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Szanowni Państwo,
lato powoli dobiega końca, ustępując miejsca złotej polskiej jesieni. Koniec lata wcale jednak nie oznacza
końca wspaniałej zabawy i dobrego humoru – przed
nami przecież Warszawskie Dni Seniora, czyli święto
wszystkich seniorów, którym w głównej mierze poświęcone jest to wydanie!
Zapraszamy do zapoznania się z zapowiedzią wybranych wydarzeń oraz wspomnieniami z zeszłorocznej zabawy. W dniach 22 września-1 października w Warszawie
dzieje się tyle, że nie sposób wymienić wszystkich atrakcji,
które na Państwa czekają! Przede wszystkim serdecznie
zapraszamy 23 września na wydarzenie otwierające tegoroczne Warszawskie Dni Seniora – Południowo-Praskie
Senioralia, odbywające się w Parku Polińskiego. Czeka tam
moc atrakcji dla małych i dużych – darmowe badania
profilaktyczne, w tym badania słuchu w jedynym w Polsce
słuchobusie KIND, dyskoteka z ambasadorką Głosu Seniora – Dj Wiką oraz pokaz mody laureatek konkursu Stylowa
Seniorka – kobiet pięknych, odważnych i niebanalnych.
Pokaz mody nie kończy naszego konkursu, w dalszym ciągu czekamy na Wasze zgłoszenia!
Atrakcje dla seniorów przygotowały także m.in. dzielnice Bemowo i Wesoła, zapraszamy do zapoznania się
z tym, co przygotowały z okazji święta wszystkich seniorów, jakim są Warszawskie Dni Seniora.
Tak jak imprezą otwierającą te wyjątkowe dni są Południowo-Praskie Senioralia tak kończącą jest Jarmark
Kreatywności 1 października w Ogrodzie Saskim organizowany przez Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”. Na
Jarmarku będzie możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad i konsultacji oraz warsztatów, ćwiczeń i konkursów z nagrodami.
W tym numerze kontynuujemy znane już działy i tematy. Tradycyjnie przybliżymy Wam działalność dzielniPATRONI HONOROWI I PARTNERZY

cowych rad seniorów. Tym razem z Ursynowa, Rembertowa i Bielan.
W dziele rozrywka będziemy mogli rozerwać się przypominając sobie czerwcowy Dzień Warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze Wyścigów Konnych Służewiec, rozwiązać krzyżówki oraz spojrzeć nieco
z dystansem na rzeczywistość dzięki seniorskiej twórczości
Pana Tadeusza Krotosa.
Zapraszamy także do zapoznania się z tekstem Pana
Wojciecha Andrzeja Zielińskiego, który w dziale Okiem Seniora trafnie dostrzega niebezpieczeństwa płynące z nadmiernego korzystania z internetu. Zachęcamy także Was,
drodzy Czytelnicy, do współtworzenia Warszawskiego
Głosu Seniora i przesyłania swoich spostrzeżeń i przemyśleń na adres wgs@manko.pl
Nowym działem, który na stale zagości w naszym
magazynie jest rubryka historyczna – historię niezwykłego człowieka, jakim był Kazimierz Noiszewski oraz jego
rodzina przybliżyła nam Pani Alicja Moszczyńska z Mokotowskiej Rady Seniorów.
Zapraszamy wszystkich Państwa do czytania i współtworzenia „Warszawskiego Głosu Seniora” oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora. Czekamy na Wasze zdjęcia, artykuły, historie i pomysły polepszenia sytuacji seniorów
w Waszej dzielnicy, mieście i naszym kraju.
Jeszcze raz życzymy przyjemnej lektury i doskonałej
zabawy podczas Warszawskich Dni Seniora!

Łukasz Salwarowski

WARSZAWSKIE DNI SENIORA

WARSZAWSKIE DNI
SENIORA OPANUJĄ MIASTO!
JUŻ PO RAZ PIĄTY SENIORZY OPANUJĄ
MIASTO. PONAD 350 WYDARZEŃ, 150
MIEJSC W CAŁEJ WARSZAWIE. 22 WRZEŚNIA
STARTUJĄ WARSZAWSKIE DNI SENIORA.

FOT. VICTORIA KOLISNYK

- „Tydzień to było zdecydowanie za krótko – mówi Katarzyna Pienkowska, Naczelnik Wydziału Prasowego Urzędu m.st. Warszawy – podjęliśmy decyzję o tym, że nie będzie to już Warszawski Tydzień Seniora. Zainteresowanie
i ilość wydarzeń była tak duża, że nie sposób było ich zamknąć w 7 dniach”. Od tego roku Warszawskie Dni Seniora będą trwały 10 dni. W zeszłym roku wzięło udział ponad 10 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę liczbę wydarzeń
w tegorocznej edycji spodziewamy się jeszcze większego
zainteresowania.
PRZYSWAJAMY WIEDZĘ
Zaczęło się kilka lat temu od Tygodnia Seniora – wydarzenia, w ramach którego placówki współpracujące z miastem, w tym szczególnie biblioteki, prezentowały ofertę
skierowaną do starszych mieszkańców stolicy. Uczestnicy
ówczesnych warsztatów i spotkań nawet nie przypuszczali, jak szybko ta jedna z wielu imprez na mapie Warszawy
rozwinie się i swoim zasięgiem obejmie wszystkie dzielnice,
4
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a seniorzy sami zaangażują się w działania i będą liderami
społecznej zmiany wizerunku osób starszych w mieście. Nic
o nas bez nas– to hasło demokracji, a parafrazując to hasło:
NIC W WARSZAWIE, BEZ WAS - SENIORÓW! Chęć bycia na
bieżąco z tym, co się dzieje w mieście, zdobywanie nowej
wiedzy i umiejętności to charakterystyka wielu warszawskich mieszkańców gotowych do działania.
PODPORZĄDKOWUJEMY SOBIE TEREN
Kolejnym krokiem był rozwój inicjatywy w kolejnych
dzielnicach. Tym sposobem zasięg Tygodnia Seniora objął cała stolicę. Liczba wydarzeń szybko przekroczyła setkę.
Okazało się, że tydzień to za mało, więc w tym roku zapraszamy na Warszawskie Dni Seniora. Ponad 300 wydarzeń, 18
dzielnic, edukacja i rozrywka od rana do wieczora, 100 lokalizacji w mieście, wiele obszarów zainteresowań - każdy
w tym roku znajdzie coś dla siebie. Cała Warszawa rozkwitnie wydarzeniami senioralnymi, na których Ciebie też nie
może zabraknąć!

PRZEJMUJEMY KONTROLĘ
Kontrolę nad miastem zamierzamy przejąć już 22 września. Czy wybierzesz spływ
kajakowy z Fundacją Ave, czy dancingowy wieczorek lub „Potupajki w Rozmarynie”,
a może skorzystasz z bezpłatnych badań (MAL Dwa Jelonki), weźmiesz udział w wykładzie o Chinach (Urząd Dzielnicy Bemowo), może wybierzesz się na wycieczkę po
Starym Mokotowie ze Stowarzyszeniem „Złota Kaczka”. Dzień inauguracji będzie niezapomnianym wydarzeniem. Później będzie tylko lepiej! Każdego dnia, aż do 1 października spodziewaj się wielu wydarzeń, w każdej dzielnicy. Zapraszamy do Klubokawiarni „Sąsiedzi” na gry towarzyskie, na Bielany – na zajęcia z nordic walking, wycieczkę,
konsultacje informatyczne czy trening pamięci. Weź udział w warsztacie z gimnastyki
słowiańskiej (Fundacja Innowacji Lokalnych) czy słuchowisku „Siekierkowskie kobiety”
(Dom Kultury „Dorożkarnia”). Na pewno znajdziesz coś blisko swojego miejsca zamieszkania, a może pojedziesz w miejsce, którego jeszcze nie znasz? Wiele instytucji, organizacji i firm wykorzysta Warszawskie Dni Seniora, by wyjść z ofertą do osób 60+. Dowiesz
się, jak radzić sobie z depresją (Dom Dziennego Pobytu na Ochocie), weźmiesz udział
w koncercie „Piosenki Starej Warszawy” (klub „Surma”), Rakowiec zaprasza na warsztaty
kaligrafii, Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa nauczy cię obróbki graficznej zdjęć.
SENIOR W CENTRUM
Południowo-Praskie Senioralia w dniu 23 września oficjalnie rozpoczynają Warszawskie Dni Seniora. Uroczyste zakończenie to „Jarmark Kreatywności” w Ogrodzie
Saskim, współorganizowany przez Stowarzyszenie „mali Bracia Ubogich”, który odbędzie się tradycyjnie w dniu 1 października w Ogrodzie Saskim.
Tegoroczny rozmach Warszawskich Dni Seniora, a także coraz większe zaangażowanie osób starszych w organizowane wydarzenia, sprawiają, że wrzesień w Warszawie należy do seniorów. Warszawskie Dni Seniora stają się nieodłączną częścią
miasta. W szeregu imprez kulturalnych i wydarzeń edukacyjnych nie zapominamy
o misji i wyraźnym zaznaczeniu: JESTEŚCIE DLA NAS BARDZO WAŻNI, BEZ WAS NIE
MA MIASTA, STANOWICIE O JEGO TOŻSAMOŚCI.
Dziękujemy za wsparcie Warszawskiej Rady Seniorów, radom seniorów w dzielnicach i pracownikom Urzędów Dzielnic, instytucjom i organizacjom, które łączą siły,
by Warszawskie Dni Seniora były niezapomnianym wydarzeniem.

