewniamy całodobową opiekę 
personelu hotelowego, smaczną kuchnię oraz bogatą 
ofertę usług rekreacyjnych.

DODATKOWE INFORMACJE I REZERWACJA:
tel.: 22 484 28 88, kom.: +48 667 771 148
e-mail: marketing@uzdrowisko-konstancin.pl
www.uzdrowisko-konstancin.pl

Uzdrowisko-Konstancin to unikalne miejsce. Jesteśmy jedynym na 
Mazowszu miastem-uzdrowiskiem. Doskonała lokalizacja i wyjątkowe 
walory krajobrazowe stanowią bardzo dobre uzupełnienie naszej 
oferty. Własne ujęcie solanki i zlokalizowana na terenie tężnia, to jedne 
z wielu wyróżników miejsca. Mało które miasto europejskie może 
pochwalić się czymś podobnym – tuż obok Warszawy (można tutaj 
dojechać autobusem miejskim). To idealne miejsce na wypoczynek, ale 
i na leczenie i rehabilitację.

PAKIETY PROFILAKTYCZNO-
ZDROWOTNE
Pakiet dla osób, które w krótkim czasie chcą poprawić samopoczucie 
i zdrowie. Świeże powietrze, leczniczy mikroklimat, położenie w bliskim 
sąsiedztwie Parku Zdrojowego sprzyja komfortowemu wypoczynkowi, 
400m od Tężni Konstancińskiej. Spokój i cisza sprawiają, że pobyt staje 
się przyjemnym i regenerującym wypoczynkiem.

PAKIET ZAWIERA:

• Zakwaterowanie w pokoju 1 lub 2-osobowym  w Hotelu Konstancja
• Dwie konsultacje lekarskie 
• Całodobową opiekę pielęgniarską
• Codzienne wejście na Tężnię Solankową
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)
• Zabiegi: (3 zabiegi dziennie) od poniedziałku do piątku  
 w Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom dopasowane  
 indywidualnie po wstępnej konsultacji lekarskiej

USŁUGI DODATKOWE (PŁATNE):
• Wejście na basen solankowy w Eva Park z 50% rabatem.
• W czasie pobytu do Państwa dyspozycji oddajemy Centrum  
Spa & Wellness Eva Park oferujące m.in. zabiegi odnowy biologicznej, 
centrum modelowania sylwetki, zabiegi pielęgnacji ciała, kąpiele 
perełkowe w aromatycznych solach, masaże i wiele innych.

7 NOCLEGÓW 
w Hotelu Konstancja

5 dni zabiegowych

CENA PAKIETU NA 7 DNI:

910 zł
os. w pokoju 2-osobowym

1260 zł
os. w pokoju 1-osobowym

14 NOCLEGÓW 
w Hotelu Konstancja

10 dni zabiegowych

CENA PAKIETU NA 14 DNI:

1820 zł
os. w pokoju 2-osobowym

2520 zł
os. w pokoju 1-osobowym
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MAMY WIELE GATUNKÓW MIODÓW, W ZA-
LEŻNOŚCI OD POŻYTKU Z JAKIEGO KORZY-
STAJĄ PSZCZOŁY. MAJĄ ONE NIE TYLKO RÓŻ-

NE SMAKI, ALE RÓWNIEŻ RÓŻNE WŁAŚCIWOŚCI 
ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z ROŚLINAMI, Z JAKICH 
TE MIODY POWSTAJĄ. POSTARAM SIĘ PRZYBLIŻYĆ 
PAŃSTWU NAJPOPULARNIEJSZE POLSKIE MIODY. 
DZIŚ CZĘŚĆ PIERWSZA.

MIÓD LIPOWY
W Polsce miód lipowy pozyskiwany jest przez pszczoły 

głównie z kwiatów lipy drobnolistnej oraz lipy szerokolist-
nej. Lipa kwitnie na przełomie czerwca i lipca, dostarczając 
pożytek przez kilkanaście dni. Średnia wydajność miodo-
wa szacowana jest na 200-300kg/ha, choć niektóre źródła 
podają nawet dużo wyższe wartości.

