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Zrównoważony rozwój na co dzień – dla osób po pięćdziesiątym roku życia
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UZYSKAJ DOSTĘP DO PEŁNEJ WERSJI TEGO NUMERU!
W wersji elektronicznej czasopisma SeniorLO 50+ znajdziesz m.in.
wywiad z Władysławem Kozakiewiczem
– polskim lekkoatletą, mistrzem olimpijskim.
Wejdź na stronę www.seniorlo.org i pobierz e-wydanie
lub zeskanuj QR kod (szczegóły na stronie numer 2).
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Rozstrzygnięcie konkursu podczas uroczystej
Gali Wieczornej, w pierwszym dniu Konferencji
Logistyka Odzysku – 14 czerwca 2016 r.
Kontakt: Paulina Siwiec,
tel. 512 108 434, szkolenia@ekocykl.org
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ZESKANUJ KOD
I CIESZ SIĘ PEŁNĄ ZAWARTOŚCIĄ
Dodatkowo w e-numerze „SenioraLO 50+”:
• Co zrobić z przeterminowanymi lekami?
• Lato zamknięte w słoiku
• Jak przeżyć następne 30-40 lat w jak najlepszej formie?
Wywiad z Władysławem Kozakiewiczem.
• Parada Seniorów i Piknik Pokoleń 2015

Najwygodniej kod odczytać za pomocą smartfonu lub tabletu
z wbudowaną kamerą. Po zainstalowaniu specjalnej aplikacji
musimy ją uruchomić. Następnie:
1. Kierujemy obiektyw w stronę kodu QR tak,
aby cały znalazł się w zaznaczonym na ekranie obszarze.
2. Czytnik kodów w krótkim czasie zdekoduje zawartość kodu.
Pojawi się strona www.
3. Należy zatwierdzić jej uruchomienie. Na stronie pojawi się
link do pliku w formacie pdf, który wystarczy pobrać.
Jeśli nie korzystasz z aplikacji do kodów QR,
w przeglądarkę wpisz:

www.seniorlo.org/seniorlo05
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Drodzy Czytelnicy „SeniorLO 50+”!
Odcienie czerwieni, żółci, gasnącej zieleni, świat
pełen ciepłych kolorów. To znak, że nadchodzi
jesień. Pora roku, w której po lecie wszystko
zwalnia. Dni stają się krótsze, więcej czasu spędzamy w domach przy filiżance ciepłej herbaty
z cytryną i malinami, delektując się smakami
lata zamkniętymi w słoikach. Koc i grube skarpety, najlepiej zrobione własnoręcznie – obowiązkowe. To czas, w którym możemy więcej
zrobić dla siebie. Odpocząć po letnich upałach
i wakacyjnym gwarze.
Jakie przetwory najlepiej sprawdzają się w tym
okresie? Zachęcam do sprawdzenia w artykule
Lato zamknięte w słoiku (patrz wydanie elektroniczne). Kolejnym – bardzo ważnym dla nas –
tematem jest prawidłowe postępowanie z odpadami. Dla tych, którzy lubią spędzać czas w domkach letniskowych, przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych zagadnień dotyczących
odpadów powstających na terenie właśnie tych nieruchomości. Warto wiedzieć, jakie wynikają
z tego obowiązki. Ci, którzy spędzają czas ze swoimi wnukami znajdą ciekawe zabawy recyklingowe związane z ponownym wykorzystaniem surowców wtórnych – będą niezastąpione podczas deszczowych dni. Gorąco zachęcam do sprawdzenia, co znajdziemy w kolejnym zielonym
zakątku Polski, jakim są Sudety. To góry o wyjątkowym pięknie i ukształtowaniu krajobrazu.
Zapewniam, że każdy znajdzie tam coś dla siebie – począwszy od dobrze rozwiniętej bazy uzdrowisk, poprzez niesamowite widoki ze szlaków górskich, a na wizytach w urokliwych pobliskich
miejscowościach skończywszy.
Ponadto od tego numeru rozpoczynamy cykl artykułów pn. „Dojrzałość”, pisany przez dr Marię Moneta-Malewską, którego tematyka idealnie wpisuje się w aurę za oknem, przypominającą
nam o upływającym czasie.
Pamiętajmy, że – jak to ktoś kiedyś powiedział – nie ma złej pogody są jedynie nieodpowiednie…
ubrania. Życzę wielu wspaniałych momentów tej jesieni oraz optymizmu w jesienne, klimatyczne wieczory.
Z malinowymi pozdrowieniami,
Agnieszka Karpińska
Redaktor naczelny
Ps. Bieżące wydanie to ostatnia już zapowiedź naszego czasopisma. Od kolejnego numeru będzie się ono ukazywało w wersji elektronicznej. W związku z tym w tym numerze pełne wersje
wybranych artykułów dostępne są w wersji elektronicznej wydania na stronie www.seniorlo.org
(reklama obok). Zachęcamy do wyrażania opinii na ten temat – są one dla nas bezcenne.
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Mechaniczno-biologiczne
przetwarzanie odpadów
Zorganizowanie w Polsce prawidłowo funkcjonującego systemu gospodarki
odpadami z pewnością okazało się nie lada wyzwaniem. Od wprowadzenia słynnej
„rewolucji śmieciowej” minęły już ponad dwa lata, jednak w odczuciu wielu osób
te radykalne zmiany (m.in. w organizacji odbioru odpadów), nie zlikwidowały
wszystkich bolączek związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami.

