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Aktywny senior
   - o każdej porze roku

Zrównoważony rozwój na co dzień – dla osób po pięćdziesiątym roku życia



WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!
PRZEDSIĘBIORCA EFEKTYWNY
SUROWCOWO 2014

WYTYPUJ
EKO-HIT

EKO-KICZ

Produkt lub usługa 
najbardziej przyjazna środowisku

Produkt lub usługa 
najmniej przyjazna środowisku

Szczegóły na temat konkursu:  www.efektywnysurowcowo.pl  •  www.facebook.com/efektywnysurowcowo 
Kontakt: Paulina Polakiewicz, tel. 512 108 434, szkolenia@ekocykl.org

Wejdź na stronę www.efektywnysurowcowo.pl/zgłoszenie 
i prześlij nam swoją propozycję w formie wiadomości, 
zawierającą opis oraz zdjęcie lub film. Twoje propozycje 
przekażemy kapitule konkursu, która wytypuje najbardziej 
proekologiczny produkt lub usługę. Zwycięska firma otrzyma 
tytuł „Najefektywniejszego Surowcowo Przedsiębiorcy 2014”. 

Rozstrzygnięcie konkursu 16.06.2015 r.
w trakcie V edycji Konferencji Logistyka Odzysku

ORGANIZATOR: SPONSOR: PATRONI MEDIALNI:

Od 1 stycznia 2014 r. edukacja ekologiczna 
jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców 
wprowadzających produkty w opakowaniach.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 
to 12 lat aktywnej i skutecznej edukacji 
ekologicznej, realizowanej z pasją.

ZLEĆ NAM DZIAŁANIA EDUKACYJNE!
WARSZTATY • WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
AKCJE EKOLOGICZNE • WSPARCIE MERYTORYCZNE

zobacz folder 
„12 lat edukacji ekologicznej w Polsce” online
Więcej: www.ekocykl.org/edukacja-ekologiczna
KONTAKT: Jolanta Osiak, 
edukacja.ekologiczna@ekocykl.org, 519 184 340
www.edukacjaekologiczna.com



Drodzy Czytelnicy! 
Za oknami zimowa aura. I chociaż nie 
zachęca do częstych spacerów, nie zapo-
minajmy o minimum ruchu, które nie-
zbędne jest do zachowania sprawności 
fizycznej. Jak mówi łacińska sentencja: 

„W  zdrowym ciele zdrowy duch”. Ćwi-
czenia fizyczne prócz stanu naszego ciała 
poprawiają również stan umysłu. Dlatego 
razem z Jerzym Janickim, specjalistą te-
rapii manualnej, polecamy kilka prostych 
przykładów. Warto od nich rozpocząć 
dzień. Gwarantujemy, że poprawią one 
samopoczucie i dodadzą energii. 

Polecamy również wywiad z Mirą Stani-
sławską-Meysztowicz, która od lat działa 

na rzecz ochrony środowiska. Jej zapałem i entuzjazmem można by obdzielić kilka-
naście osób. To nastawienie do życia i nasze pasje decydują o tym, jak czujemy się na 
co dzień.

Ponadto stale szukamy sprawdzonych przepisów na szczęście i zadowolenie każdego 
dnia. Z chęcią opublikujemy je na naszych łamach. Chcemy pokazywać przykłady na 
to, jak pięknie i ciekawie można spędzać wolny czas.

Chcielibyśmy również, w tym niezwykłym świąteczno-noworocznym czasie, życzyć 
Państwu spełnienia wszystkich marzeń oraz niesłabnącej energii do ich realizacji.

Agnieszka Karpińska
Redaktor naczelny
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zachęcamy wszystkich Czytelników „Se-
niorlo 50+” do współtworzenia naszego 
czasopisma. Chcemy dowiedzieć się, jakie 
są Państwa problemy i refleksje – szcze-
gólnie te dotyczące ekologii. jesteśmy cie-
kawi zainteresowań, pasji i marzeń. o tym 
wszystkim chcemy pisać – dla Państwa.
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Ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  
– pytania i odpowiedzi
Reforma systemu postępowania z odpadami, która nastąpiła po nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 1996 nr 132 
poz. 622) została praktycznie wdrożona we wszystkich polskich gminach. Nadal 
jednak dostosowanie się do jej wymogów nastręcza mieszkańcom wiele problemów. 
Niektóre z przepisów są bowiem niejasno sformułowane, nieprecyzyjne i budzące 
wątpliwości. W dalszym ciągu w Sejmie trwają prace nad dostosowaniem ustawy 
do warunków lokalnych i dopasowaniem jej do sytuacji panującej w Polsce. 
Proponowane zmiany mają doprecyzować przepisy ustawy.

Co z odpadami z działek?
Pierwsze z wielu pytań dotyczy odpadów pochodzących z nie-
ruchomości niezamieszkałych, np. z domków letniskowych. 
Ministerstwo Środowiska przedstawiło interpretację, w  któ-
rej informuje, że w przypadku posiadanej działki, ważny jest 
sposób jej użytkowania, ponieważ od tego zależy, czy po-
traktujemy ją jako nieruchomość zamieszkałą sezonowo lub 
nieruchomość niezamieszkałą. Zamieszkiwanie danej nieru-
chomości oznacza pobyt osoby, który cechuje zaspokajanie 
codziennych życiowych potrzeb, w szczególności nocowanie, 
stołowanie się i wypoczynek. Sporadyczne przebywanie na 
danej nieruchomości, np. w związku z weekendowym wyjaz-
dem w celach rekreacyjnych, nie powinno być uznane za za-
mieszkiwanie na danej nieruchomości.