IWONA PRZYBYŁA

FOT. VICTORIA KOLISNYK

Informacje o szczegółowym programie będzie można znaleźć
na stronie wds.org.pl od 11 września
Informacje o programie będzie można uzyskać pod numerem 19 115
(Miejskie Centrum Kontaktu)

WSPOMNIENIA
UCZESTNIKÓW:
„Sama radość! Te uśmiechnięte buzie, pogodne rozmowy, ciekawość propozycji ukierunkowanych dla Seniorów.
Życzliwość
Organizatorów!
Z całego serca i dla satysfakcji
osobistej udzielałem się jako
wolontariusz w stoisku Animatorów Integracji Cyfrowej. Tym
bardziej, że festyn odbywa się
w parku mego dzieciństwa
i młodości - w Ogrodzie Saskim.
Parku zabaw w Indian, w podchody, jazdy na łyżwach, pierwszych przepychanek z "obcymi",
pierwszych pocałunków i obściskiwań, pierwszych papierosów i łyków alpagi. To miejsce
było wspaniałym i pięknym
miejscem wśród otaczających
zewsząd gruzów. Mam olbrzymią satysfakcję z uczestnictwa
we wszystkich imprezach oferowanych przez Organizatorów
i Współuczestników. Chwała
nam za to, że nam się ciągle
CHCE!”
Edward Jaworski, uczestnik
„Byłam jedną z osób, które
prowadziły zajęcia praktyczne
z obsługi biletomatów i innych
tego typu urządzeń. Wspaniałe
uczucie, kiedy ludzie przełamywali swoje lęki i po zajęciach
komentowali, że te automaty to nie takie straszne. Super
uczestnicy i świetni prowadzący warsztaty”.
Marta Jurkiewicz,
organizatorka wydarzenia
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POMYSŁOWOŚĆ
I WYOBRAŹNIA KOBIECA
NIE ZNA GRANIC
ZA NAMI DZIEŃ WARSZAWSKICH UTW
NA TORZE SŁUŻEWIEC. PRZYPOMNIJMY
SOBIE, CO NAJBARDZIEJ ZAPAMIĘTALIŚMY
Z TEGO CZERWCOWEGO DNIA SENIORA.
OCZYWIŚCIE: KAPELUSZE. HISTORIA
KAPELUSZY JEST DŁUGA; PEŁEN ROZKWIT
OZDÓB NA KAPELUSZACH NASTĄPIŁ W XVIII
WIEKU. POJAWIŁY SIĘ WÓWCZAS OGRODY
KWIATÓW SZTUCZNYCH, SUSZONYCH
ORAZ ŻYWYCH, PIRAMIDY Z TIULU, ZWOJE
KORONEK, PRZEPYCH WSTĄŻEK...
Kapelusz damski był i nadal jest modnym dodatkiem na
każdą porę roku. W Polsce najczęściej widoczny jest latem,
kiedy chroni przed słońcem, ale też podkreśla indywidualny strój. Wybór kapeluszy mamy ogromny. Hitem lata jest
najczęściej kapelusz słomkowy, który nosić można nie tylko
na plaży. Dostępne są różne wzory, stąd łatwo dobrać go
do kształtu swojej twarzy, fryzury czy stylu. Z tymi z dużym
rondem świetnie komponują się duże okulary słoneczne.
Senioralia na Służewcu były wspaniałą okazją do zaprezentowania swojego kapelusza. Konkurs wyłonił najciekawsze pomysły, ale i te niewyróżnione zachwycały. Wszystkie
uczyniły to Święto wyjątkowo barwnym i niezwykle kobiecym spotkaniem. Co zobaczymy na Praskich Dniach Seniora, już wkrótce czas pokaże. Pomysłowość i wyobraźnia
kobieca nie zna granic. A więc do zobaczenia 22-23.09 na
Pradze. Szykujemy dla Was sporo niespodzianek w ramach
Akademii Stylu, na którą serdecznie zapraszamy.

ANNA RENATA KUJAWSKA


HANNA PIEKARSKA

Modelka, Laureatka
konkursu „Stylowa Seniorka”,
ambasadorka Głosu Seniora.
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KRYSTYNA KRZEKOTOWSKA

ADRIANA BRESIŃSKA

BARBARA MACIEJEWSKA

BOŻENA SZŁAPCZYŃSKA
MARIA CZERNIAWSKA

Konkurs

Stylowa Seniorka

Droga Seniorko, wyślij
nam zdjęcie w nieziemskiej
kreacji - pokaż, że kobiety po
60 też są i czują się piękne!

Najlepsze stylizacje zostaną opublikowane,
a ich autorki wezmą udział w specjalnym
pokazie mody 60+ podczas
Warszawskich Dni Seniora!
ORGANIZATORZY:
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Fot. Bohoboco WARSAW/Helena Norowicz

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres e-mail
konkurs@manko.pl
z dopiskiem: styl60+

WARSZAWSKIE DNI SENIORA

DRODZY SENIORZY,
23 WRZEŚNIA NIE MOŻE
WAS ZABRAKNĄĆ
W PARKU POLIŃSKIEGO!



TEGOROCZNE WARSZAWSKIE DNI SENIORA
OFICJALNIE ROZPOCZNĄ SIĘ 23 WRZEŚNIA IMPREZĄ PLENEROWĄ W PARKU POLIŃSKIEGO
NA PRADZE POŁUDNIE, PRZY UL. SZASERÓW 133.
OD GODZ. 14.00 ZAPRASZAMY NA POŁUDNIOWO-PRASKIE SENIORALIA, CZYLI WIELKI PIKNIK MIĘDZYPOKOLENIOWY, KTÓRYM ROZPOCZYNAMY
CYKL IMPREZ DLA WARSZAWSKICH SENIORÓW.
Gospodarze imprezy – Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rada Seniorów Dzielnicy Praga-Południe i Urząd
Dzielnicy Praga-Południe zapewniają, że wydarzenie obfitować będzie w atrakcje nie tylko dla seniorów. Wszyscy,
którzy tego dnia zdecydują się przyjść do Parku Polińskiego,
będą mogli obejrzeć występy artystyczne młodzieży z południowo-praskich szkół, posłuchać piosenek w wykonaniu
chóru „Służewianki”, obejrzeć pokaz mody senioralnej, a także wziąć udział w badaniach słuchu w słuchobusie, czyli autobusie wyposażonym w profesjonalny sprzęt. Wnuczęta
towarzyszące seniorom ucieszą się z dmuchańców, baniek
mydlanych, waty cukrowej i popcornu. Na najmłodszych
będzie także czekać kącik artystyczny z malowaniem twarzy
i materiałami do samodzielnego robienia biżuterii. Gdy wnuki będą się bawić w strefie dmuchańców, seniorzy mogą
zbadać słuch, ciśnienie, skorzystać z porad na temat dbania
o kondycję lub wziąć udział w próbnej lekcji gimnastyki. Makijażyści i fryzjerzy pomogą seniorom dobrać stylizacje odpowiednie na różne okazje. Wszyscy, bez względu na wiek,
będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego przeglądu
stomatologicznego, a także czyszczenia zębów metodą piaskowania. Dentyści z Mazowieckiego Centrum Stomatologii
udzielą porad, jak prawidłowo dbać o zęby.
8
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Na Południowo-Praskich Senioraliach nie zabraknie oferty lokalnych instytucji: Biblioteki Publicznej
im. Z.J. Rumla, Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum
Społecznego Paca. W namiotach i na scenie zaprezentują
one swoją ofertę i będą zachęcać do podjęcia różnych
form aktywności, również po zakończeniu imprezy. Młodzież z południowo-praskich klubów sportowych zaprezentuje pokazy szermierki i karate, a uczniowie wezmą
udział w rywalizacji sportowej w różnych dyscyplinach.
A wszystko to odbywać się będzie w rytm muzyki prezentowanej przez znaną i lubianą DJ Wikę – didżejkę-seniorkę, która umilać będzie Południowo-Praskie Senioralia
przebojami dla starszych i młodszych. DJ Wika od lat pokazuje swoją działalnością, że ciekawie i niekonwencjonalnie
można działać w każdym wieku.
Po odwiedzeniu wszystkich stoisk, pokrzepieniu się
pyszną kawą i – uwaga! – czekoladowym fondue z owocami – bawić się będziemy na dyskotece z DJ Wiką. Dyskoteka nie tylko dla seniorów zakończy imprezę, której celem
jest zaproszenie do wspólnej zabawy starszych i młodszych mieszkańców stolicy oraz promocja różnych form
aktywności wśród osób starszych. Seniorzy, których przybywa na Pradze-Południe, będą mieli możliwość poznania
oferty wielu instytucji i organizacji skierowanej właśnie do
osób w jesieni życia.