Miód lipowy w stanie płynnym ma barwę od zielon-
kawożółtej do jasnobursztynowej. Po skrystalizowaniu 
zmienia zabarwienie na białożółte do złotożółcistego. Ma 
charakterystyczny aromat, przypomina woń kwiatów lipy, 
w smaku dość ostry.

Zastosowanie lecznicze :
 Î  najlepszy środek przy przeziębieniu, grypie, w chorobach 

przebiegających z wysoką temperaturą, schorzeniach gór-
nych i dolnych dróg oddechowych

 Î  dzięki zawartości olejków eterycznych niszczy drobno-
ustroje

 Î  działa napotne, przeciwgorączkowo, przeciwskurczowo, 
przeciwkaszlowo i wykrztuśne

 Î  wspomaga leczenie zapalenia oskrzeli
 Î  polecany w chorobach serca i układu krążenia
 Î  działa łagodnie moczopędnie, nieznacznie obniża ciśnie-

nie krwi
 Î  skuteczny w schorzeniach układu nerwowego, między in-

nymi w stanach nadmiernego podniecenia nerwowego, 
stresu i bezsenności

MIÓD RZEPAKOWY
Rzepak kwitnie przez 3 tygodnie na przełomie kwiet-

nia i maja. W tym roku ze względu na pogodę kwitnienie 
się opóźniło. Wydajność miodowa wynosi ok.80-140kg/ha, 

a pyłkowa 100-150kg/ha. Odmiany mieszańcowe mają aż 
połowę mniejszą wydajność. Pszczoły bardzo niechętnie 
zbierają niektóre odmiany GMO tej rośliny.

Miód rzepakowy w stanie płynnym jest prawie bez-
barwny lub lekko słomkowy. Szybko się krystalizuje i po 
skrystalizowaniu ma barwę białą lub szarokremową. Ma 
słaby, charakterystyczny zapach kwiatów rzepaku.

Zastosowanie lecznicze:
 Î stanowi cenną odżywkę regeneracyjną
 Î jest przydatny w chorobach serca
 Î stabilizuje ciśnienie krwi
 Î  zahamowuje procesy miażdżycowe
 Î zalecany przy schorzeniach wątroby
 Î łagodzi kaszel i wzmaga odporność organizmu
 Î  pomaga w leczeniu chorób z przeziębienia i górnych dróg 

oddechowych
 Î  cieniony jako środek pomocniczy w schorzeniach nerek i 

układu moczowego
 Î  wspomaga w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwu-

nastnicy

MIÓD GRYCZANY
Jest pozyskiwany z kwiatów gryki zwyczajnej. Gryka za-

kwita od początku lipca i kwitnie nawet do 7 tyg. Wydaj-
ność miodowa jest szacowana na ok. 300kg/ha a wydaj-
ność pyłkowa na ok. 25kg/ha.

Miód gryczany w stanie płynnym ma barwę od ciem-
nobrunatnej do prawie czarnej. Po skrystalizowaniu staje 
się nieco jaśniejszy. Ma bardzo intensywny i przyjemny 
zapach kwiatów gryki. Smak jest charakterystyczny: ostry, 
słodki i lekko piekący.

Zastosowanie lecznicze:
 Î  zapobiega i leczy choroby serca i układu krążenia, zwłasz-

cza na podłożu miażdżycowym
 Î pomaga w dusznicy bolesnej
 Î korzystnie oddziałuje podczas nerwicy wegetatywnej
 Î ochrania i odtruwa wątrobę
 Î  polecany osobom chorym na cukrzycę insulinoniezależną 

(typu 2)
 Î  pomaga w chorobach płuc oraz schorzeniach zakaźnych z 

podwyższoną temperaturą.