N

ie dziwi zatem fakt, że system gospodarki odpadami
w naszym kraju jest nadal poddawany przeobrażeniom.
Można spodziewać się, że w przyszłych latach modyfikacje
zostaną wprowadzone m.in. w sposobach segregacji odpadów
(np. w zakresie ujednolicenia standardów oznakowania pojemników do selektywnej zbiórki na terenie całego kraju). Nie
należy jednak zapominać, że oprócz właściwej zbiórki odpadów, za którą w dużym stopniu odpowiada każdy z nas jako
obywatel produkujący śmieci, prawidłowo funkcjonujący system potrzebuje efektywnie działających zakładów przetwarzających zebrane odpady. Pożytek z właściwie prowadzonej
zbiórki będzie bowiem znikomy, jeśli zgromadzone w ten sposób odpady i tak trafiać będą na składowisko. Jednak również
w tym obszarze w ostatnich latach wiele w naszym kraju się
zmienia. Do kolejnej „małej rewolucji” dojdzie prawdopodobnie na początku roku 2016, kiedy wejdzie w życie obecnie
projektowana i szeroko dyskutowana nowelizacja rozporządzenia ministra środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Hierarchia postępowania z odpadami, do której stosowania zobligowały Polskę przepisy Unii Europejskiej, jednoznacznie
ustanawia priorytety w sposobach zagospodarowania odpadów
poczynając od zapobiegania powstawaniu odpadów, przez przygotowanie do ponownego użycia, recykling oraz inne metody odzysku (np. spalanie), a kończąc na unieszkodliwianiu (składowaniu), jako najmniej pożądanej formie postępowania z odpadami.
Zaproponowana wyżej kolejność jest jak najbardziej logiczna i zasadna, a kraje członkowskie Unii Europejskiej powinny zapewnić możliwość jej stosowania. Przepisy Wspólnoty
dopuszczają odejście od tej reguły, jednak tylko w uzasadnionych przypadkach. Mimo tego w 2013 roku ponad 65%
zebranych w Polsce odpadów komunalnych zostało unieszkodliwionych (ponad 63% składowano, a nieco ponad 2% spalono bez odzysku energii). Sytuacja ta powoduje konieczność
podjęcia zdecydowanych działań, które doprowadzą do rzeczywistego stosowania hierarchii postępowania z odpadami
oraz pozwolą osiągnąć cele w zakresie ograniczenia składo-
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ZAPOBIEGANIE
PRZYGOTOWANIE
DO PONOWNEGO
UŻYCIA
RECYKLING
INNE METODY
ODZYSKU,
np. odzysk energii