Natomiast w przypadku działki zamieszkiwanej w  określo-
nych okresach roku (np. letnich), należy złożyć do gminy 
deklarację, w której właściciel nieruchomości określa termi-
ny przebywania na danej nieruchomości i poniesie opłatę ry-
czałtową. W przypadku, gdy działka znajduje się na terenie 
wspólnym z innymi działkami, na której właściciel przeby-
wa np. tylko w weekendy, ale odpady zbierane i odbierane są 
z całego terenu łącznie, wtedy zarządca działek ma obowiązek 
podpisania umowy na odbiór odpadów, a właściciele działek 
uiszczają opłatę. 

gdzie oddać odpady niestandardowe?
Niezmiernie istotny jest również problem mobilnych Punk-
tów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
W zaproponowanych 10 września 2014 r. zmianach, projek-
todawcy sugerują nałożenie na gminy obowiązku stworzenia 
stacjonarnych PSZOK-ów. Stacjonarne PSZOK-i znajdowały-
by się zawsze w tych samych miejscach w gminie, nie byłoby 

potrzeby ciągłego sprawdzania, gdzie aktualnie się znajdują. 
Natomiast mobilne PSZOK-i pełniłyby wówczas funkcje do-
datkową, dopełniającą cały system.

Czy musimy segregować?
Aktualnie obowiązująca ustawa, z jednej strony nakłada na 
mieszkańców obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, z dru-
giej natomiast nie karze tych, którzy tego nie robią. Ustawo-
dawca ustanowił ,,normalną’’ stawkę dla osób deklarujących 
niesegregowanie odpadów, a niższą dla osób segregujących. 
Aktualnie projektodawcy planują wprowadzenie zapisu, iż 
,,normalną’’ stawkę zapłacą osoby selektywnie zbierające od-
pady, natomiast wyższą ci, którzy nie będą stosowali się do 
obowiązku segregacji – jako karę.

za rzadko odbierają, więc śmierdzi!
W związku z tym, że mieszkańcy gmin skarżyli się na zbyt 
rzadką częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i zielo-
nych (która była ustalana indywidualnie przez każdą z gmin), 
planuje się wprowadzenie do ustawy zapisów określających 
minimalną częstotliwość odbioru odpadów. Projektodawcy 
proponują, aby w okresie od kwietnia do października nie 
była ona rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jedno-
rodzinnej i raz na tydzień w przypadku zabudowy wieloro-
dzinnej. pp 

jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwo-
ści związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją.  
odpowiemy na każdy list.



Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
o której cały czas jest dość głośno, narzuca gminom obo-

wiązek osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. określonych po-
ziomów odzysku i recyklingu dla frakcji papieru, metali, two-
rzyw sztucznych i szkła. Gminy, aby to osiągnąć, muszą tak 
zorganizować system zbierania odpadów, aby selekcjonować je 
już u źródła – czyli u mieszkańców. Dlatego też zachęcając do 
selektywnego zbierania, stwarzają możliwość zadeklarowania, 
czy będziemy płacić mniej i segregować różnego rodzaju odpa-
dy, czy też więcej i wówczas nie będziemy musieli przejmować 
się tym, gdzie wyrzucić pustą butelkę po mleku.

Metod obliczania kwot, jakie należy zapłacić za odpady komu-
nalne jest kilka. Jedne opierają się na ilości osób zamieszkują-
cych lokal, kolejne są zależne od ilości zużytej wody w ciągu 
miesiąca, a jeszcze inne od powierzchni lokalu mieszkalnego. 
Niezależne od tego, która z wymienionych metod nas dotyczy 
zawsze opłata jest wyższa za nieselektywne zbieranie odpadów. 
Pozostaje pytanie, w jaki sposób ktoś sprawdzi, czy akurat nasz 
sąsiad, który deklarował, że będzie sumiennie zbierał odpady 
selektywnie, faktycznie tak robi? 

Z pomocą przychodzą kody kreskowe, które będą umieszcza-
ne na workach na odpady. Każdy z kodów będzie przyporząd-
kowany do konkretnego lokalu mieszkalnego. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu gmina będzie mogła kontrolować mieszkańców, 
czy postępowanie z odpadami jest zgodne z wcześniej zebrany-
mi deklaracjami. 

Jeżeli okaże się, że mieszkaniec wyrzuca odpady zmieszane 
(mimo że wcześniej deklarował selektywną zbiórkę), poniesie 
on dodatkową opłatę. W przypadku gdy taka sytuacja będzie się 
powtarzać, zostanie on zobowiązany do ponoszenia wyższych 
kosztów, w drodze decyzji administracyjnej.

Pojawia się pytanie, kto zapłaci za ten system i czy worki takie 
będą dodatkowo płatne. W większości gmin urzędnicy dekla-
rują, że worki zostaną dostarczone do lokali bez żadnych do-
datkowych kosztów ze strony mieszkańców. Pojawiają się także 
głosy sprzeciwu dotyczące nowego sposobu identyfikacji. Nie-
którzy mieszkańcy nie życzą sobie bowiem, aby ktoś posiadał 
wiedzę o zawartości ich śmieci. Niejednokrotnie przecież wy-
rzucamy do kosza dokumenty, a gdy trafią one w niepowołane 
ręce mogą stanowić cenne źródło informacji. Urzędnicy jednak 
uspokajają, że jedynymi osobami, posiadającymi bazę informa-
cji będą pracownicy sortowni, do której trafią odpady. Osobie 
postronnej sam kod kreskowy nic nie jest w stanie powiedzieć.

Czy taki system się sprawdzi? O tym przekonamy się już w naj-
bliższym czasie, ponieważ w niektórych gminach kody kresko-
we już funkcjonują.  gw 
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A co Państwo sądzą o takim rozwiązaniu? Czy pomoże 
ono egzekwować selektywną zbiórkę odpadów u tych, 
którzy ją deklarowali? Czekamy na Państwa opinie.