POLSKIE MIODY

�� Autorzy JAKUB i MARCIN CZERWIŃSCY polskiemiody.blogspot.com
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tkań edukacyjnych i takich, które łączą pokolenia. Jesienią 
obchodzony jest Dzień Seniora, bierze w nim udział kilkaset 
osób. - Warto sprawdzać, co się u nas dzieje. A polecam zro-
bić to nie tylko na naszej stronie www.polanika.pl, ale rów-
nież na facebooku. Prowadzimy facebookową grupę Świat 
seniora, gdzie można podzielić się swoimi doświadczenia-
mi, porozmawiać o codziennych problemach, wspomnie-
niach i marzeniach. Na wszystkie pytania dotyczące naszej 
działalności chętnie odpowiemy także telefonicznie pod 
numerem 041 260 50 60. Do zobaczenia! – mówi Katarzy-
na Michoń, współwłaścicielka Ośrodka.

Polanika jest jednym z elementów 
znajdującego się w Chrustach koło 
Zagnańska Kompleksu Święto-
krzyska Polana, gdzie znaj-
dują się oceanarium 
oraz park miniatur.

POLANIKA DLA SENIORÓW
K O C H A M Y  S E N I O R Ó W !

Pod takim hasłem akcję na rzecz aktywności osób 
60+ rozpoczął Ośrodek Rehabilitacyjno – Wy-

poczynkowy Polanika, który znajduje się tuż pod 
Kielcami. Można tu nie tylko poddać się skutecznej 
rehabilitacji, ale również wypocząć i wziąć udział 
w wydarzeniach dedykowanych seniorom.

Położenie Ośrodka w sercu Gór Świętokrzyskich, opie-
ka lekarska i zespołu wykwalifikowanych terapeutów oraz 
innowacyjny sprzęt rehabilitacyjny sprawiają, że goście są 
w 100% zadowoleni z rezultatów zabiegów. Integralną czę-
ścią Ośrodka są basen oraz stajnia, na terenie której odby-
wają się zajęcia hipoteraputyczne oraz nauki jazdy konnej. 
Akcja Kochamy Seniorów! to cykl wydarzeń, w tym turnu-
sów, podczas których Ośrodek chce zachęcić „starszaków” 
do większej aktywności fizycznej. To także organizacja spo-

    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”
Dworek to dwa połączone góralskie domy 
w tradycyjnym stylu i wysokim standardzie w 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.

W KOTLINIE KŁODZKIEJ

ZAPRASZAMY NA WEEKENDOWE I TYGODNIOWE 
WCZASY RODZINNE ORAZ WYJAZDY INTEGRACYJNE 
W BAJKOWEJ SCENERII!
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ROZRYWKA

Po raz kolejny Pan  
Józef Urbańczyk  
z Katowic przygotował 
dla naszych 
warszawskich 
czytelników zestaw 
krzyżówek, która są 
doskonałą okazją do 
intelektualnej rozrywki 
oraz niezbędnych 
każdemu Seniorowi ćwiczeń umysłowych.  

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 
Seniorów z Warszawy, pokażcie swoją 
kreatywność i pomysłować!
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KOTLETY PO DONBASKU  
Przepis od Pana Aleksandra z Ukrainy

Przepis na:

SPIS SKŁADNIKÓW: 
• 500 gram mięsa 

mielonego. Klasyczny 
wariant to pół na pól 
wołowiny i wieprzowiny, 
ale drób też nadaje się 
idealnie

• 100 gram masła 
śmietankowego

• pęczek koperku
• 2 jajka 
• bułka tarta
• sól, pieprz
• olej

OPIS PRZYGOTOWANIA: 
Do mięsa dodajemy sól i pieprz. Dzie-

limy mięso na 5 równych części. Każdy 
kawałek rozgniatamy na dłoni, do środka 
wsadzamy po kawałku masła i koperek 
i dokładnie zamykamy wkład w środku. 
Ważne jest, aby dokładnie zakleić mięso, 
by w trakcie smażenia masło nie wypły-
nęło i kotlet się nie rozkleił.

Kotlety obtaczamy w roztrzepanym 
jajku, a potem w bułce tartej. 

Smażymy w głębokim tłuszczu (tak by 
sięgał do połowy kotletów) do zarumieie-
nia kilka minut. To bowiem nie koniec ob-
róbki termicznej. Po kąpieli w oleju kotlety 
można nieco odsączyć z nadmiaru tłusz-
czu i włożyć do piekarnika w temperaturze 
180 stopni na ok. 20 minut.