UNIESZKODLIWIANIE
Rys. 1 Hierarchia postępowania z odpadami
Źródło: opracowanie własne na podstawie DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.
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Rozporządzenie precyzujące warunki mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów obecnie obowiązujące
w Polsce, na mocy zapisów ustawy o odpadach przestanie
obowiązywać w styczniu 2016 roku. Dlatego więc – niezależnie od wspomnianych wyżej obecnych problemów w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami – konieczne jest
opracowanie znowelizowanego aktu, nawet z czysto formalnych powodów. Zapisy, które pojawią się w ostatecznie przyjętym rozporządzeniu, są ważne nie tylko z powodu właściwego
postępowania z odpadami. Rozporządzenie będzie bowiem
miało kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych w zakładach posiadających status RIPOK
(tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Nowe przepisy powinny zapewnić stabilność i efektywność ich funkcjonowania, co nadal stanowi problem w naszym kraju (uwaga ta odnosi się również do całego systemu
gospodarki odpadami). Ważne jest także zagwarantowanie
uczciwej konkurencji operatorom instalacji do przetwarzania
odpadów i promowanie sposobów zagospodarowania zgodnych z przedstawioną hierarchią postępowania z odpadami.

Hierarchia postępowania
z odpadami, do której stosowania
zobligowały Polskę przepisy Unii
Europejskiej, jednoznacznie
ustanawia priorytety w sposobach
zagospodarowania odpadów
poczynając od zapobiegania
powstawaniu odpadów.

wania odpadów komunalnych narzucane przez Unię Europejską (prawdopodobne jest, że w ciągu najbliższych kilkunastu
lat Bruksela zakaże składowania odpadów, które można poddać odzyskowi). W celu poprawy systemu gospodarowania
odpadami w Polsce powstaje szereg przepisów krajowych,
które wpływają na jego funkcjonowanie. Jednym z nich jest
wspomniane wcześniej rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Jest to bardzo ważny akt w kontekście tego, co dzieje się z odpadami po tym, jak zostaną
odebrane z naszych domów. Jednym z głównych założeń procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów jest wydzielenie z całego strumienia odpowiednich
frakcji. Pierwszą są surowce wtórne, które dzięki temu nie tra- Prace nad rozporządzeniem w sprawie mechaniczno-biolofiają na składowisko, a są kierowane do procesów recyklingu. gicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
Drugim odseparowanym elementem jest frakcja biodegrado- trwają już bardzo długo i nadal zgłaszanych jest wiele uwag.
walna, która następnie zostaje przekazana do przetworzenia Przedstawiciele branży gospodarki odpadami są zgodni, że
biologicznego. Podczas tego procesu odpady organiczne pod- jest to fundamentalny dokument, który będzie miał ogromdaje się odpowiednim zabiegom (przekładanie, wysuszanie), ny wpływ na cały sektor. Ważne jest, żeby ostatecznie przyktóre pozwalają na redukcję ich masy i objętości. Frakcja wy- jęte przepisy promowały z jednej strony najlepsze techniki
suszona z założenia nie powinna trafiać już na składowisko, i sposoby zagospodarowania odpadów, natomiast z drugiej
lecz być wykorzystywana jako alternatywne paliwo, spalane – stabilne warunki do inwestowania w branży i uczciwą konnastępnie w spalarniach. Gdyby jednak zdarzyło się tak, że
kurencję. Przemyślane działania ustawodawcze w tej dziedziodpady, które przeszły proces mechaniczno-biologicznego
nie, połączone z naszymi obywatelskimi staraniami powinny
przetwarzania, trafiłyby na wysypisko, to stanowiłyby dużo w najbliższym czasie pomóc w osiągnięciu „społeczeństwa
mniejsze zagrożenie dla środowiska niż ich postać wyjściowa. recyklingu”, do którego wspólnie dążymy. pg
Opisywane zabiegi przerabiania odpadów w kontrolowanych
warunkach trwają zwykle kilka tygodni i pozwalają na zna- Źródła:
czące zredukowanie lub wręcz całkowite wyeliminowanie ze • B. Fidziński, G. Walętrzak, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno‑biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów kostrumienia odpadów frakcji ulegającej biodegradacji. Dzięki
munalnych, „Logistyka Odzysku” 2015, nr 3 (16).
temu na wysypisku nie zachodzą już procesy rozkładu, a co za • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno
tym idzie – zmniejsza się ilość gazu cieplarnianego emitowa- -biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z dnia
8 czerwca 2015 r.
nego z miejsca składowania. Co istotne, wpływa to również
na zredukowanie uciążliwości zapachowej wysypisk.
SeniorLO 50+ 03/2015
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Co z odpadami
z domków letniskowych?
Od czasu znowelizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) dużo słyszymy o problemach, jakie pojawiły
się podczas wdrażania jej zapisów w życie. Przypomnijmy, że po zmianach to gminy
przejęły obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Jednym
z problemów, który do dzisiaj pozostaje tematem spornym są domki letniskowe,
a w zasadzie odpady powstające na ich terenie.