Kody kreskowe,  
czyli czyj kot jest w worku 
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Tajniki prawidłowej segregacji cz. 1  
– opakowania wielomateriałowe
W poprzednim numerze naszego czasopisma staraliśmy się przybliżyć podstawowe 
zasady segregacji odpadów. Mamy nadzieję, że artykuł pomógł w rozpoczęciu lub 
kontynuacji selektywnej zbiórki śmieci w prawidłowy sposób. Jednak zdajemy 
sobie sprawę, że temat prawidłowego postępowania z odpadami jest bardzo złożony 
i często nawet pomimo szczerych chęci łatwo popełnić błąd. Mnogość różnych 
wyrobów na rynku oraz stosowane przez producentów coraz bardziej wymyślne 
opakowania sprawiają, że czasami trudno jest przyporządkować odpad do danej 
frakcji materiałów. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia przed nami 
selektywna zbiórka odpadów, postanowiliśmy przybliżyć tajniki ich prawidłowej 
segregacji.

Jednym z najbardziej złożonych (w przenośni i dosłownie) 
problemów, jakie może spotkać odpowiedzialny konsument 

segregujący śmieci, jest właściwe postępowanie z  odpadami 
wielomateriałowymi. O tym, że mogą one stwarzać kłopot 
podczas selektywnej zbiórki, najlepiej świadczy fakt, że mimo 
powszechnego występowania, nie każdy zdaje sobie sprawę 
z ich istnienia. Dlatego na początek warto zauważyć, że część 
produktów jest sprzedawana w opakowaniach wielomateria-
łowych, czyli wykonanych z co najmniej dwóch różnych ma-
teriałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą 
prostych metod mechanicznych.

Przykłady opakowań wielomateriałowych 
Żeby łatwiej uzmysłowić sobie, które opakowania należą do 
grupy wielomateriałowej, warto posłużyć się konkretnymi 
przykładami. Najpowszechniej występującymi odpadami na-
leżącymi do opisywanej frakcji są kartony po płynnej żyw-
ności (np. Tetrapak , Combiblock ). Kupujemy w nich mleko, 
soki czy napoje. Popularność tego typu kartonów wiąże się 
przede wszystkim z dobrymi właściwościami ochronnymi, 
jakie oferują przechowywanym produktom. Potrafią bowiem 
skutecznie izolować płyny spożywcze od działania tlenu, świa-
tła i temperatury. Jednak w tym przypadku pojęcie karton nie 
jest równoznaczne z makulaturą. Udział procentowy celulozy 
w kartonikach do płynnej żywności to tylko około 60%. Pozo-

stałą część opakowania sta-
nowią powłoki z tworzyw 
sztucznych i aluminium. 
Wszystkie warstwy są ze 
sobą zgrzane na stałe i nie 
ma możliwości skuteczne-
go rozdzielenia ich w łatwy, 
mechaniczny sposób. Inny-
mi przykładami opakowań 
wielomateriałowych są „pa-
pierki” po słodyczach (od 
strony zewnętrznej wyko-
nane z papieru lub tworzy-
wa sztucznego, a od strony 
wewnętrznej z aluminium), 

„saszetki” po przyprawach 
czy torby termoizolacyjne 
(wykonane w podobny spo-
sób).

Przy segregowaniu odpa-
dów należy jednak zwrócić 
uwagę, że część opakowań 
tylko na pierwszy rzut oka 
wydaje się należeć do opi-
sywanej grupy. Dobrym 
przykładem są stosowane 
w  sklepach spożywczych 
i piekarniach reklamówki na pieczywo. Często wykonuje się je 
w części z papieru (ściana tylna), a w części z folii (ściana przed-
nia). Mimo użycia dwóch różnych materiałów, opisywane to-
rebki nie są opakowaniami wielomateriałowymi, ponieważ 
praktycznie jednym ruchem ręki możemy oddzielić poszcze-
gólne frakcje. Należy na to zwrócić uwagę podczas segregacji 
odpadów, ponieważ oddzielone papier i folię powinniśmy wy-
rzucić do innych pojemników. Podobnie jest w przypadku np. 

Kryterium decydującym o fakcie, czy mamy do czynienia 
z opakowaniem (i odpadem) wielomateriałowym jest więc 
możliwość całkowitego oddzielenia od siebie poszczegól-
nych materiałów, z jakich zostało ono wykonane. Takie roz-
dzielenie powinno być możliwe w warunkach domowych 
(bez użycia sprzętów specjalistycznych) w łatwy sposób np. 
poprzez oderwanie ręczne danych fragmentów. Jeśli po pró-
bie oddzielenia od siebie materiałów, na jednym z nich pozo-
staną resztki drugiego, to bez wątpienia mamy do czynienia 
z opakowaniem wielomateriałowym. 
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kartonowych kopert po raj-
stopach z przezroczystym, 
foliowym „okienkiem”.  Do 
odpadów wielomateriało-

wych nie zaliczamy również 
zużytych opakowań wykona-

nych z różnych rodzajów tego 
samego tworzywa (np. z różnych 

tworzyw sztucznych z użyciem PET, PP 
i PE lub innych) czy szklanych butelek z zamknięciem z two-
rzywa sztucznego lub metalu i etykietą z papieru. 

W przypadku niektórych opakowań wielomateriałowych 
w odróżnieniu ich od innych frakcji może pomóc symbol trój-
kąta z wpisaną w środku liczbą w zakresie od 80 do 99 (jak na 
poniższym rysunku):

 
Oznaczenie opakowania wykonanego  
z papieru i tektury, tworzywa sztucznego  
i aluminium

Należy pamiętać, że nie jest to jednak oznaczenie obowiązko-
we i jeśli nie znajdziemy go na opakowaniu, nie możemy być 
pewni, że nie zostało wykonane z kilku złączonych na stałe 
materiałów.