DROGA SENIORKO, DROGI SENIORZE!
SPOTKAJMY SIĘ W PARKU POLIŃSKIEGO!

ANNA WOJTASIK

Organizator:

Partnerzy:
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DNI SENIORA
NA BEMOWIE


BEMOWO PRZYGOTOWAŁO WYJĄTKOWY
PROGRAM OBCHODÓW WARSZAWSKICH DNI
SENIORA. W DNIACH 22 WRZEŚNIA – 1 PAŹDZIERNIKA NA BEMOWSKICH SENIORÓW CZEKA
MOC ATRAKCJI – WYSTAWY, WARSZTATY, ZAJĘCIA
PLASTYCZNE I RUCHOWE, SPOTKANIA TANECZNE
ORAZ PROZDROWOTNE.
– „Polityka senioralna jest dla nas niezwykle ważna,
do tej pory była trochę zapomniana, ale udało nam się to
zmienić. Stworzyliśmy na Bemowie kompleksowy program
działań na rzecz osób starszych, zainspirowaliśmy powstanie Klubu Bemowskiego Seniora oraz Forum Bemowskich
Seniorów. Okazało się, że w osobach starszych drzemie
niesamowity potencjał, są chętni do działania i wcale nie
chcą siedzieć w domu. Stworzyliśmy dla nich przestrzeń
i daliśmy narzędzia. Bardzo się cieszę, że tak szybko udało
się to zrobić, a nasze wysiłki się opłaciły, o czym świadczy
zaangażowanie i frekwencja podczas wszystkich wydarzeń
skierowanych do osób starszych w naszej dzielnicy”, mówi
Michał Grodzki, burmistrz dzielnicy Bemowo, odpowiedzialny za politykę senioralną w dzielnicy.
10 dni obchodów Warszawskich Dni Seniora będzie
obfitowało w liczne wydarzenia i atrakcje, zainauguruje je
wykład Michała Cessanisa, wicenaczelnego „National Geographic Traveler”, który zabierze słuchaczy w podróż do
Kantonu. W programie znajduje się również m.in. spacer
historyczny po Boernerowie z przewodnikiem Adrianem
Sobieszczańskim, który opowie o przedwojennych willach,
radiostacji Babice, twierdzy Radiowo, lotnisku Babice oraz
dumie Bemowa – Wojskowej Akademii Technicznej. Ponadto w Klubie Bemowskiego Seniora przewidziano szereg aktywności, takich jak: zajęcia plastyczne, konsultacje
komputerowe, spotkania z zaproszonymi gośćmi, w tym
z policją oraz dietetykiem.
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W OSiR Bemowo na chętnych będą czekały zajęcia z aerobiku oraz gimnastyki w wodzie na pływalni. Swoje podwoje otworzy też OPS Bemowo i Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”. Podczas dnia otwartego będzie można
zapoznać się z działalnością oraz ofertą każdej z placówek.
Chętni zaproszeni są też na warsztaty tworzenia biżuterii
oraz na spotkanie podróżnicze o Nepalu.
Dbając o przestrzeń do dialogu międzypokoleniowego zostały zorganizowane warsztaty taneczne pod nazwą
„Taniec łączy pokolenia”, skierowane do osób starszych
i juniorów. Na zajęcia zapraszamy seniorów z wnuczętami. Dobrą zabawę zagwarantuje prowadząca, Anna Jujka,
znana z programów telewizyjnych: „Tylko taniec. Got to
dance” oraz „You Can Dance – Po prostu tańcz”. – „Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału nie tylko osoby
starsze, ale całe rodziny. Zależało mi, żeby dziadkowie
mogli przyjść z wnukami, wspólnie spędzić czas całymi
rodzinami, aby nasze imprezy miały charakter integracyjny” – dodaje burmistrz Grodzki.
Organizacja Warszawskich Dni Seniora na Bemowie
połączyła wiele instytucji od Urzędu Dzielnicy przez
OSiR, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej, Komendę Policji, Bemowskie Centrum Kultury,
Wojskowa Akademię Techniczną oraz firmy prywatne. –
„Mamy nadzieję, że stworzona bogata oferta wydarzeń
przyciągnie uwagę Seniorów. Zapraszamy do poznawania nowych miejsc i osób a ze swojej strony zapewniamy ciekawie i aktywnie spędzony czas” – zachęca burmistrz Grodzki.
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WARSZAWSKIE DNI SENIORA

ZAPRASZAMY NA JARMARK KREATYWNOŚCI 2017
ŚWIĘTUJ Z NAMI MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH!



W NIEDZIELĘ, 1 PAŹDZIERNIKA W GODZINACH
11.00 – 16.00 ZAPRASZAMY DO WARSZAWSKIEGO OGRODU SASKIEGO, GDZIE STOWARZYSZENIE „MALI BRACIA UBOGICH” ZORGANIZUJE
TRADYCYJNE ŚWIĘTO SENIORÓW Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB STARSZYCH.
Zaproszeni są wszyscy seniorzy wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie – wystawcy zaprezentują ofertę, z jakiej mogą korzystać seniorzy
w rozmaitych dziedzinach.
Przygotowaliśmy sporo atrakcji. W tym roku będzie
z nami ponad 40 wystawców prezentujących ofertę dla se-

PATRONAT HONOROWY:
	RZECZNIK PRAW
OBYWATELSKICH
	PREZYDENT MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY
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Zapiszcie koniecznie do kalendarza: niedziela,
1 października, godz.11-16, Ogród Saski, Warszawa.
Nie może Was tam zabraknąć! – zachęca J. Mielczarek

PARTNERZY:
	MIASTO STOŁECZNE
WARSZAWA
	FOTOBUDKA WARSZAWA
	WOSEBA. kawka
z mleczkiem
	MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
OCZYSZCZANIA

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
JARMARK KREATYWNOŚCI

Świętuj z nami!

niorów – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia
„mali bracia Ubogich”. Organizacje pozarządowe, instytucje
i firmy przygotowały specjalnie na ten dzień mnóstwo atrakcji. Będą nieodpłatne porady i konsultacje, różnorodne warsztaty, energetyczne ćwiczenia Qigong’u, gry planszowe i konkursy z nagrodami – kontynuuje J. Mielczarek.
Na scenie zagoszczą: Wojciech Dąbrowski z Wielkim Finałem Festiwalu M. Fogga, Michał Fogg z Retro Potańcówką oraz ulubiona DJ Wika.

PATRONI MEDIALNI:
	SPOKOSENIOR.PL
	RDC
	TVP WARSZAWA
	GAZETA SENIOR
	GŁOS SENIORA
	HAPPYSENIOR.PL
	WARSZAWSKA KULTURALNA
	DOMYSENIORA.PL

niedziela, 1 października2017 r.
godz.11.00-16.00
Ogród Saski, Warszawa
Nie może Was tam zabraknąć!

ŁAWECZKA

DLA SENIORA


WARSZAWSCY SENIORZY ZGŁASZAJĄ POTRZEBĘ WIĘKSZEJ ILOŚCI ŁAWEK W MIEŚCIE. WŁADZE MIASTA, RADY SENIORÓW
ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE STARAJĄ
SIĘ SPROSTAĆ OCZEKIWANIOM, A W WARSZAWIE POJAWIAJĄ SIĘ KOLEJNE MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA NA CHWILĘ PRZYSIĄŚĆ.

Konsultacje społeczne, pomysły Rad Seniorów
(Wolska Rada Seniorów zaproponowała akcję „Jedno
podwórko, jedna ławka”), inicjatywy organizacji pozarządowych, instytucji i społeczników (np. Fundacja
„Zaczytani” stawia „baśniowe” ławki dla czytelników) są
przyczyną pojawiania się kolejnych ławek.
Niektóre ławki posiadają jedyny w swoim rodzaju
charakter, np. ławeczki w Parku w Wilanowie nawiązują do epoki Króla Jana III Sobieskiego, a ich umiejscowienie wśród pachnących róż dostarcza dodatkowych
wrażeń. Ducha przeszłości odnajdziesz przysiadając na
ławce w pięknym Ogrodzie Saskim. W cieniu rzeźb, przy
dywanach kwiatowych i fontannie można odpocząć od
trosk dnia. Jeśli wpadną Państwo w medytacyjny ton to
warto odwiedzić warszawskie bulwary na wysokości Żoliborza – znajduje się tam lewitująca ławka. Stolica może
pochwalić się ławkami z muzyką Chopina – czarne ławki
z przyciskiem stoją w kilku miejscach w centrum. W cieplejsze dni można położyć się na leżakach przy bulwarach wiślanych lub odpocząć w hamaku przy Zamku
Ujazdowskim. Swoje ławeczki mają też zasłużone dla stolicy osoby (np. ławka Jana Karskiego przy Muzeum Polin).
Niebieskie stoliki i krzesełka ustawione w kilku miejscach Miasta, to projekt warszawianek. Inspiracja pochodzi z Nowego Jorku, a pomysł jest testowany. Stoliki poprowadzą Cię śladami Fryderyka Chopina lub
Marie Curie-Skłodowskiej.
A czy Ty masz swoją ulubioną ławkę?