W

prowadzona nowelizacja podzieliła nieruchomości na
te, które są zamieszkiwane przez mieszkańców oraz te,
które nie są. Świadczy o tym art. 6c ust. 1 ustawy, mówiący, że
to gminy obowiązane są do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy. Ponadto ust. 2 tego samego artykułu mówi, że rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej
akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Jest
to jeden z głównych elementów, jaki należy wziąć pod uwagę
klasyfikując domek letniskowy jako nieruchomość zamieszkałą lub też nie. Brak definicji pojęcia domku letniskowego
lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe spowodował dużą dowolność w interpretowaniu
przepisów przez gminy, które niejednokrotnie podejmowały
decyzję o całorocznych opłatach za takie nieruchomości.

W związku z zaistniałą sytuacją Ministerstwo Środowiska
przygotowało interpretację z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie
ponoszenia opłaty ryczałtowej w przypadku nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Jest
w niej mowa m.in. o tym, że jeżeli posiadamy działkę, którą
użytkujemy tylko czasowo w związku z wypoczynkiem, należy zaklasyfikować ją jako nieruchomość niezamieszkałą, na
której powstają odpady komunalne. Pozostaje jeszcze kwestia
opłat. W tym wypadku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 6j ust. 3b mówi, że w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystane jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, od domku letniskowego. Warto zaznaczyć, że rada
gminy na podstawie art. 6c ust. 2 ma dowolność, jeżeli chodzi
o nieruchomości niezamieszkałe, co do objęcia ich odbiorem
odpadów komunalnych. W sytuacji kiedy rada gminy zadecyduje o objęciu nieruchomości niezamieszkałych odbiorem odpadów komunalnych, musi jednocześnie uchwalić ryczałtową
stawkę dla takich nieruchomości. W przypadku kiedy mimo
wszystko na terenie naszej gminy nie ma takiego zapisu, musimy na własną rękę zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym
do odbioru odpadów komunalnych. W takiej sytuacji właści-

ciele nieruchomości są zwolnieni ze składania deklaracji oraz
wnoszenia opłat. Należy jednak pamiętać, że obowiązkiem jest
posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych.
Posiadając więc działkę, na której przebywamy tylko w celach
wypoczynkowych, musimy najpierw zorientować się, czy gmina, na terenie której zlokalizowana jest nasza działka, ustanowiła roczną opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami
od właścicieli domków letniskowych. Taką informację można
znaleźć w uchwałach rady gminy, które zamieszczone są na
stronach internetowych poszczególnych urzędów. Ryczałtowa stawka powinna być wyliczona zarówno dla odpadów
zmieszanych, jak i zebranych w sposób selektywny. Dlatego
należy również złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Deklaracje te można również znaleźć na stronach
internetowych urzędów gminy. Na stronie www.gminy.pl
można znaleźć wykaz wszystkich gmin wraz z niezbędnymi
informacjami. gw
Źródła:
1) Ustawa z dnia 13 września 199 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).
2) w ww.mos.gov.pl
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Kreatywne ekozabawy z wnukami
Co roku wiele ton odpadów komunalnych jest umieszczanych na składowiskach
odpadów. Z szacunków GUS-u wynika, że w 2013 r. jeden mieszkaniec Polski
wygenerował ok. 246 kg odpadów komunalnych. Niestety, zaledwie 33 kg z tych
odpadów zostało zebranych w sposób selektywny.