jak należy postępować  
z opakowaniami wielomateriałowymi
Podstawy postępowania z odpadami złożonymi z kilku ma-
teriałów są takie same, jak w przypadku pozostałych śmieci. 
Przed wyrzuceniem należy więc do końca opróżnić opakowa-
nie i je zgnieść. Oczywiście, jeśli możemy oddzielić zamknięcie 
opakowania (np. nakrętkę), należy to zrobić. Największy dyle-
mat pojawia się po wstępnym przygotowaniu odpadu. Gdzie 
bowiem powinno się go wyrzucić? W tym momencie należy 
zapoznać się z wytycznymi obowiązującymi w danej gminie. 
Informacje powinniśmy znaleźć na rozdawanych ulotkach, 
stronie internetowej gminy lub przedsiębiorstwa zbierającego 
odpady, bezpośrednio na workach służących do selektywnej 
zbiórki lub telefonicznie. W większości systemów zbierania 
odpadów obowiązujących w Polsce opakowania wielomateria-
łowe należy kierować do pojemników na tworzywa sztuczne 
i metal, a nie jak można by się sugerować w przypadku kar-
tonów –  do pojemników na papier. Jednak nie jest to regułą 
i warto upewnić się, do którego kosza powinno się wrzucać od-
pady wielomateriałowe w danym miejscu. Oczywiście łatwiej 
jest w przypadku systemów segregacji, w których śmieci dzieli 
się jedynie na mokre (bio) i suche (surowcowe). Wtedy zużyte 
opakowania wielomateriałowe mają pełne prawo znaleźć się 
w koszu z innymi materiałami nadającymi się do powtórnego 
przetworzenia. 

Co można zrobić  
z odpadami wielomateriałowymi?
Szacuje się, że na rynek trafia każdego roku od 220 do 250 tys. 
ton opakowań wielomateriałowych. Ich skład sprawia, że trud-
niej poddać je powtórnemu przetworzeniu, gdy staną się odpa-
dami. Jednak już dziś działają instalacje pozwalające na odzy-

skanie celulozy z popularnych kartonów. Pozostałe materiały, 
z których zbudowane było pudełko mogą zostać wykorzystane 
np. do produkcji paliw alternatywnych. Innym rozwiązaniem 
jest produkcja płyt stosowanych w budownictwie i meblarstwie 
z pociętych i odpowiednio przetworzonych opakowań wielo-
materiałowych. Warto również zauważyć, że opakowania wie-
lomateriałowe charakteryzują się wysoką kalorycznością, więc 
chętnie przyjmują je spalarnie odpadów. Dzięki temu odzyski-
wana jest energia, jednak równocześnie bezpowrotnie tracone 
są cenne materiały, jak np. aluminium pozyskane wcześniej 
ze środowiska. Innym bardzo ciekawym pomysłem na wyko-
rzystanie opakowań wielomateriałowych jest upcykling. Dzię-
ki takim koncepcjom odpady przestają być śmieciami i mogą 
nam jeszcze długo służyć jako ciekawe gadżety czy elementy 
dekoracyjne.  pg 

ŹRóDłA: 
1)  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi, (stan na 7.11.2014)
2)  www.kig.pl/files/Porozumienia%20Przedsiebiorcow/KIG%20-%20OPA-

KOWANIA%20WILOMATERIALOWE.pdf
3)  Wytyczne dyrektywy 94/62/EEC dotyczącej opakowań i odpadów opakowa-

niowych, dr inż. Hanna Żakowska COBRO,  
www.rakstop.engo.pl/www/wyt94-62.htm (stan na 7.11.2014)

4)  www.ulicaekologiczna.pl/zdrowy-styl-zycia/kartonowe-opakowania
-%E2%80%93-jak-je-segregowac/

84

C/PAP

Mamy nadzieję, że artykuł pomógł w lepszym poznaniu 
zasad segregacji opakowań wielomateriałowych. już dziś 
zapraszamy do lektury kolejnych artykułów poświęco-
nych selektywnej zbiórce odpadów innych frakcji.

Artykuł został przygotowany w ramach publicznych kampanii edukacyjnych 
prowadzonych przez Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.  
we współpracy m.in. z*:
 

* Wymienione firmy są tymi spośród wielu, współpracujących w ramach edukacji ekologicznej, podmiotów 
które wyraziły zgodę na umieszczenie swojego logo w formie pisemnej.

Artykuł  
nA zlecenie 

w ramach publicznych 
kampanii 

edukacyjnych
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Każdy dzień to najważniejszy  
dzień naszego życia…

znana jest Pani ze swojego zamiłowania  
do ekologii. od czego się zaczęło?
Miałam szczęście urodzić się w rodzinie, dla której umiłowa-
nie przyrody, ochrona środowiska to była codzienność. Rodzi-
ce powtarzali nam, a było nas czworo, że nie jesteśmy najważ-
niejszym gatunkiem na tej planecie, ale częścią łańcucha życia. 
I tak samo ważna jak ja jest mrówka, komar, po prostu wszyst-
ko, co chodzi, fruwa i pływa.
Przypominali, że w lesie jesteśmy gośćmi, więc należy pamię-
tać, żeby nie krzyczeć i nie niszczyć. Kompostowaliśmy odpady 
zielone, oszczędzaliśmy wodę i energię. Często również rozma-
wialiśmy o tym, że każda nasza codzienna decyzja wpływa na 
środowisko, więc trzeba żyć świadomie i nie szkodzić. Od tego 
bowiem zależy nasze zdrowie, nasze życie na tej planecie, ale 
także tych, którzy przyjdą po nas. Więc dla mnie ekologia to 
po prostu samo życie. 

jak możemy dbać o ochronę środowiska  
w naszych domach?
Podam parę przykładów, jak możemy chronić środowisko 

– każdy z nas na co dzień, nie tylko od święta. Do mycia zębów 
wystarczy nam kubek wody. Zamiast kąpieli w wannie – szyb-
ki prysznic. Pranie róbmy wówczas, kiedy pralka będzie pełna 

– bo po co prać powietrze? Nie zmywajmy naczyń pod bieżącą 

wodą, podlewajmy ogrody rano lub wieczorem, samochody 
myjmy w myjni. Gaśmy niepotrzebne światła. Chodźmy z wła-
sną torbą na zakupy. Segregujmy odpady, by oszczędzić surow-
ce naturalne. Zamiast wszędzie jeździć autem, raczej chodźmy 
pieszo, wybierajmy rower lub komunikację publiczną. I miejmy 
świadomość, że to od każdego z nas zależy nasz wspólny los.