Efekt jest pyszny!

Odkwaszanie organizmu w Wiosce 
Medycznej MedCithi Zebrzydowice

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

Czy wiesz, że zakwaszenie organizmu jest przyczyną kryzysów zdrowotnych. Zaś warunkiem niezbęd-
nym do odzyskania zdrowia jest doprowadzenie organizmu do równowagi kwasowo-zasadowej. 

Nadkwasowość leży u podstaw wszystkich dolegliwości i chorób. Zaburza całe życie, niszczy wszystkie 
tkanki organizmu, jest czynnikiem utrzymującym nadwagę, przyczyną cukrzycy, w konsekwencji wszyst-
kich innych poważnych dolegliwości – mówi dr Young. Jeśli chcesz naprawdę uwolnić się od tych do-
legliwości, będziesz musiał wiele zmienić i ocenić, czy zmiana 
jest tego warta. Istnieje w Polsce Wioska Medyczna MedCithi Ze-
brzydowice, jedyna posiadająca certyfikowanego trenera diety 
oczyszczająco-odkwaszającej dr Roberta Younga. Jeśli chcesz się 
uwolnić od swoich problemów zdrowotnych, a potrafisz cenić 
wartość swojego życia, zapraszamy; odkwaszanie można połą-
czyć z rehabilitacją narządów ruchu.

  ul. Wojska Polskiego 10  
43-410 Zebrzydowice 

 791-020-403
 32-445-37-61
 urszula.wikarek@medcithi.plKO
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Drodzy seniorzy wyślijcie nam przepisy  
i  zdjęcia przyrządzonych  przez Was potraw!

Pokażcie, że każdy z Was może być artystą 
we własnej kuchni.

Zdjęcia i przepisy prosimy wysyłać na adres: 
konkurs@manko.pl z dopiskiem:  
kuchnia 60+

Najciekawsze przepisy opublikujemy  
i nagrodzimy! 

Konkurs 
Gotuj Razem z Nami !
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Zapewne dla wielu z nas „budżet” jest terminem 
zarezerwowanym dla polityków lub menadżerów. 

Jednak jest on także użytecznym narzędziem, które 
możemy wykorzystać w naszych domach. 

CZYM JEST DOMOWY BUDŻET?
Domowy budżet jest pewnym planem na przyszłość. 

Jego istotę idealnie opisuje Dave Ramsey: „Budżet – to mó-
wienie Twoim pieniądzom dokąd mają iść, zamiast zasta-
nawiania się dokąd one same sobie poszły”. Dzięki niemu 
w sposób zorganizowany możemy kontrolować wydatki, 
a także planować oszczędności.

JAK STWORZYĆ DOMOWY BUDŻET?
Pierwszym krokiem sporządzenia naszego budżetu jest 

określenie czasu, jaki chcemy w nim zaplanować – najle-
piej by był to miesiąc. Następnie sporządzamy listę naszych 
wydatków – najprościej zapisywać przez miesiąc w zeszy-
cie wszystkie swoje wydatki. W ten sposób zobaczymy na 
co wydajemy najwięcej pieniędzy, a także, które wydatki są 
zbędne. Kolejnym krokiem jest lista naszych pewnych do-
chodów i spodziewanych rozchodów w danym miesiącu. 
Pamiętajmy, by wydatki podzielić na kilka kategorii: stałe 
(jak np.: opłaty za media, czynsz, rata kredytu), zmienne (tj. 
wydatki na życie np.: jedzenie, rozrywka, lekarstwa) oraz nie-
regularne – czyli takie, które pojawiają się raz na jakiś czas 
(np.: przegląd samochodu, ubezpieczenie). Dzięki temu 
otrzymamy podgląd na finanse naszego domu i będzie-
my mogli zdecydować, gdzie możemy zaoszczędzić. Warto 
sporządzać budżet na kilka miesięcy do przodu. Pozwoli to 
na wygospodarowanie pieniędzy na wydatki, które mógłby 
znacząco nadszarpnąć budżet danego miesiąca.