J

ak można zmienić ten fakt? Zachęcamy do kreatywnych zabaw ekologicznych, których celem jest wzrost
świadomości ekologicznej najmłodszych pokoleń,
w kontekście prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych. Dzięki samodzielnemu wykonaniu zabawek z surowców wtórnych, zabawa z wnukami będzie
nie tylko atrakcyjna, lecz także uświadomi konieczność
troski o środowisko naturalne!

Do wykonania ekologicznej zabawki potrzebne będą:
sznurek, zakrętki - np. od butelek PET (ich liczba zależy
od tego, jak długi ma być nasz wąż) oraz ostry przedmiot
(posłuży on do wykonania dziurki w środku zakrętek).
W pierwszej kolejności powinniśmy nakłuć nakrętki.
Należy pamiętać, aby przedmiot służący nakłuwaniu
pozostawał poza zasięgiem dzieci. Następnie zawiązujemy jeden z końców sznurka i przeciągamy przez niego nakrętki (układamy je w tym samym kierunku). Na
końcu zawiązujemy sznurek na kilka supełków w celu
wykonania języka węża. Zabawka gotowa!

SeniorLO 50+ 03/2015
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Dla starszych dzieci proponujemy bardziej wymagającą grę
ekologiczną. Do jej przygotowania potrzebne będą: puste papierowe pudełko, zakrętki np. od butelek typu PET (ich ilość musi
być odpowiednia do liczby odpowiedzi na pytanie) oraz kostkę
do gry. Ważne, aby zostały użyte powszechnie dostępne odpady.
Następnym krokiem jest przygotowanie na oddzielnych karteczkach odpowiedzi na pytanie dotyczące recyklingu, np.
„Jakie mamy korzyści z recyklingu?”. Można posłużyć się naszymi odpowiedziami lub opracować swoje własne. W grę
mogą grać już dwie osoby. Zawodnicy kolejno rzucają kostką.
Grę zaczyna osoba, która wyrzuci największą liczbę oczek.
Wówczas może rozpocząć grę i wylosować jedną odpowiedź
z pudełka. Jej zadaniem jest wytłumaczenie drugiemu zawodnikowi/zawodnikom gry, dlaczego np. ograniczenie zużycia
surowców wtórnych jest korzyścią z recyklingu. Jeśli uda się
jej to zrobić, zyskuje 1 punkt (1 zakrętkę).
Grę wygrywa ta osoba, która zbierze najwięcej zakrętek.

Przykładowe pytanie:

Jakie mamy korzyści z recyklingu?

• Ograniczenie zużycia surowców naturalnych;
• Zmniejszenie ilości odpadów generowanych na składowiskach;
• Czyste środowisko;
• Oszczędność pieniędzy;
• Powstawanie nowych miejsc pracy.

Jakie są skutki braku recyklingu?

• Utrata dużych powierzchni ziemi;
• Zanieczyszczenie środowiska;
• Wyczerpywanie surowców nieodnawialnych;
• Wzrost zachorowań na różne choroby cywilizacyjne;
• Degradacja środowiska.
Mamy nadzieję, że gdy za oknem zagości niesprzyjająca aura,
nasze zabawy pomogą rozchmurzyć niejedną buzię. A może
mają Państwo własne pomysły, jak mądrze i ciekawie zająć
wnuki? Na propozycje czekamy pod adresem mailowym redakcji. Najciekawsze z nich opublikujemy, a ich autorzy otrzymają od nas ekologiczne gadżety. jw
Źródła:
www.stat.gov.pl, www.ec.europa.eu, www.odpadykijewo.y0.pl,
www.biznes.ekologia.pl
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Co zrobić z przeterminowanymi lekami?
Wśród odpadów niebezpiecznych wyróżnić możemy kilka grup, na które trzeba
szczególnie uważać. Jedną z nich są przeterminowane leki, wymagające od nas
specjalnego postępowania.