jest Pani osobą bardzo aktywną, czy z wiekiem 
łatwiej jest żyć w równowadze – z sobą,  
otoczeniem, przyrodą? jaki jest na to sposób?
Całe nasze życie to przeżywanie różnych doświadczeń. Uczy-
my się właściwie cały czas. Ważne jest, aby spojrzeć na każdy 
dzień i zastanowić się, czy go nie zmarnowaliśmy. Jaki mamy 
pomysł na nasze życie?
Osobiście kocham żyć, lubię ludzi, patrzę dookoła i nie mogę 
się nadziwić różnorodności i urodzie otaczającego nas świata. 
Z  wiekiem –  a jestem już kobieta dojrzałą –  staram się mieć 
większy dystans do wszystkiego, co mnie spotyka i wiele spraw 
po prostu „odpuszczam”. 

jaki jest Pani przepis na zadowolenie na co dzień? 
jaka jest Pani pierwsza myśl po przebudzeniu?
Kiedy się budzę rano to jestem naprawdę szczęśliwa, że żyję i to 
bez względu na pogodę.

Rozmowa z Mirą Stanisławską-Meysztowicz – działaczką ekologiczną, 
założycielką Fundacji Nasza Ziemia oraz jej prezeską w latach 1994‑2012
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Rozciągam się jak kot, żeby się rozruszać, patrzę na moje kwiaty 
w skrzynkach za oknem, obserwuję ptaki na niebie, jem dobre 
śniadanie i jestem gotowa pójść do pracy. Poza tym uważam, 
że każdy dzień to najważniejszy dzień naszego życia, ponieważ 
nie wiemy, kiedy się ono skończy…

Największa Pani pasja to…
Największa moja pasja to oczywiście ochrona środowiska, bo 
od tego zależy moje, moich dzieci (mam 3 synów), moich wnu-
ków (a mam już ich 7) i następnych pokoleń zdrowie i życie na 
tej pięknej planecie.

Swoje życie dzieli Pani pomiędzy Polskę  
i Australię, gdzie mieszka Pani rodzina.  
Czy zauważa Pani jakieś istotne różnice  
pomiędzy seniorami w obu krajach? 
Seniorzy w Australii nie rezygnują z kolorowych ubrań, fryzur, 
interesują się modą. W miarę możliwości uprawiają sporty i roz-
wijają swoje hobby. Namiętnie grają w golfa (klubów golfa jest 
dużo i są tanie) oraz lubią grać w kręgle na świeżym powietrzu. 
Sprzyja temu również pogoda w Australii, gdzie śnieg jest tyl-
ko wysoko w górach. Popularne są także potańcówki. Dojrzali 
Australijczycy spotykają się w klubach Seniora i Uniwersytetach 
Trzeciego Wieku. Dla panów organizowane są warsztaty maj-
sterkowania. Większość seniorów to nie bogacze, ale starają się 
ciekawie przeżyć starość, nim dopadnie ich choroba lub śmierć.

Co chciałaby Pani przekazać naszym czytelnikom? 
Nie poddawajcie się, mimo że wiele razy nie chce się wstać 
z  łóżka (śmiech). Bądźcie aktywni fizycznie i umysłowo. Nie 
siedźcie w domu – spotykajcie się, poznawajcie nowych ludzi. 
Pomagajcie innym, wtedy zapomina się o swoich kłopotach. 
Uśmiechajcie się, bo to nic nie kosztuje, a nam pomaga. Warto 
naprawdę przeżyć każdy dzień tak, jakby był ostatnim. Rado-
śnie.  

Mira Stanisławska-Meysztowicz – inicjatorka 
akcji „Sprzątanie świata – Polska”, założycielka Fun‑
dacji Nasza Ziemia. Liderka ruchu ekologicznego, jed‑
na z najbardziej uznanych osobowości w środowisku 
organizacji pozarządowych. Autorka książki dla dzie‑
ci i młodzieży „Przyjaciele”. Za swoją działalność dla 
poszanowania środowiska i rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowana przez polskie 
dzieci Orderem Uśmiechu, w roku 2005 nagrodzo‑
na przez organizacje pozarządowe tytułem Człowieka 
Roku Polskiej Ekologii.

Więcej informacji można znaleźć  
na stronach internetowych: 
www.naszaziemia.pl 
oraz www.mirastanislawska-meysztowicz.pl

Od niedawna Mira Meysztowicz prowadzi również blo-
ga ecoplace.pl, który ma stać się platformą do dyskusji 
na temat  ochrony środowiska. Zachęcamy wszystkich 
seniorów (i  nie tylko) do włączenia się do tej dyskusji. 
Mamy nadzieję – wraz z jego autorką, że będzie on źró-
dłem inspiracji dla młodszych i starszych czytelników.

ZAMÓW PRENUMERATĘ DLA WNUCZĄT!
Prenumerata roczna  68,33  PLN*

* ceny prenumeraty obejmują koszty przesyłki

Złóż zamówienie telefonicznie: 505 530 100 
lub wyślij e-maila:  minilo@mmconsulting.waw.pl
lub wypełnij formularz: www.minilo.org/prenumerata

Tylko do końca 
roku 2014 prenumerata 
w starej niższej cenie 

50,36 PLN*

do każdej prenumeraty otrzymasz atrakcyjny 
gadżet – ekologiczną torbę na zakupy.