IWONA PRZYBYŁA
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DZIELNICOWE RADY SENIORÓW
BIELAŃSKA RADA SENIORÓW

R

ada Seniorów Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy powołana
została w 2015r. Tworzy ją czteroosobowy Zarząd – przewodnicząca, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz i ośmioro
członków.
Na Bielanach seniorskim genius loci była Stefania Dąbrowska. Z jej
inicjatywy w 1998 roku została powołana Rada Programowa Seniorów
Bielańskich.
Certyfikat „Miejsce przyjazne bielańskim seniorom 2016” przyznano
Ośrodkowi Wsparcia nr 2, zakładowi fryzjerskiemu i aptece. Ze spraw
społecznych najliczniejsze okazały się uwagi dotyczące bezpieczeństwa
i komunikacji. W tej ostatniej sprawie udało się odnieść sukces: poprawia się czytelność rozkładów jazdy wiszących na przystankach w całej
Warszawie i okolicach, które wisiały za wysoko i miały za małą czcionkę.
Propozycje respondentów dotyczące zwiększenia patroli w niebezpiecznych zaułkach, sygnalizacji świetlnej na przejściach, ułatwień dla niepełnosprawnych itp. przekazujemy odpowiednim służbom.
Mieliśmy również okazję uczestniczyć w szkoleniach na temat wolontariatu senioralnego z udziałem przedstawicieli Mazowieckich Rad
Seniorów. Odbyliśmy spotkanie z dr nauk med. Anną Jakrzewską-Sawińską o potrzebach i oczekiwaniach seniorów z zakresu opieki zdrowotnej.
Rada współorganizuje imprezy dla mieszkańców urządzane przez
Urząd Dzielnicy m.in. Bielańskie Dni Seniora, Akademię Seniora, program Senior Starszy Sprawniejszy. Z naszej inicjatywy urządzane są
bale karnawałowe, sylwestrowe. Członkowie Rady biorą udział w wielu szkoleniach tematycznych np. w ramach Lotnej Szkoły w Jachrance,
Górze Kalwarii, w Kraszewie i innych.

IRMA WIECZORKOWSKA-BEDNAREK
Dziennikarka „Naszych Bielan”
Akredytowana przy Bielańskiej Radzie Seniorów
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RADA SENIORÓW
DZIELNICY URSYNÓW

S

amorząd Dzielnicy Ursynów 5 lipca
2016 r. dołączył do grona dzielnic,
które powołały do życia Radę Seniorów. Tego dnia ukonstytuowała się 15
osobowa Rada Seniorów Dzielnicy Ursynów.
Wcześniej odbyła się akcja wyborcza,
w której mieszkańcy Ursynowa, którzy
ukończyli 60 lat, wybrali w głosowaniu bezpośrednim 8 swoich przedstawicieli, a 7 kolejnych wskazanych zostało przez radnych
oraz Burmistrza Dzielnicy Ursynów.
Wraz z wyborem pełnego składu Rady,
został także przyjęty jej statut. Członkami
zostali: Irena Wuttke-Miszczak – Przewodnicząca Rady oraz Wiesława Bonisławska, Zenon Dagiel, Irena Karpowicz, Kosicka Halina,
Lasocki Bogumił, Litwin Sławomir, Łochowska Agnieszka, Maksymowicz Janusz, Olczyk
Janusz, Lucyna Pieszyńska-Gąsiorowska,
Anna Polarczyk, Krystyna Tylus, Anna Wagner i Wojciech Zieliński.
Wraz z powołaniem Rady wśród starszych
ursynowian wzrosło przekonanie, że będą
mogli w większym stopniu niż dotychczas
będzie mogła kształtować swoją przyszłość
i decydować o najbliższym otoczeniu.
Rada Seniorów postanowiła włączyć się
w opracowanie dzielnicowej polityki senioralnej na lata 2018 i 2019.
Członkowie Rady Seniorów powołali już
zespoły problemowe oraz zatwierdzili plan
pracy na najbliższy rok, a także pełnią dyżury w co drugi czwartek miesiąca w siedzibie
Urzędu Dzielnicy Ursynów, Al. KEN 61.
Dzielnicowa Rada Seniorów zaprasza
wszystkich zainteresowanych do śledzenia
informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy o działaniach pro-seniorskich.

ANNA POLARCZYK
- Rada Seniorów Dzielnicy Ursynów,



REMBERTOWSKA RADA SENIORÓW

R

embertów to jedna z najmniejszych dzielnic Warszawy.
Mieszka w niej około 26 tysięcy ludzi. Co piąty z nich ukończył 60 lat. Interesy tej grupy od ponad roku reprezentuje Rada
Seniorów.
„Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami
działającymi na rzecz seniorów. Naszym celem jest wypracowanie takich
rozwiązań, które zapewnią rembertowskim seniorom godne starzenie
się i zaspokoją ich podstawowe potrzeby” – mówi przewodniczący Rady
Ireneusz Wrześniewski. „Rada powstała po to, by wspierać osoby starsze
i reprezentować ich interesy. Chcemy być ich rzecznikiem we wszystkich sprawach wobec władz publicznych” dodaje członek Rady Czesław
Ochenduszka.
Ważne miejsce w działalności Rady Seniorów zajmuje problematyka ochrony zdrowia. Na jednym z posiedzeń Rady omawiano sprawy
związane z ochroną zdrowia osób starszych w Rembertowie. Szczególną uwagę zwrócono na problem zapewnienia właściwej i skutecznej
ochrony ludziom samotnym i schorowanym. Rada zdecydowała o wyposażeniu rembertowskich seniorów w „Koperty życia”. Adresatami kopert są ratownicy medyczni i lekarze, którzy mają ją znaleźć i otworzyć
w sytuacji zagrożenia – gdy jej właściciel sam nie będzie w stanie udzielić informacji związanych ze swoim zdrowiem. Koperty życia to zestaw
składający się z plastikowej, zamykanej na zatrzask koperty oznaczonej specjalną naklejką z nazwą, ankiety z informacjami o stanie zdrowia
i kolorowej naklejki na drzwi lodówki, w której koperta ma być umieszczona. „Wiemy, że system się sprawdza – mówi Czesław Ochenduszka
– a Koperta z lodówki decyduje często o ludzkim życiu”.
Akcja rozdawania Kopert ruszyła 4 czerwca i potrwa do końca lata.
Pomoc w akcji zadeklarowały rembertowskie zakłady opieki zdrowotnej, Ośrodek Pomocy Społecznej i pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy.

CZESŁAW OCHENDUSZKA
- Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów

WYDARZENIA DLA SENIORA
POD PATRONATEM
GŁOSU SENIORA

2-3 września
BABA CUP Turniej Tenisowy dla kobiet w Warszawie
Klub Tenisowy ORZEŁ, ul. Podskarbińska 14,
www.babacup.pl
2 września
Parada Seniorów „Dojrzali Wspaniali”
rondo Charles’a de Gaulle’a, parada.zaczyn.org
2 września
BMW Półmaraton Praski
Błonia PGE Narodowego, www.bmwpolmaratonpraski.pl
5-7 września
Forum Ekonomiczne - Forum Gospodarki
Senioralnej w Krynicy Zdroju,
www.forum-ekonomiczne.pl
6-9 września
Forum III Wieku w Nowym Sączu
www.forumtrzeciegowieku.pl
9 września
Senioralia na Białołęce
Białołęcki Ośrodek Sportu BOS, ul. Światowida 56
15 września
IV Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie
Kino Kijów.Centrum, al. Krasińskiego 34,
www.gloseniora.pl
16 września
Otwarte Mistrzostwa Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w tańcu towarzyskim
(kategoria senior)
www.fts.-taniec.pl
22 września–1 października
WARSZAWSKIE DNI SENIORA
wds.org.pl
22 września
Warszawskie Dni Seniora na Bemowie
Sala widowiskowo-kinowa klubu WAT,
ul. Kaliskiego 25a
23 września
Południowo-Praskie Senioralia
Park im. Józefa Polińskiego, ul. Szaserów 133,
www.facebook.com/events/156866584824914
23 września
Senioralne Spotkania Pokoleniowe
Teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej,
ul. 1 Praskiego Pułku 31,
okw.yolasite.com/ok-program.php
1 października
Jarmark Kreatywności w ramach Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych
Ogród Saski, www.espar-50.org/aktualnosci/jarmarkkreatywnosci-2017
1 października
III sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
Audytorium
Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
przy ul. Anielewicza 6,
akredytacje pod adresem:biuro@fundacjaoputw.pl
6-7 października
XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów
w Katowicach
www.samorzadoweforum.pl
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INICJATYWY I WYDARZENIA

JUBILEUSZ 30-LECIA MOKOTOWSKIEGO
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU



31 MAJA – 1 CZERWCA 2017 W WARSZAWIE
ODBYŁ SIĘ JUBILEUSZ 30-LECIA MOKOTOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
POŁĄCZONY Z ZAKOŃCZENIEM ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017.
W pierwszym dniu po uroczystej mszy św. w kościele
pw. Matki Bożej Anielskiej, w Centrum Integracji Mieszkańców na Mokotowie odbyła się część oficjalna, którą poprowadził obecny dyrektor MUTW – prof. dr hab. Zbigniew
Romek oraz Przewodnicząca Rady Towarzystwa MUTW –
Pani Janina Fiedorowicz.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pan Poseł Michał Szczerba, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego,
zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Pani Barbara Kucharska, Prezes Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
Pani Krystyna Lewkowicz, przedstawicielka zarządu Dziel-

nicy Mokotów, zastępca Burmistrza naszej dzielnicy, Pani
Monika Gołębiewska-Kozakiewicz, a także liczni przedstawiciele zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku
oraz delegaci ze wschodnich filii MUTW.
Mokotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku został uhonorowany medalem pamiątkowym „Pro Masovia” przyznawanym za zasługi dla Mazowsza. Takim samym medalem
odznaczona została założycielka i wieloletnia dyrektorka
Uniwersytetu, Pani dr Zofia Wacek-Iwanicka.