J

ak zapewne wszystkim wiadomo,
leki – w żadnej postaci – nie powinny być spożywane po terminie
ważności, gdyż są one potencjalnie
niebezpieczne dla naszego życia
i zdrowia. Substancje w nich zawarte, po upływie terminu ważności,
mogą ulegać negatywnym przemianom, takim jak rozkład czy utlenianie, powodującym, że leki tracą
swoje właściwości, a nawet stają się
niebezpieczne dla zdrowia i życia
ludzi. Z tych powodów nie należy
również wyrzucać ich do koszy na
śmieci, ani spuszczać w toalecie.
Najlepszym rozwiązaniem jest przekazywanie przeterminowanych leków do apteki. Warto pamiętać jednak,
że nie wszystkie zapewniają ich utylizację. Dobrze jest
wcześniej wyjąć je z opakowań, które należy wrzucić do
odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na segregowane odpady.
Wykaz aptek, które przyjmują przeterminowane leki
oraz termometry rtęciowe można znaleźć na stronach
internetowych urzędów gmin oraz miast w zakładkach
dotyczących gospodarki odpadami.
Z sondy przeprowadzonej wśród naszych Czytelników wynika, iż kupujemy zbyt duże opakowania leków. Powoduje to,
że część z nich jest nie wykorzystywana i zostaje w naszych
domach. Jeśli jest taka możliwość, warto zastanowić się nad
kupnem mniejszego opakowania. Gdy wiemy jednak, że nie
zużyjemy leku, a jest on dostępny bez recepty, możemy oddać
go bliskiej osobie, której się on przyda.
Terminy przydatności do zużycia są różne – od bardzo
krótkich (np. leki recepturowe) do kilkuletnich. Pamiętajmy, że lek po otworzeniu bardzo często musi być
zużyty szybciej niż wskazuje na to termin przydatności
umieszczony na opakowaniu (np. krople do oczu utrzymują sterylność przez około 4 tygodnie, a antybiotyki
w zawiesinie należy zużyć w ciągu 5-14 dni). Duże znaczenie mają również warunki przechowywania, takie jak
nasłonecznienie czy temperatura.

Co jednak zrobić z lekami, które straciły datę ważności a nadal leżą w naszej apteczce? Najbezpieczniej oddać je do apteki, tak robi ponad 57% naszych czytelników. Jest to sposób
najrozsądniejszy i najwłaściwszy. Jak wynika z sondy, ponad
85% aptek przyjmuje leki, które utraciły datę ważności. Drugim sposobem, z którego (niestety) również korzystamy jest
wyrzucanie przeterminowanych leków do kosza (prawie 30%
czytelników). Tą drogą dostają się one na wysypiska śmieci,
gdzie mogą być spożyte przez zwierzęta, dla których leki są
niebezpieczną trucizną.
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że najrzadziej, przeterminowane leki spuszczane są w toalecie. Takie rozwiązanie,
podobnie jak wyrzucanie leków do kosza, nie powinno mieć
miejsca. Dostają się one do wód gruntowych i negatywnie
wpływają na środowisko.
Pamiętajmy, żeby nie kupować leków ,,na zapas” (tak robi aż
29% czytelników) – oszczędzajmy pieniądze i środowisko!
Sprawdzajmy też zawartość naszej apteczki przynajmniej raz
w miesiącu i na bieżąco kontrolujmy daty przydatności leków
do spożycia. ps