10% taniej
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Ruch najlepszym lekarstwem

Pory roku, takie jak jesień czy zima, dają się odczuć se-
niorom jako okres pogorszenia się stanu zdrowia. Po-
wodem jest znacznie mniejsza (niż w porze wiosenno

-letniej) aktywność fizyczna – mniej „zajęć” na świeżym 
powietrzu (działka, rower, bieganie, spacery). Wszystko 
to sprzyja zaburzeniom układu narządów ruchu, po-
wodując bóle mięśni i stawów oraz gorszy metabolizm 
(przemianę materii). Skutecznym sposobem, przynoszą-
cym ulgę w tego typu dolegliwościach jest ruch – zgod-
nie z maksymą wielkiego fizjologa I. Pawłowa, iż „ruch 
może zastąpić prawie wszystkie lekarstwa, ale żadne 
lekarstwo nie zastąpi ruchu”. Warto zatem poświęcić 
codziennie kilkanaście minut (10-20), najlepiej rano, na 
wykonanie kilku prostych, wybranych według uznania 
i predyspozycji fizycznych ćwiczeń z poniższego zestawu.  
jerzy janicki, specjalista terapii manualnej, masażysta 

zestaw ćwiczeń porannych dla osób dojrzałych

Zdrowie jest jedną z największych wartości człowieka, warunkuje bowiem 
możliwości działania, radość życia, poczucie szczęścia. Rozumiane jest najczęściej 
jako subiektywnie odczuwana pełnia sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, 
w wyniku odpowiedniego przystosowania się do warunków środowiska.

Ćwiczenie 1 (kończyn górnych)
Pozycja wyjściowa – stanie w rozkroku. Naprze-
mienne wymachy w przód i w tył. Ćwiczenie wyko-
nać 10 razy.

1 2

gabinet terapii manualnej

01-496 Warszawa, ul. G. Morcinka 22, lok. 22
tel. 22 638 33 83, (22 638 03 32)

· masaż leczniczy, akupresura – SU DŻOK
·  schorzenia kręgosłupa (dyskopatia, wady postawy) 
i układu narządów ruchu

SeniorLO 50+  01/2015
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Ćwiczenie 2 (kończyn dolnych)
Pozycja wyjściowa – stanie w rozkroku, ręce na 
biodrach, luźne wymachy prawej nogi w przód 
i  w  tył, następnie to  samo lewą nogą. Ćwiczenia 
wykonać po 10 razy.

1 2

Ćwiczenie 3 (oddechowe)
Pozycja wyjściowa – siad na krześle. Trzymając ki-
jek oburącz nachwytem, unieść go w górę, wykonać 
wdech, opuścić kijek do stóp i wydech. Ćwiczenie 
powtórzyć 6 razy.

Ćwiczenie 4 (tułowia)
Pozycja wyjściowa – stanie w rozkroku. Dwa odrzu-
ty ramion w górę w skos na raz – dwa. Następnie dwa 
skłony tułowia w dół z dotknięciem rękoma podłogi 
na trzy-cztery. Ćwiczenie powtórzyć 10 razy.

1 - 2 3 - 4

Ćwiczenie 5
Marsz w miejscu z wysokim unoszeniem kolan. 
Wykonać 20 kroków w miejscu. 

ŹRóDłO ĆWICZEń: 
Domowy poradnik medyczny, pod red. K. Janickiego, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 1992.

Należy wykonywać tylko te ćwiczenia, które nie sprawiają 
problemów i nie wywołują żadnych dolegliwości bólowych 
podczas ich wykonywania. Dobrym uzupełnieniem po-
rannej gimnastyki byłby dwu- trzykilometrowy marsz czy 
spacer. W przypadku problemu z wychodzeniem na spacer, 
można zastosować kilkunastominutową jazdę na np. rowe-
rze stacjonarnym.

WSPÓLNIE Z NAMI ROZWIJAJ 
SPOŁECZEŃSTWO EKOLOGICZNE!
MOŻESZ POMÓC POPRZEZ UDZIAŁ W LICYTACJI NA FUNDACJA-EKOCYKL.PL
ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UTALENTOWANYCH SENIORÓW I SENIORKI  
DO PRZESYŁANIA SWOICH PRAC – ZOSTANĄ ZLICYTOWANE NA RZECZ FUNDACJI!

ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa, 
KRS 0000412653, NIP 524-27-50-693, 

BNP Paribas Bank Polska SA, 
Nr konta 96 1600 1169 1847 4221 1000 0001, 
tel. 519 184 340, fundacja@ekocykl.org

FB.COM/FUNDACJAEKOCYKL
Polub nas na Facebooku i odbierz nagrodę.
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Pyszny domowy chleb

Wszystko dzięki gotowym zestawom do wypieku chleba 
lub samego zakwasu, które pojawiły się niedawno w ofercie 
Piekarni&Cukierni gronpiek. W skład takiego zestawu 
wchodzi naturalny płynny zakwas bez konserwantów, mąka 
i  drożdże (które producent sugeruje użyć dla osób niemają-
cych doświadczenia w pieczeniu chleba). Co istotne, w skle-
pach można znaleźć zarówno wersję konwencjonalną, jak 
i przygotowaną w oparciu o składniki ekologiczne. 

Piekarnia&Cukiernia gronpiek może poszczycić się licz-
nymi certyfikatami ekologicznymi przyznanymi ich pro-
duktom – w tym również zestawom do pieczenia chleba i  za-
kwasowi. Nigdy wcześniej domowy wypiek chleba nie był tak 
łatwy.

Od czego zacząć? Przed rozpoczęciem przygotowań do wy-
pieku pieczywa należy pamiętać, że na wytworzenie ciasta 
na chleb ma wpływ wiele czynników, takich jak temperatura 
otoczenia, wilgotność, wysokie lub niskie ciśnienie. Pieka-
rze przy deszczowej pogodzie mówią, że ciasto jest krótkie, 
to znaczy, że należy uważać przy jego rozroście, aby nam 
się nie zestarzało (przegarowało). Efekt końcowy – domowy 
chleb – będzie zależał w dużej mierze od nas samych, nasze-
go wyczucia i doświadczenia. Pamiętajmy, że przepis można 
modyfikować według uznania poprzez dozowanie dodatków, 
takich jak: słonecznik, płatki zbóż, zioła, bakalie itp. Do bazo-

wych składników pochodzących z zestawu możemy dodać to, 
co najbardziej lubimy, a nasz chleb za każdym razem będzie 
inny. To idealne rozwiązanie dla tych bardziej wymagających.