ZASADY SĄ NAJWAŻNIEJSZE
Sporządzając budżet pamiętajmy o kilku zasadach. Naj-

ważniejsza – to nie wydajmy więcej niż zarabiamy! Nasz 
domowy budżet powinien być prosty, tak by każdy go zro-
zumiał. Warto go również opracować wspólnie z rodziną.

JAK ZACZĄĆ OSZCZĘDZAĆ DZIĘKI BUDŻETOWI 
DOMOWEMU

Planowanie wydatków pozwala na bieżąco czuwać nad 
wydawaniem pieniędzy. Nawet w czasie codziennych zaku-
pów możemy zrobić pierwszy krok do oszczędzania. Wystar-
czy stworzyć listę zakupów w oparciu o nasz budżet, czyli 
z uwzględnieniem tylko niezbędnych artykułów. W trakcie 
wizyty w sklepie, mając świadomość potrzeb łatwiej będzie 
wydać o kilka złotych mniej. Takie codzienne kilkuzłotowe 
oszczędności, w skali całego miesiąca, pozwalają odłożyć 
nawet kilkaset złotych. Kolejnym obszarem, gdzie możliwe 
jest oszczędzanie są wydatki związane z opłatami za me-
dia. Może się wydawać, że nie możemy tutaj nic zmienić, 
bo przecież rachunki za prąd czy gaz należy płacić. Warto 
jednak dokładnie przeanalizować te wydatki. Czy faktycz-
nie wykorzystujemy wszystkie minuty w posiadanym abo-
namencie telefonicznym, czy oglądamy każdy kanał w wy-
kupionym pakiecie telewizyjnym? Może wystarczy zmienić 
abonament i bez żadnego wpływu na komfort naszego ży-
cia, będziemy odkładać dodatkowe środki. Odpowiednio 
sporządzony budżet domowy pozwoli nam w pełni kontro-
lować naszą sytuację finansową oraz spowoduje, że oszczę-
dzenie wcale nie będzie trudne.

�� SABINA BLOK, MICHAŁ JANUSZ

Opieka merytoryczna: adw. Alicja Sobota

BĄDŹ KSIĘGOWYM  
W SWOIM DOMU
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  
I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 
NA EMERYTURZE

my działalność gospodarczą, pracujemy na podstawie umowy 
o pracę lub umowy zlecenia to:
  jeżeli przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięczne-

go wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogło-
szonego przez Prezesa GUS, to prawo do pobierania emery-
tury zostaje zawieszone;

  jeżeli przychód mieści się pomiędzy 70% a 130% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzo-
wy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, to emerytura 
ulega zmniejszeniu, jednak maksymalnie o 24% kwoty ba-
zowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji;

  jeżeli przychód nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogło-
szonego przez Prezesa GUS, to wysokość emerytury się nie 
zmienia.
Zapisy te dotyczą nie tylko emerytury, ale również renty 

z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której 
uprawiona jest tylko jedna osoba. Trzeba pamiętać, że o osią-
ganiu przychodu należy powiadomić ZUS.

Przepisy o zmniejszeniach nie dotyczą przychodów z tytułu 
umowy o dzieło, więc wykonując działalność twórczą czy arty-
styczną nie musimy się martwić, że przychód ten wpłynie na 
wysokość naszej emerytury.

Poza dodatkowym wynagrodzeniem, plusem pracy zawo-
dowej na emeryturze, jest możliwość podwyższenia świadcze-
nia emerytalnego, o ile za czas dodatkowego zatrudnienia od-
prowadzaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne.

Krótko podsumowując, jeżeli mamy możliwość oraz chęci 
by na emeryturze nadal pracować, to z formalnego punktu wi-
dzenia nic nie stoi na przeszkodzie.