SeniorLO 50+ 03/2015

10 │ dojrzałość

Dojrzałość, to duża odpowiedzialność.
Co kryje się pod tym pojęciem?
Dużo czasu musi upłynąć zanim człowiek dojrzeje. Ale kiedy już się do tego
zbliżamy, życie pod pewnymi względami staje się dużo łatwiejsze, choćby z tego
powodu, że doświadczaliśmy i – co ważniejsze – zrozumieliśmy Prawo Przyczyny
i Skutku, według którego urządzony jest ten świat. Pewne zależności stają sie
oczywiste, lepiej rozumie się potrzeby swoje, rodziny, ale też innych ludzi. Więcej
się zauważa i bardziej współodczuwa ze zwierzętami, roślinami z całą Ziemią.
Na szczęście przewidujący ludzie już się tym zajęli. Do nas
należy tylko ułatwienie im tej pracy dla naszego własnego
dobra i dla dobra naszej planety.

Maria Moneta-Malewska
lek. med. terapeuta

Jest terapeutką, trenerką, mentorem. Ma ponad 30-letnie
doświadczenie w pomocy ludziom. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par i rodzin.

W

ielka odpowiedzialność spoczywa na ludziach dojrzałych. Dwudziesty pierwszy wiek to wiek ogromnego przyspieszenia, gdzie na pierwszy plan wysuwa się
zdecydowane „mieć“, a refleksje dotyczące tego, jak „być“
zdarzają się coraz rzadziej. Ważne staje się to, jak żyć, żeby
nie szkodzić sobie, innym, planecie, którą zamieszkują nie
tylko ludzie. Trzeba odrzucić myśl: „a cóż ja mogę...“, bo tak
naprawdę może każdy. Najmniejszy nawet wysiłek przeciwdziałający szkodzeniu jest dobrem, którego potrzebuje cały
wielki świat.

Ludzie dojrzali wiedzą, co robić i wiedzą, że taką wiedzę
i przekonania trzeba przekazywać innym. Czy sie to komuś
podoba, czy nie, żyjemy w wielkiej wspólnocie z całą fauną
i florą Ziemi. Jesteśmy gatunkiem najbardziej drapieżnym
i bezwzględnym, jaki kiedykolwiek istniał. Przyczyniamy się
do wielkiego cierpienia żywych istot, bo stworzyliśmy przemysły mięsne, drobiarskie, mleczarskie, gdzie nie liczy się życie, a wyłącznie zysk. Zysk okupiony śmiercią i cierpieniem.
Chęć wygodniejszego życia, powoduje szybki wzrost gór niewykorzystanych śmieci. Pustoszymy lasy, pola, oceany nawet
zatruwamy powietrze. Jeśli nie okiełznamy naszego egoizmu,
jeśli nie przyjdzie opamiętanie, Ziemia może się nas pozbyć.
A tak naprawdę nie Ziemia, bo na niej możemy żyć wszyscy
komfortowo. To my sami tak zanieczyścimy środowisko, że
stanie sie ono trucizną. Na szczęście ci, którzy czują i myślą,
zdają sobie z tego sprawę i działają tak, jak mogą dla dobra
całego wielkiego Wszechświata.

Doświadczenie i zrozumienie
pozwalają żyć wolniej, uważniej,
odpowiedzialniej.
Słyszałam taki dowcip:

Przychodzi zapłakana mała planeta córka do planety matki
i mówi:
Plastikowy kubeczek po jogurcie. Drobiazg, ale jeśli pomyśli – Mamo,mamo! ja mam ludzi!
się o tym, ilu ludzi musiało się trudzić, żeby go wyproduko- A planeta matka na to
wać, ilu żeby trafił do naszej kuchni, ten mały kawałek pla- – Nic sie nie martw, to przechodzi.
stiku nabiera innej wartości. Wystarczy uświadomić sobie,
ile codziennie wyrzuca się takich kubeczków na całym świe- Gorzkie!?
cie, żeby dostrzec zagrożenie. Takich przykładów są miliony. Oby nie było prawdziwe.
SeniorLO 50+ 03/2015
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Spacery po górach w jesiennych barwach,
czyli co warto zobaczyć w Sudetach
W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy Kaszuby - krainę jezior, rzek, morza
oraz lasów. Teraz przenosimy się na drugi koniec Polski, do miejsca, które bez
wątpienia uszczęśliwi miłośników pieszych wycieczek po górskich szlakach oraz
zdobywania szczytów.