FORUM GOSPODARKI SENIORALNEJ PODCZAS
XXVII FORUM EKONOMICZNEGO W KRYNICY



POLSKA STAJE SIĘ KRAJEM LUDZI W PODESZŁYM WIEKU. Z DANYCH EUROSTATU WYNIKA, ŻE DO 2035R. OSOBY PO 60 R.Ż. BĘDĄ STANOWIĆ 25% NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA. ZMIANY
DEMOGRAFICZNE BĘDĄ WYMUSZAĆ POWSTAWANIE NOWYCH RYNKÓW ORAZ MIEJSC PRACY DLA
OSÓB STARSZYCH.
Z tego powodu program tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy zostanie rozszerzony o szereg paneli poświęconych srebrnej gospodarce. Ma to za zadanie
zwrócić uwagę na proces starzenia się polskiego społeczeństwa nie tylko na jako proces społeczny, ale również
gospodarczy. Debata umożliwi prezentację nowych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz usług
im dedykowanych. Podjęta dyskusja ma za zadanie podkreślić, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej.
16
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W Forum udział wezmą przedstawiciele administracji
publicznej, eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, przedstawiciele instytucji międzynarodowych i jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.
Co roku, wraz ze swoimi podopiecznymi, odwiedzają
nas przedstawiciele Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Do współpracy zaprosiliśmy również Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

PRACA SZUKA SENIORKI!
Poszukuję niani, która z troską oraz ciepłem zaopiekowałaby się
rodzeństwem (chłopiec 4 lata i dziewczynka 2,5 roku) w rodzinie
polsko-włoskiej. Do zadań należałoby przyprowadzanie
dzieci z przedszkola (5 minut od domu) i wspólne spędzenie
z nimi czasu (3-4 godziny). Istnieje możliwość porannego
odprowadzania dzieci do przedszkola, jednak nie jest to
konieczne. Kiedy dzieci byłby chore potrzebna będzie opieka
całodzienna (dodatkowo płatna). Jeśli niania chciałaby sprzątać
mieszkanie w godzinach, w których dzieci są w przedszkolu
istnieje taka możliwość (dodatkowo płatna).

KAŻDY CZYN MA KONSEKWENCJE,
WSZYSCY MAJĄ TAJEMNICE.

 OSOBOWOŚĆ NIANI:
 empatia i rozumienie dzieci w kolejnych etapach ich rozwoju
 ciepło i troska o innych
 naturalność
 radość i energia
 chęć samodoskonalenia się (przewidziane jest szkolenie)
STAWKA:
1500 zł (miesiąc)

MIEJSCE:
Warszawa Mokotów/Ochota

 KONTAKT:
Agnieszka Dolata
tel. 663 503 051
(www.nianiavip.pl)

Napisana z rozmachem
saga o dynastii
z amerykańskiego Południa
marginesy.com.pl

patronat:

XI FORUM III WIEKU

W RAMACH XXVII FORUM EKONOMICZNEGO
6-9 WRZEŚNIA 2017
NOWY SĄCZ – KRYNICA ZDRÓJ
GŁÓWNYM PARTNEREM FORUM III WIEKU
JEST WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

STUTYSIĘCZNA
OGÓLNOPOLSKA
KARTA SENIORA
DLA JACKA WSZOŁY!

P

rogram Ogólnopolskiej Karty
Seniora skierowany jest do
osób, które ukończyły 60 rok
życia i chcą skorzystać ze zniżek
już w prawie 1000 punktach, instytucjach oraz ośrodkach zdrowia
w całej Polsce. Ponadto, Stowarzyszenie MANKO ściśle współpracuje
już z ponad 45 miastami i gminami
w całej Polsce w ramach projektu
Miasto Przyjazne Seniorom. Swoją
Kartę posiada już ponad 100 tysięcy seniorów, a wyjątkowy stutysięczny egzemplarz Ogólnopolskiej
Karty Seniora otrzyma polski lekkoatleta i złoty medalista igrzysk
olimpijskich w Montrealu Jacek
Wszoła, podczas konferencji prasowej, która odbędzie się 31 sierpnia o godz. 11.00 w Kinie Muranów
w Warszawie.
Zachęcamy wszystkich Seniorów 60 + do korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora, która jest
bezpłatna i bezterminowa. Kartę
można otrzymać w biurze Stowarzyszenia Manko, al. Słowackiego
46/30 w Krakowie. Istnieje także możliwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.glosseniora.
pl i wysłania go pocztą tradycyjną,
dołączając do listu zaadresowaną
kopertę i znaczek pocztowy. W wybranych miastach karty wydawane są w odpowiednich Urzędach,
na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora oraz targach
i wydarzeniach dla seniorów.
Program Ogólnopolskiej Karty
Seniora wspierają nasi Ambasadorowie m.in.: Krzysztof Zanussi,
Wirgina Szmyt – Dj Wika, Helena
Norowicz, Urszula Szczurek, Maria
Pstrong, Tadeusz Ferenc.
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INICJATYWY I WYDARZENIA
DELEGACJA WARSZAWSKIEJ
RADY SENIORÓW ODDAŁA
HOŁD POWSTAŃCOM

D

elegacja Warszawskiej Rady Seniorów
w składzie Joanna
Celińska, Zdzisław Czerwiński, Longinus Kawka oraz
Jerzy Mądry 31 lipca złożyła wieniec pod Pomnikiem
Powstania Warszawskiego
na placu Krasińskich oraz
1 sierpnia pod Pomnikiem
Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
na ulicy Wiejskiej.
Uważamy, że naszym obowiązkiem jest złożenie hołdu dla Bohaterskich
Obrońców naszego Miasta i Państwa Polskiego .
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

WARSZAWSKIE JUWENALIA
III WIEKU

W

dniach 19-21 czerwca odbyły się JUWENALIA III WIEKU - niesamowity festiwal twórczych seniorów, organizowany przez Fundację AVE.
Przez trzy dni na dwóch scenach warszawskiego Klubu Hybrydy, Teatru Palladium i Białołęckiego Ośrodka Kultury wystąpiło 3,5 tysiące seniorów
z Uniwersytetów III Wieku z całej Polski. To wydarzenie było świętem radości
i sztuki. Udowodniło, że jesień życia można zamienić w twórczą wiosnę. Warto
było w tych dniach być razem z seniorami i„ładować akumulatory” niesamowitą
energią Artystów III Wieku.

Magiczne Święta
w Pałacu
23–30. 12. 2017 r.

JUŻ OD

POBYT OBEJMUJE:

	7 noclegów w komfortowych pokojach
	7 wyśmienitych śniadań w formie bogatego bufetu
szwedzkiego
	Obiady i kolacje serwowane w Restauracji Marconi
	Kolację Wigilijną z tradycyjnymi daniami, wizytą Świętego
Mikołaja i prezentem dla każdego Gościa
	2 świąteczne obiady i kolacje, pełne tradycyjnych dań,
wypieków i lokalnych smakołyków (25 i 26 grudnia)
	Masaż 30 minut dla każdej dorosłej osoby
	Wizytę lekarską
	2 zabiegi dziennie wykonywane w 3 dni robocze
	Nieograniczony wstęp do sauny
 marketing@lazienkiresort.com
	Parking i Wi-Fi w cenie

184 ZŁ/OS. DOBA
Z KARTĄ SENIORA
5% RABATU!

REZERWUJ JUŻ DZIŚ!

 54 231 10 11

WWW.LAZIENKIRESORT.COM

Czy wiesz,
czym jest
depresja?