�� ANNA MRÓZ, KLAUDIA NOWAKOWSKA
Opieka merytoryczna: adw. Alicja Sobota

Osiągnięcie wieku emerytalnego czy „przejście 
na emeryturę” nie oznaczają konieczności 

rezygnowania z aktywności zawodowej. Aktual-
nie wiek emerytalny jest ustalany indywidualnie, 
jednak od października 2017 r. zostanie ujed-
nolicony: 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. 
Przekroczenie wieku emerytalnego uprawnia do 
pobierania świadczenia emerytalnego. A co w sy-
tuacji, gdy chcemy nadal pracować?

MOŻLIWOŚCI JEST KILKA:
  Jeżeli nie rozwiążemy umowy o pracę w momen-

cie osiągnięcia wieku emerytalnego, to prawo do 
pobierania emerytury zostaje zawieszone, więc 
pracujemy jak dotychczas, a gdy zdecydujemy się 
przejść na emeryturę, to będzie nam ona od tej 
pory wypłacana.

  jeżeli do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego 
prowadziliśmy działalność gospodarczą lub praco-
waliśmy na podstawie umowy zlecenia lub o dzie-
ło, to osiągając wiek emerytalny zaczynamy po-
bierać emeryturę bez konieczności rezygnowania 
z dotychczasowej pracy;

  jeżeli już zdecydowaliśmy się przejść na emeryturę, 
jednak po pewnym czasie chcemy powrócić do ak-
tywności zawodowej, to nie musimy się martwić, 
że emerytura przestanie nam być wypłacana;
Sytuacja ma się jednak nieco inaczej, gdy eme-

rytura została przyznana przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego. W takiej sytuacji przy pewnym rodza-
ju lub wysokości przychodu pojawiają się limity po-
wodujące zmniejszenie lub całkowite zawieszenie 
wypłacanej emerytury. Mianowicie, gdy prowadzi-
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Transakcja bezgotówkowa to coraz popularniejszy 
sposób regulowania płatności. W trakcie transak-

cji strony nie posługują się pieniądzem w formie pa-
pierowej, lecz bazują na elektronicznym przedstawie-
niu gotówki. 

BANK SAM PRZYPILNUJE,  
ABYŚMY ZAPŁACILI W TERMINIE

Polecenie zapłaty to usługa, w ramach której znaczna 
część rachunków zostanie opłacona bezpośrednio z konta 
bankowego. W tej formie można płacić wydatki, które wy-
stępują regularnie np. opłata za prąd, gaz, czy prenumera-
tę czasopism. Po udzieleniu odpowiedniej zgody to bank 
pilnuje, aby wydatki zostały opłacone w terminie i odpo-
wiedniej kwocie (o wielkości kwoty informowany jest bank 
za pośrednictwem usługodawcy – np. dostawcy mediów). 
Na podobnych zasadach działa inna metoda płatności 
bezgotówkowych –  zlecenie stałe. Stałe zlecenie różni się 
od polecenia zapłaty tym, że w zleceniu stałym sami usta-
lamy stałą kwotę, która będzie przelewana na inny rachu-
nek bankowy w regularnych odstępach czasu. 

ZAKUPY PRZEZ INTERNET
W dobie zakupów przez Internet niezbędna jest umie-

jętność korzystania z przelewu elektronicznego. Przelew 
elektroniczny polega na bezpośrednim przekazaniu środ-
ków z konta posiadacza na konto odbiorcy. Wszystkie 
informacje podawane w czasie dokonywania płatności 
są zakodowane i bezpieczne. Konieczne kroki dla doko-
nania przelewu elektronicznego są dokładnie opisane, 
by ułatwić użytkownikowi poprawne jego dokonanie. 
W przypadku zakupów przez Internet procedura zwykle 
jest następująca. Zamawiający po wybraniu produktu za-
znacza opcję „Przelew online lub karta płatnicza”. Następ-
nie możemy wybrać bank, w którym posiadamy konto 
internetowe lub konto przystosowane do dokonywania 
płatności przez Internet. Kolejnym krokiem jest wpisanie 

wymaganych informacji, na które składają się przeważnie 
numer karty i kod uwierzytelniający, potwierdzający dany 
przelew (jednorazowy kod lub hasło). Cała operacja trwa 
zaledwie kilka minut.