Dokładny sposób przygotowania chleba z wykorzystaniem 
zestawu do domowego wypieku pieczywa z Piekarni Gronpiek 
dostępny jest na stronie internetowej www.seniorlo.org.

 
Zestawy oraz naturalny zakwas do wypieku chleba moż-
na znaleźć w  sklepach firmowych Piekarnia&Cukiernia 
Gronpiek, Alma Market na terenie Krakowa. Od stycznia 
2015 roku dostępne również w sprzedaży internetowej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Piekarnia&Cukiernia Gronpiek
tel. kom. +48 509 410 509
tel. +12 283 72 63
e-mail: biuro@gronpiek.pl

www.gronpiek.pl

Któż z nas nie tęskni do smaku prawdziwego tradycyjnego chleba… Z chrupiącą 
skórką, bez całej tej chemii, która tak często znajduje się w naszym pożywieniu. 
Teraz domowy chleb na naturalnym zakwasie jest w zasięgu naszych możliwości.
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„Encyklopedia Seniora”,  
czyli jak być aktywnym  
bez względu na wiek
Wydaje się, że w dzisiejszych czasach wszystkie niezbędne informacje są 
dostępne w Internecie. Jednak nie wszyscy dobrze radzą sobie z tym środkiem 
przekazu. Ponadto dla sporego grona osób książka drukowana zawsze będzie 
miała pierwszeństwo przed innymi nośnikami. To m.in. do nich skierowana jest 
„Encyklopedia Seniora”, która ukazała się niedawno nakładem Wydawnictwa SBM.

Jest to pierwsze tak obszerne kompendium wiedzy niezbęd-
nej seniorom i ich najbliższym. Na ponad 400 stronach tej 
pięknie wydanej publikacji znajdują się informacje z zakre-
su profilaktyki zdrowotnej, sposobów leczenia różnych do-
legliwości, zasad prawidłowego żywienia, pierwszej pomocy, 
prawa oraz wiele innych. Jej zadaniem jest bowiem pomóc 
seniorom jak najdłużej pozostać w dobrej kondycji psychicz-
nej i fizycznej.

Encyklopedia jest też doskonałym źródłem odpowiedzi, na 
wiele pytań dotyczących np. interpretacji wyników badań 
lekarskich, codziennych dolegliwości czy kwestii prawnych. 
Szczególnie te ostatnie wydają się być niezwykle cenne – czę-
sto jesteśmy nieświadomi swoich praw, co może być wyko-
rzystane przez inne osoby. 

Publikacja podejmuje również niełatwy temat opieki nad osobą 
starszą i chorą. Pomaga zrozumieć osobę przewlekle chorą oraz 
uczy, w jaki sposób najlepiej jej pomóc. Na uwagę zasługuje 
fakt, że wśród autorów encyklopedii znajdują się doświadczeni 
specjaliści z różnych dziedzin: Maria Kerth – psycholog i tera-
peuta, dr Jolanta Szkliniarz – lekarz geriatra, Sylwia Leszczyń-
ska  - dietetyk, dr Justyna Mazurek – lekarz rezydent w Gór-
nośląskim Centrum Rehabilitacji REPTY, Małgorzata Matysiak 

– dyplomowany refleksolog oraz Anna Słowińska – prawnik. 

„Encyklopedia Seniora” to pozycja obowiązkowa dla wszyst-
kich obecnych i przyszłych seniorów. Powinna się ona rów-
nież znaleźć w każdej biblioteczce Klubu Seniora i Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku.

więcej informacji na stronie wydawnictwa 
www.wydawnictwo-sbm.pl

SeniorLO 50+  01/2015



Efekty starzenia się skóry widoczne są gołym okiem. Sta-
je się ona cienka, blada i sucha. Widoczne są zmarszcz-

ki, przebarwienia, często pojawiają się na niej brodawki lub 
naczyniaki. Z powodu spowolnionego metabolizmu zwalnia 
również zdolność skóry do samoregeneracji, a substancje 
odżywcze nie docierają już do komórek w odpowiednich ilo-
ściach. Z tego powodu sami musimy pomóc skórze w nawilża-
niu i odpowiedniej regeneracji, stosując odpowiednie kremy.

Czy wybierając kosmetyki w sklepie zastanawiamy się, jaki 
naprawdę jest ich skład? A czy po przeczytaniu informacji 
na opakowaniu, potrafimy powiedzieć, ile składników od-
żywczych zawiera krem? Niestety, w wielu przypadkach  są 
to śladowe ilości, a hasła: „przeciwzmarszczkowy”, „głęboko 
nawilżający” czy „komórkowa regeneracja” to często zabieg 
marketingowy. W wielu przypadkach płacąc za drogi krem, 
opłacamy jedynie reklamę i wynagrodzenie gwiazdy filmo-
wej, która poleca tę markę na billboardach. Natomiast do od-
powiedniej regeneracji skóry dojrzałej potrzebne jest znacznie 
większe stężenie witamin i składników odżywczych. Warto 

od czasu do czasu sko-
rzystać z profesjonal-
nych zabiegów u  ko-
smetyczki, jednak na 
co dzień doskonałe 
kosmetyki są dostęp-
ne na wyciągnięcie 
ręki. 

Oto kilka pomysłów 
na naturalne i  ekolo-
giczne kremy –  ma-
seczki, które bez pro-
blemu można wykonać 
w domu. Dzięki temu 
będziemy mieć pew-
ność, co wnika w naszą 
skórę. 

Przeciwzmarszczkowy krem z awokado
Potrzebujesz: 

– trzy plasterki awokado, 
– 5 g oleju migdałowego. 
Oba składki zmieszaj mikserem na gładką papkę. Krem 
nałóż na skórę wokół oczu i pozostaw na 5-10 minut, 
a następnie spłucz ciepłą wodą.