Odkwaszanie organizmu w Wiosce
Medycznej MedCithi Zebrzydowice

C

KONTAKTY

zy wiesz, że zakwaszenie organizmu jest przyczyną kryzysów zdrowotnych. Zaś warunkiem niezbędnym 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 wszystkich innych poważnych dolegliwości – mówi dr Young. Jeśli chcesz naprawdę uwolnić się od tych dolegliwości, będziesz musiał wiele zmienić i ocenić, czy zmiana jest tego warta.
Istnieje w Polsce Wioska Medyczna MedCithi Zebrzydowice, 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
połączyć z rehabilitacją narządów ruchu.

 ul. Wojska Polskiego 10
43-410 Zebrzydowice
 791-020-403
 32-445-37-61
 urszula.wikarek@medcithi.pl

www.medcithi.pl

www.wioska-medyczna.pl

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!

NIEDOSŁUCH
A ZABURZENIA NASTROJU,
WYKLUCZENIE
I DEPRESJA.
NIE UDAŁ A SIĘ
PAN U B O GU STAROŚ Ć ,
WIĘ C SPRÓBU JM Y
TO NAPR AWI Ć .
Pracujemy, jesteśmy bardzo aktywni, wychowujemy
dzieci, poznajemy świat. Wciąż przewija się w coraz szybszym tempie Boże Narodzenie i Wielkanoc. Tak to na okrągło leci, aż tu nagle coś zaboli, coś drętwieje, nie wszystko
można zjeść, wypić, dostrzec, zapamiętać, usłyszeć. Przecież niedawno było całkiem w porządku – wiele od nas
zależało, to dla nas tętnił świat, a my w nim. Teraz, aby to
wszystko ogarnąć trzeba założyć okulary, aparat słuchowy, poćwiczyć, zjeść coś dietetycznego i wziąć leki. Mamy
na szczęście sztab specjalistów – okulista przywróci nam
wzrok, rehabilitant i ortopeda usprawni ruchowo, psycholog odstresuje, laryngolog poprawi słuch.
Wzrasta ilość osób starszych w społeczeństwie, a wraz
z tym faktem pojawiają się choroby charakterystyczne dla
tego wieku z upośledzeniem narządów zmysłu włącznie.
Ocenia się, że u ludzi starszych cierpiących na niedosłuch
dwukrotnie zwiększa się ryzyko depresji, a problemy ze
słuchem ma co czwarta osoba po 65 roku życia, po 75
jedna trzecia populacji. Senior, który nie dosłyszy, powoli izoluje się od otoczenia, czuje się zawstydzony prosząc
kilka razy o powtórzenie mówionych do niego zdań i aby
się nie ośmieszać, zaczyna unikać rozmów telefonicznych,
spotkań ze znajomymi. Rezygnuje z kina, teatru, urządzania imienin i innych spotkań towarzyskich, wycieczek - ponieważ nie usłyszy przewodnika i może się zagubić.
Problemem staje się jazda samochodem, nie słyszy się
włączonych kierunkowskazów, więc często się ich nie wyłą20
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cza, stwarzając niebezpieczeństwo na drodze. Nie słyszy się
karetki pogotowia, której należy ustąpić miejsca i tu też istnieją techniczne rozwiązania tej kwestii. Trudno opiekować
się wnukami, bo się ich nie rozumie, nie słychać szeptu, westchnień i wielu stanów emocjonalnych, które wyrażane są
modulacją głosu. Głośne powtórzenie w wielu przypadkach
nie odzwierciedla wypowiadanej przez mówiącego intencji. Potrzeba ciągłego powtarzania tych samych zdań powoduje, że otoczenie często ogranicza kontakty z niedosłyszącym do niezbędnego minimum, a to wywołuje frustrację,
ostracyzm, poczucie niskiej wartości i prowadzi do depresji.
Kolejne konsekwencje to osamotnienie, zaburzenia rytmu
snu, dnia i nocy, osłabienie apetytu, chudnięcie, utrata zainteresowań, chęć stałego przebywania w łóżku, zaburzenie
funkcji poznawczych, co może być nawet powodem rozwoju choroby Alzheimera.
Naprzeciw tym problemom wychodzą lekarze laryngolodzy leczący niedosłuchy oraz liczne placówki dobierające, dopasowujące i sprzedające aparaty słuchowe. W takich
miejscach można wypożyczyć na próbę aparat słuchowy
i uzyskać informację o sposobach jego pozyskania, sfinansowania czy refundacji kosztów urządzenia. Skorzystanie
z tych instytucji na pewno pozwoli wielu osobom powrócić
do aktywnego życia rodzinnego, towarzyskiego i wyzwoli
ochotę na uczestnictwo w wielu ciekawych wydarzeniach.

TERESA MACHAŁA - GOĆWIŃSKA
Specjalista otolaryngolog

MAM
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DZIEŃ WARSZAWSKICH
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
NA TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH
SŁUŻEWIEC



OD OŚMIU LAT SŁUCHACZE WARSZAWSKICH
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU SPOTYKAJĄ SIĘ W CZERWCU NA WIELKIM PIKNIKU
W PIĘKNYCH ZIELONYCH PLENERACH SŁUŻEWCA, KULTYWUJĄC JEDNĄ Z NAJSTARSZYCH WARSZAWSKICH TRADYCJI BYWANIA NA WYŚCIGACH
KONNYCH I PODTRZYMUJĄC WŁASNĄ UNIWERSYTECKĄ TRADYCJĘ INTEGRACYJNYCH SPOTKAŃ PLENEROWYCH WIEŃCZĄCYCH ROK AKADEMICKI.
Pomysłodawcą i współorganizatorem imprezy jest warszawski poseł Michał Szczerba. Impreza odbywa się przy
dużym zaangażowaniu i wsparciu Totalizatora Sportowego oraz Dyrekcji Toru Wyścigów Konnych Służewiec, który
raz w roku oddaje teren Służewieckiego Toru do wyłącznej
dyspozycji warszawskich seniorów.
Starzy bywalcy pamiętają, że pierwsza edycja w 2010
roku odbyła się pod namiotem i zgromadziła ok 400 osób.
Z każdym rokiem przybywało atrakcji, partnerów i uczestników. W ostatnich latach impreza rozrosła się do 4-5 tys.
uczestników, stąd VIII edycja tej największej imprezy plenerowej dla warszawskich seniorów, powróciła do konwencji
plenerowej, tj. odbyła się w amfiteatrze i otoczeniu nowej
trybuny honorowej oraz parkowej strefy rodzinnej.
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Tradycją imprezy jest koncert. Tegoroczną gwiazdą była
Hanna Banaszak. Zaśpiewała zarówno nowoczesne standardy jazzowe, jak i wielkie stare przeboje.
KONKURS STROJÓW WYŚCIGOWYCH
Konkurs na najpiękniejszy kapelusz wyścigów z czasem
przekształcił się w swoistą rewię mody wyścigowej. Startują zarówno panie, jak i panowie. Ocenie jurorów podlega nie tylko sam kapelusz, ale cała kompozycja stroju, jego
pomysłowość, szyk, elegancja.
Jury pod przewodnictwem Katarzyny Figiel, miało trudne zadanie aby spośród ponad dwóch tysięcy znakomicie
ubranych pań wybrać 30 półfinalistek, następnie wyłonić
10 finalistek, a ostatecznie miss, która została Pani Wandę
z numerem 13 z UTW w Ostrowi Mazowieckiej i dwie wicemiss: Pani Iga z numerem 28 z Grochowskiego UTW oraz
Pani Elżbieta z numerem 20 z UTW SGGW.