PŁATNOŚĆ KARTĄ W SKLEPIE
Wyróżniamy kilka typów karty płatniczej. Karta debe-

towa to jeden z najpopularniejszych wariantów „plastiko-
wego pieniądza”. Możemy nią dokonywać transakcji tylko 
do wysokości środków jakie aktualnie posiadamy na kon-
cie. Natomiast karta kredytowa pozwala na korzystanie 
z pieniędzy banku w ramach przyznanego limitu, czyli do 
kwoty jaką bank zdecyduje się przyznać klientowi. Kwo-
ta ta uzależniona jest od dochodów (zdolności kredyto-
wej) oraz historii kredytowej klienta.  Największą zaletą 
kart kredytowych jest odroczona forma płatności. Karta 
kredytowa to również szybki i łatwy sposób na uzyskanie 
kredytu bez przechodzenia procedur jego przyznawania 
kredytu. Jednakże karta kredytowa nie jest dla wszyst-
kich. Korzystając z karty kredytowej należy mieć dużo 
samodyscypliny oraz pamiętać aby spłacać kredyt w ter-
minie. Jeśli zadłużenie nie jest spłacane w terminie banki 
naliczają wysokie odsetki. Karta kredytowa nie jest odpo-
wiednia dla osób, które łatwo ulegają pokusie wydawania 
pieniędzy.

�� DOMINIKA RUTOWICZ, NINA SIEMEK

Opieka merytoryczna: adw. Alicja Sobota

KORZYSTANIE Z PŁATNOŚCI 
BEZGOTÓWKOWYCH  

JEST ŁATWE I PRZYJEMNE



UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK 

Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PONAD 800 FIRM Z CA-

ŁEJ POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA POSIADACZY 

KARTY.  SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ ZE ZNIŻEK!

 
AMPLIFON POLAND SP. Z O.O.
  1.Bezpłatne badanie słuchu; 2. Bezpłatny serwis aparatów 

słuchowych zakupionych w Amplifon, który obejmuje 
wymianę wężyka, kopułki, filtra, czyszczenie; 3. Bezpłatne 
czyszczenie aparatów słuchowych kupionych poza 
Amplifon, marek Phonak, Siemens, Starkey; 4. Bezpłatna 
opieka audiologiczna i badania kontrolne; 5. baterie do 
aparatów słuchowych w cenie 1,25 za sztukę; 6. Rabaty do 
50% na urządzenia wspomagające słyszenie; 7. Wydłużona 
gwarancja na aparaty słuchowe do 4 lat.

www.amplifon.com.pl
Oddziały Ampifon w Warszawie:
ul. Kazimierzowska 43i
ul. Kobielska 1
ul. Broniewskiego 28
ul. Pasaż Ursynowski 7, lok U8
Al. Jana Pawła II 61, lok 224, bud. B

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

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

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
801 011 303

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

PROMEDICA24/Pomóż swoim bliskim zachować 
dotychczasowy styl życia/Profesjonalna opieka domowa
  5% zniżki na usługi
www.promedica24.com.pl/opieka
Aleje Jerozolimskie 94

PULSAR ENERGIA SP. Z O.O.
  Wariant I - Oszczędny Seniora - 4% rabatu od cen za energię 

elektryczną i opłat za obsługę handlową, ujętych w taryfie 
dla energii elektrycznej sprzedawcy, z usług którego korzysta 
Seniora.

  Wariant II - Bezpieczny Senior - Specjalna oferta dla Seniorów 
z niską stawką za energię elektryczną dla domu z gwarancją 
niezmienności ceny na cały okres umowy.

ul. Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa
tel. 22 299 62 01
mail: kontakt@pulsarenergia.pl www.pulsarenergia.pl

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

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
(koszt prenumeraty zawiera wysyłkę na adres zamawiającego)

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:



Antoni Huczyński

Irena Santor

AMBASADORZY  GŁOSU  SENIORA  
I  OGÓLNOPOLSKIEJ  KARTY  SENIORA

Helena Norowicz

Krzysztof Zanussi

 Jerzy Mądry

Wirginia Szmyt - DJ WIKA

Aleksander Doba

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