Regeneracyjny krem miodowy
Potrzebujesz:

– 2 łyżki miodu,
– 2 łyżki mleka.
Oba składniki zmieszaj i nałóż na twarz na 10 minut, 
a następnie zmyj ciepłą wodą. Taki krem doskonale wy-
gładza zmarszczki i odświeża skórę. Dodatkowo, miód 
ma działanie antybakteryjne.

odmładzający krem czekoladowy
Potrzebujesz:

– pół tabliczki gorzkiej czekolady,
– łyżkę twarożku.
Czekoladę rozpuść na parze, dodaj twarożek, całość na-
łóż na twarz na 20 minut. Czekolada pobudzi wydzielanie 
kolagenu i doda skórze blasku.

Co jeszcze możemy zrobić, by wyglądać młodziej? Przede 
wszystkim unikajmy czynników, które wpływają na szybkie 
starzenie się skóry, takich jak promienie UV, dym tytoniowy, 
stres, złe odżywianie czy nieregularny sen. Jak najczęściej 
korzystajmy z ruchu na świeżym powietrzu, nie zapomina-
jąc o  odpowiedniej ochronie dostosowanej do warunków 
pogodowych. Ale przede wszystkim –  cieszmy się życiem 
i  uśmiechajmy się, bo, jak powiedział Oscar Wilde –  „mło-
dość uśmiecha się bez powodu!”  ki 

ŹRóDłO:
1) www.tipy.pl
2) www.menopauza.pl
3) www.naturalnekosmetyki.com

DLACZEGO TAK ISTOTNE JEST, BY CZYTAĆ I KSZTAŁTOWAĆ 
SWOJĄ WIEDZĘ O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU?

WYDAWNICTWO     
                        

ZAMÓW PRENUMERATĘ10% taniej

PAKIET01 PAKIET02 PAKIET03

10% taniej
Pakiet I – MiniLO&Aniela 
+ zapowiedź SeniorLO 50+ 
>> 53,63 PLN*
Pakiet II 
– Logistyka Odzysku 
+ zapowiedź SeniorLO 50+ 
>> 90,01 PLN*
Pakiet III - MiniLO&Aniela 
+ Logistyka Odzysku 
+ zapowiedź SeniorLO 50+ 
>> 143,64 PLN**
Do ceny czasopisma zostanie doliczony koszt 
przesyłki w wysokości *3,75zł  lub **4,75 zł 
za egzemplarz.

14 │ polecamy

Naturalne kosmetyki  
dla skóry dojrzałej
Wiele z nas zwykło powtarzać – mam tyle lat, na ile się czuję! Nie da się ukryć, 
że nasza energia i pogoda ducha to najskuteczniejsze eliksiry młodości. Co jednak 
zrobić z nieuchronnymi i nieodwracalnymi zmianami w wyglądzie zewnętrznym, które 
zdradzają nasz prawdziwy wiek? Czy drogie kremy, masaże lub operacje plastyczne 
to jedyny ratunek dla starzejącej się skóry? Niekoniecznie. Najlepszych pomocników 
dojrzałej skóry znajdziesz… w lodówce! Poniżej podpowiadamy, jak z prostych 
produktów spożywczych wykonać bogate w witaminy kremy i maseczki odżywcze. 
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Szanowni Państwo,

jako logistyk działający w branży gospodarki odpadami na co dzień obserwuję barie-
ry w rozwoju tego sektora gospodarki. Z jednej strony nowy ład prawny wymaga od nas 
jako społeczeństwa wzmożonego wysiłku w zakresie segregacji odpadów, z drugiej strony 
gospodarka wymaga od firm tworzących ten sektor, by sprawnie zorganizował przepły-
wy surowców do recyklingu. Każda ze stron staje przed ogromnym wyzwaniem przygoto-
wania i przeprowadzenia z sukcesem koniecznych zmian organizacyjnych, przygotowania 
odpowiedniej infrastruktury, a na koniec zapewnienia popytu na produkty z recyklingu. 
Koncepcją,  w ramach której to wszystko jest możliwe, jest Logistyka Odzysku, nieocenio-
ne narzędzie, które jest w stanie przeprowadzić nas przez te zmiany i zagwarantować roz-
wój i sukces odzysku i recyklingu odpadów w Polsce. Jest to zadanie postawione zarówno 
przed firmami działającymi w Polsce, jak i jej obywatelami. Z tego powodu powołaliśmy do 

życia trzy tytuły: dla dzieci i młodzieży, dla naukowców i biznesu oraz dla seniorów, 
chcących się dzielić swą wiedzą i doświadczeniem w różnych obszarach codzien-

nego życia. Z naszego założenia wszystkie grupy czytelnicze łączy jedno: znają 
one istotę zagadnienia zrównoważonego rozwoju, chcą pogłębiać swą wiedzę 
w tym zakresie i zależy im, by takowy rozwój stał się udziałem Polski. W zależ-
ności od grupy odbiorców dobieramy język i poziom zaawansowania naszych 
artykułów. Uczymy firmy, jak naprawdę być ekologicznie odpowiedzialną i nie 
wprowadzać konsumentów w błąd – konsumentów uczymy rozpoznawać 
ekościemę (ang. greenwashing) i wymagać od dostawców produktów i usług 
poszanowania surowców naturalnych. Ustawiamy poprzeczkę wysoko, ale 
jednocześnie staramy się na tyle przystępnie podawać niezbędną wiedzę, 
by zachęcić jak najwięcej osób do walki o ochronę środowiska naturalnego. 

Od wielu lat zajmujemy się jako profesjonaliści problemami gospodarki odpa-
dami w kraju i na świecie – nasza praca i doświadczenie zespołu jest gwarantem 

jakości wydawanych periodyków. Serdecznie zachęcamy do współpracy!

dr Katarzyna Michniewska
ekonomista środowiskowy