ROZRYWKA
Mimo iż wrzesień obfituje w różnorodne plenerowe atrakcje dla seniorów, Pan
Józef Urbańczyk oraz Pan Tadeusz Krotos przygotowali dla naszych Czytelników
rozrywkę, z której można skorzystać w domowym zaciszu.
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ZGONY Z WYCIEŃCZENIA STAJĄ SIĘ CORAZ
CZĘSTSZE. STAJEMY SIĘ NIEWOLNIKIEM SWOICH SŁABOŚCI. JAK PODAJE „RZECZYPOSPOLITA” Z DNIA 8/9 LIPCA BR. W 2015 ROKU W KAFEJCE
INTERNETOWEJ W TAJPEJ ZNALEZIONO ZWŁOKI
38-LATKA, KTÓRY GRAŁ PRZEZ PIĘĆ DNI BEZ PRZERWY. KILKA DNI PÓŹNIEJ 32-LATKA, U KTÓREGO
STWIERDZONO ZATRZYMANIE AKCJI SERCA PO
TRZYDNIOWYM MARATONIE Z GRAMI ONLINE. INTERNET SPRAWIŁ, ŻE GRY STAŁY SIĘ CHLEBEM POWSZECHNYM.
WIRTUALNY ŚWIAT ROZRYWKI
Postanowiłem zabrać głos w sprawie. Nie dać się omamić. W wirtualnej rzeczywistości dochodzi do połączenia
tego, co realne, z tym co przynosi świat fantazji. W każdym
momencie możemy poznawać ludzi lub kreować postać
wymyślonego przez nas bohatera. Jako gracze dostajemy
pięć żyć. Możemy zabijać i być zabijanym. Zapominamy, że
w życiu realnym zginąć to znaczy przestać istnieć. Tymczasem rozmiar wirtualnego świata nieustannie się rozszerza.
Amerykański lingwista Mark Libermen oszacował, że gdyby każde słowo wypowiedziane przez każdego człowieka
od początku cywilizacji zapisać w formie cyfrowej to otrzymalibyśmy 42 zettabajty danych. Tymczasem w internecie
krąży co najmniej 1000 zettabajtów danych. To, co zapisano w internecie wzbogaciłoby nasze biblioteki o 13,6 mld
tysiącstronicowych książek. To, co jednego dnia pojawia się
w internecie zajęłoby nam dziesięć lat pobieżnego oglądania.
ŚWIADOME POSTRZEGANIE RZECZYWISTOŚCI
Powszechnym staje się widok młodego człowieka niosącego przed sobą smartfona lub tablet jak relikwię. Częste sięganie do torebki lub kieszeni po narzędzie łączności internetowej staje się typowym odruchem Pawłowa.
Świat internetowy stworzył nam nowego „bożka”, który
wynagradza nam wszystkie niepowodzenia dnia codziennego. W ten sposób zatracamy naturalną ciekawość otaczającego nas świata fizycznego. Zamiast konfrontacji
z rzeczywistością wolimy spełniać się na portalach społecz-
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nościowych. Jak podaje „Rzeczypospolita” kilka lat temu
we Francji przeprowadzono badania, z których wynikało,
że 70% badanych pacjentów ma umysły tak przeładowane informacjami, iż ich fale mózgowe wyglądają jak te rejestrowane u pacjentów zakładów psychiatrycznych z lat
60-tych. Mózg współczesnego nastolatka przetwarza tyle
informacji, ile mózg naszych rodziców przez całe życie.
Wniosek nasuwa się sam. Uzależnienie od świata wirtualnego staje się przekleństwem.
ZACHOWAĆ RÓWNOWAGĘ
Mojego pokolenia nikt nie uczył, jak korzystać z internetu. Wymusił swoją obecność, ale nie stał się w moim życiu wszechobecny. W mojej rodzinie równowaga została
zachowana. Prostych zasad korzystania z internetu i telefonu komórkowego przestrzega nawet moja wnuczka. Ustalanie takich reguł wynika z wzajemnych relacji pomiędzy
członkami rodziny. Świadome przedstawienie zagrożeń
związanych ze światem wirtualnej rozrywki pozwoliło na
nawiązanie lepszych relacji pomiędzy dziadkami i wnuczką oraz rodzicami i córką. Cierpliwe tłumaczenie młodszemu pokoleniu o zachodzących relacjach pomiędzy
świadomym postrzeganiem rzeczywistości, a światem wirtualnym przyniosło efekty. Jako dziadek znalazłem swoje
miejsce w kształtowaniu osobowości swojej wnuczki. Czy
to dobra strategia – czas pokaże.

WOJCIECH ANDRZEJ ZIELIŃSKI

HISTORIA

HISTORIA NIEZWYKŁEJ RODZINY



PRZYBLIŻAJĄCA SIĘ SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA WŁASNEJ PAŃSTWOWOŚCI W
NASZEJ OJCZYŹNIE NAKAZUJE NAM WSPOMINAĆ NIE TYLKO WIELKICH POLITYKÓW, O KTÓRYCH DONOSZĄ ŚRODKI PRZEKAZU, ALE I WIELU
INNYCH RODAKÓW, BEZ KTÓRYCH NIE BYŁOBY
TYCH WSZYSTKICH OSIĄGNIĘĆ, JAKIMI MOGŁA
SZCZYCIĆ SIĘ WOLNA POLSKA.

Od tamtej pory możliwe stało się tworzenie własnego szkolnictwa wyższego. Powstał Uniwersytet Warszawski z Wydziałem Lekarskim. Wykształceni Polacy, rozsiani
po całym świecie, zaczęli wracać do wolnego kraju. Profesor – okulista Kazimierz Noiszewski został powołany do
Warszawy z najdalszych północno-wschodnich kresów
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Był synem zesłańców
po Powstaniu 1863 r., studia lekarskie odbył w Moskwie,
specjalizację odbywał w Krakowie, Wiedniu i Paryżu. Od
młodości był bardzo wrażliwy na los ludzi biednych, do
których zaliczał niewidomych i źle widzących. Już w wieku
30 lat skonstruował elektroftalm czyli tzw. „sztuczne oko”
– wynalazek, który przyniósł mu międzynarodową sławę.
Właśnie jemu w 1919 r. polecono zorganizowanie Klinik
Okulistycznych w Wilnie i w Warszawie.
Klinikę Wileńską po 2 latach przekazał prof. Juliuszowi
Szymańskiemu, który wrócił z Brazylii, a sam od 1.01.1921 r.
pozostał w stolicy państwa polskiego. Warszawska klinika,
zlokalizowana w Szpitalu Św. Ducha przy ul. Elektoralnej,
otrzymała bardzo skromne warunki lokalowe. Profesor Noiszewski, chociaż senior liczący wtedy 61 lat, bardzo dynamicznie rozwinął ją zarówno pod względem naukowym,
jak też dydaktycznym i leczniczym. Był aktywny nawet na
emeryturze, na którą przeszedł mając lat 70. Zmarł nagle
5. 07.1930 r., został pochowany w rodzinnym grobie na
Powązkach.
Wychował wielu znakomitych okulistów, a wśród nich
swego następcę Władysława Henryka Melanowskiego.
Okulistką została jego bratanica Kazimiera, córka zasłużonego polskiego leśnika – Stanisława.

Lekarzem była też jego najstarsza córka Bogumiła. Dyplom uzyskała w Petersburgu tuż przed wybuchem I wojny światowej, podczas której pracowała w szpitalach wojskowych. W 1918 r. przybyła z rodziną do Warszawy. Przez
rok pracowała jako lekarz i nauczycielka higieny w Szkole
Heleny Rzeszotarskiej, a w 1919 r. w wieku 34 lat wstąpiła
do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek. II wojna światowa
zastała ją w Słonimie (dziś Białoruś), gdzie 19. 12. 1942 r.
wraz ze swą przełożoną s. Martą Wołowską, za pomoc Żydom, zostały rozstrzelane. 13.06.1999 Jan Paweł II, wśród
108 męczenników, wyniósł je na Ołtarze.
Bogumiła Noiszewska – s. Ewa Niepokalanka jest pierwszą i jak dotąd jedyną polską błogosławioną lekarką.

ALICJA MOSZCZYŃSKA
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PRĄD TO TOWAR
JAK KAŻDY INNY

szyscy jesteśmy konsumentami i mamy pełne
prawo wyboru tego, co kupujemy. Minął już czas
gospodarki sterowanej centralnie z jej wszelkimi niedoborami. Praktycznie każde dobro jest bez problemu
dostępne i to, co kupujemy, zależy od nas. Dotyczy to
także energii elektrycznej, która ma różne ceny i na
której, po wybraniu oferty dopasowanej do naszych
potrzeb, również możemy sporo zaoszczędzić.
Patrząc na nasze codzienne życie możemy zaobserwować, że tak naprawdę rządzą nami przyzwyczajenia. Mamy
swoje ulubione miejsca, rzeczy, a także sklepy, do których
chodzimy. Bo są blisko, bo znamy sprzedawców, bo jest
w nich akurat to, czego potrzebujemy. Nierzadko jednak,
kiedy trafimy do innego sklepu, okazuje się, że nie dość, że
asortyment jest szerszy, to i ceny są niższe. Pokazuje to, iż
hołdując przyzwyczajeniom, owszem mamy jakiś komfort,
to jednak z drugiej strony niezauważalnie jesteśmy bici po
kieszeni. Ta może nieco prosta analogia bardzo celnie obrazuje sytuację na rynku energii w naszym kraju. Wszyscy
z niej korzystamy, tak jak wszyscy kupujemy chleb, masło
czy warzywa. Jednak, o ile kiedy nie pasuje nam cena produktów spożywczych, nie wahamy się zmienić sklepu, to już
w przypadku prądu elektrycznego bardzo często trzymamy
się jednego dostawcy. A przecież to taki sam towar jak każdy
inny. Tu także można dokonać zmiany i obniżyć koszty energii, w dodatku bez wychodzenia z domu.
ENERGIA TO NIE INSTALACJE
Zmiany, które zaszły w Polsce po 1989 roku diametralnie zmieniły oblicze rynku, również energetycznego. Naturalnie, nie od razu Kraków zbudowano i trochę trwało
uporządkowanie zależności po starym systemie, jednak
ostatecznie od 1 lipca 2007 roku funkcjonuje w Polsce
konkurencyjny rynek energii elektrycznej. Chociaż brzmi
to bardzo poważnie, jego zasady są bardzo proste. W miejsce niegdysiejszego monopolisty pojawiły się firmy, które
można podzielić na dwie współpracujące ze sobą grupy.
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Pierwszą z nich stanowią przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, czyli właściciele infrastruktury, która umożliwia przesył
energii (Enea Operator Sp. z o.o., Energa – Operator S.A.,
PGE Dystrybucja S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
i TAURON Dystrybucja S.A., których rejony działania pokrywają praktycznie obszar całego kraju).
Drugą grupą, która zdecydowanie bardziej interesuje nas, przeciętnych zjadaczy chleba, są dostawcy, czyli
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na
obrót energią elektryczną, których działalność wiąże się ze
sprzedażą energii odbiorcom. Bo o ile nie możemy zmienić
tego, kto zapewnia, aby w naszych kablach płynął prąd, to
już sam prąd, jako towar w dobrej dla nas cenie, już tak.
Jest to dla nas korzystne, ponieważ jak na każdym rynku, sprzedawcy zależy, żeby sprzedać, a co za tym idzie,
zapewnić swojemu klientowi takie warunki, żeby ten był
zadowolony i właśnie z jego usług korzystał. Jak nie trudno się domyśleć, naczelnym argumentem jest cena prądu,
która bardzo często jest niższa od tej, którą mamy od obecnego, wieloletniego dostawcy. Zaznaczyć tu jednak trzeba,

że przedsiębiorstwa przesyłające nam prąd mogą być również jego dostawcami.
ZMIANY NIE TAKIE STRASZNE
Jak już to wyjaśniliśmy powyżej, z energią elektryczną jest trochę tak, jak w filmie Marka Piwowskiego „Rejs”,

gdzie żona inżyniera Mamonia oświadczyła, że „nikt tu nikogo pod pistoletem nie trzyma”. I jest to prawda. Mamy
pełne prawo do zmiany dostawcy prądu, bez podawania
powodów naszej decyzji. Jak to zatem zrobić? Wystarczy
skontaktować się z wybraną firmą, która sprzedaje energię, a jej przedstawiciel nas odwiedzi, aby przygotować
dla nas optymalny plan taryfowy lub omówi takie warunki
telefonicznie. Kiedy oferta będzie nas zadawalała, podpisujemy z takim sprzedawcą umowę na świadczenie konkretnej usługi. Reszta pozostaje już w gestii sprzedawcy,
który dopełni reszty formalności z dotychczasowym dostawcą prądu. Na ogół zmieniających sprzedawcę energii obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia wobec
dotychczasowego dostarczyciela, np. innogy czy PGE. Po
upływie pełnego miesiąca zaczynamy otrzymywać prąd
z nowego źródła. Tutaj należy wspomnieć jednak o tym, że
otrzymujemy dwie faktury. Jedną za cenę energii, a drugą
za koszty jej przesyłu, czyli za łącza, z których korzystamy.
Tutaj jednak pragnę uspokoić, że suma tych opłat powinna być zdecydowanie mniejsza od dotychczasowego rachunku, jaki otrzymywaliśmy. Musimy tylko pamiętać, że

opłacając rachunki dochodzi nam jedna kartka więcej. Od
takiej umowy, zawartej z nowym sprzedawcą prądu, możemy odstąpić w ciągu 14 dni i każdy dostawca powinien
nas o tym poinformować. Samego sprzedawcę także możemy zmienić jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z jego usług,
zachowując warunki zawarte w umowie.
Należy pamiętać, aby podpisując taką umowę uważnie
ją przeczytać i upewnić się, że zawarte w niej warunki na
pewno nam odpowiadają i że na pewno na nich zyskujemy. Tylko jeżeli jesteśmy tego pewni, nie mamy żadnych
uwag, nie czujemy presji ze strony sprzedawcy, podpisujemy taką umowę.
KORZYŚCI
Co nam daje zmiana sprzedawcy? Przede wszystkim
oszczędności. Pamiętajmy, że korzystając z usług największych dostawców płacimy za prąd wg bardzo ogólnego
taryfikatora, który uśrednia potrzeby swoich odbiorców.
A przecież każdy z nas zużywa inne ilości prądu w różnych
porach dnia. Nie każdy ogląda codziennie telewizję, odkurza czy włącza pralkę. Zmieniając dostawcę energii możemy
sprecyzować nasze potrzeby i uzyskać dedykowaną dla nas
ofertę dopasowaną do naszego stylu życia. Właśnie takimi
są oferty firmy Pulsar Energia.
Pierwsza z nich - Bezpieczny Senior, dedykowana jest
osobom korzystającym z prądu w taryfie całodobowej
G11 oraz dwustrefowej G12w (tańsza energia w weekendy oraz w godzinach nocnych), z możliwością zawarcia
umowy na okres 24, 36 lub 48 miesięcy. Oferta taka daje
gwarancję niezmienności cen energii elektrycznej i stawek
opłat za obsługę handlową w całym okresie umowy. Druga – Oszczędny Senior przewiduje rabat w wysokości 4%
od cen za energię elektryczną i opłat za obsługę handlową ujętych w taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy,
z usług którego korzysta aktualnie Odbiorca. Jest to specjalna oferta energii elektrycznej dla Seniorów z umową na
czas nieokreślony.
Potrafimy z głową kupować rzeczy codziennego użytku, tak aby dbać o domowy budżet, może warto zwrócić
także uwagę na ceny prądu, który towarzyszy nam każdego dnia i który tak naprawdę jest takim samym towarem,
na którego wybór i cenę możemy mieć realny wpływ?

KONTAKT DO DORADCY (infolinia):
22/299-29-87, www.pulsarenergia.pl
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SIEĆ HOTELI I OŚRODKÓW
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HOTELE***NAT:
Świnoujście, Kołobrzeg, Sarbinowo, Jarosławiec,
Krynica Morska, Krynica Zdrój, Wisła, Ustroń,
Bukowina Tatrzańska
OŚRODKI WYPOCZYNKOWE:
Ustronie Morskie, Dąbki, Jastarnia, Kąty Rybackie,
Piwniczna Zdrój, Zarzecze, Szczytna, Kalbornia

Budownictwo senioralne. Lokalna senioralna
strategia mieszkaniowa
Narzędzia finansowania dla JST w zakresie
mieszkalnictwa i innych usług społecznych
skierowanych do osób niesamodzielnych
IPrzestrzeń przyjazna seniorom. Nowe technologie w zakresie sprawowania opieki i wsparcia
osób starszych (telemedycyna, teleopieka,
zintegrowane systemy zarządzania dla gmin)
Turystyka, rekreacja i rehabilitacja jako segment
usług senioralnych. Senior jako klient.
Karty seniora
Kontrola wykorzystania dotacji oświatowych
– najnowsze zmiany w prawie
Modele opieki nad osobami starszymi w zakresie
opieki dochodzącej i opieki stacjonarnej

PIERWSZY DZIEŃ ZWIEŃCZY JUBILEUSZOWA
GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWYCH
Zapraszamy też na wystawę
STREFA SREBRNEJ GOSPODARKI

 transport ze śląska
 bazy rehabilitacyjne, bazy zabiegowe, baseny
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więcej szczegółów na www.samorzadoweforum.pl

Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl
UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK
Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PONAD 880 FIRM Z CAŁEJ POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA POSIADACZY
KARTY. SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ ZE ZNIŻEK!

P O L E C A N I WA R S Z AW S C Y PA R T N E R Z Y P R O G R A M U
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
 r abat 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.
 b ezpłatne 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
MEDI-SYSTEM SP. Z O.O.
 1 0% 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
SZKOŁY JĘZYKOWE EMPIK SCHOOL LEARNING
SYSTEMS POLAND S.A.
 2 0 % 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 139u; tel. 695 213 760
Pl. Przymierza 6, Galeria Sawa antresola
tel. 605 112 078
TEATR DRAMATYCZNY M. ST. WARSZAWY
 b ilety 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
IME POLSKA S.A.
 1 0% zniżki na zakup starterów umożliwiających skorzystanie
ze zdalenej pomocy komputerowej iMe
biuro@imeworldwide.com
www.imewoorldwide.com
Twarda 18
tel. 570 990 494

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

ZAMÓWIENIE PRENUMERATY OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU GŁOS SENIORA
(koszt prenumeraty zawiera wysyłkę na adres zamawiającego)

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

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

57 2490 0005 0000 4500 9810 9905

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16
30-698 Kraków

NR KARTY:

Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników
Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”*
Proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Oświadczam,
że znane mi są postanowienia Regulaminu. 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.
Miejscowość:

Data:
d d - m m - r r r r

DANE OSOBOWE
Imię (imiona):
Nazwisko:
Data urodzenia:
d d - m m - r r r r

Miejsce
urodzenia:

DANE KONTAKTOWE
Ulica:
Numer domu:
Kod pocztowy:
Numer telefonu:

Numer lokalu:

–

Miejscowość:
Własnoręczny czytelny podpis:

Adres
e-mail:

*W
 YPEŁNIONY 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.

AMBASADORZY GŁOSU SENIORA
I OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA

Wirginia Szmyt - DJ WIKA

Aleksander Doba

Krystyna Maz

urówna

Jerzy Mądry

Irena Santor

Helena Norowicz

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

www.stowarzyszeniemanko.pl