N

a terenie naszego kraju jest aż 28 szczytów, które należą
do Korony Gór Polski. Jednym z ciekawych łańcuchów
górskich, gdzie znajdziemy aż 16 z nich, jest ciągnące się
przez 300 km pasmo Sudetów. Góry te znajdują się w południowo-zachodniej Polsce oraz na terenie północnych Czech
i Niemiec. Ich nazwa pochodzi z II w. n.e. Doliny rzek oraz
przełęcze dzielą je na trzy części: Sudety Zachodnie, Sudety
Środkowe oraz Sudety Wschodnie.
Sudety to góry o zróżnicowanej budowie, która zmieniała
się wraz ze zmiennymi warunkami klimatycznymi. Dzięki
temu na ich terenie występują obecnie różne typy krajobrazów oraz form jego ukształtowania – od rozległych masywów
górskich, góry płytowe, poprzez stożki i strome ściany skalne,
aż po rozległe kotliny śródgórskie. Ponadto spotkamy się tu
z licznymi surowcami mineralnymi, m.in. węglem kamiennym oraz brunatnym, a także surowcami skalnymi, tj. granity, bazalty, marmury czy nieco rzadziej spotykane kamienie
półszlachetne.

Sudety znajdują się
w południowo-zachodniej Polsce
oraz na terenie północnych
Czech i Niemiec.

Najwyższą i najrozleglejszą grupą górską w Sudetach są znajdujące się w Sudetach Zachodnich – Karkonosze. Głównym
grzbietem przebiega granica pomiędzy Polską i Czechami.
Karkonosze są obecnie najpopularniejszym pasem Sudetów,
ponadto należą do najbardziej wietrznych obszarów Europy.
Średnia temperatura roczna na najwyższym szczycie – Śnieżce (1602 m n.p.m.) wynosi 0,5 ºC. Niestety, rabunkowy wyrąb
lasów, przemysł i emisje szkodliwych substancji z zakładów,
doprowadziły do zniszczenia naturalnych pięter roślinnych.

SeniorLO 50+ 03/2015
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Widok na Śnieżkę (1602 m n.p.m.)
Obecnie zachowane są niewielkie fragmenty naturalnych
lasów, chronione w rezerwatach. Aby chronić zagrożone walory Karkonoszy, w roku 1959 utworzono Karkonoski Park
Narodowy. Sama Śnieżka jest miejscem, z którego podziwiać
można wspaniałe panoramy. Przy dobrych warunkach widoczność przekracza 200 km. Na szczycie znajduje się jedno
z dwóch dostępnych w Polsce Wysokogórskich Obserwatoriów Meteorologicznych. Obecnie nie ma jednak możliwości
jego zwiedzania.

(w godz. 09:00 – 16:40). Ceny wejść kształtują się w okolicy
20 zł. Kolejnym ciekawym punktem, który powinniśmy zaznaczyć na mapie naszej wycieczki jest Sztolnia Fluorytowa,
która powstała po zagospodarowaniu podziemnych wyrobisk nieczynnej już kopalni uranu w Kletnie. Dla pasjonatów
archeologii również nie zabraknie atrakcji. Przy parkingu
w Kletnie znajduje się Muzeum Ziemi Park Jurajski z kolekcją
minerałów z całego świata oraz… gniazdem z jajami dinozaura. To tylko kilka propozycji z tej części Sudetów.

Góry te dają nam wiele
możliwości, które warto
odkryć i wykorzystać.
Drugim co do wysokości pasmem znajdującym się w polskich
Sudetach jest Masyw Śnieżnika. Jest on chętnie odwiedzany
przez zwolenników pieszych wędrówek, miłośników atrakcji
przyrodniczych, geologów. Pasmo to zaliczane jest do Sudetów Wschodnich. Jego najwyższym punktem jest Śnieżnik
(1425 m n.p.m.). Na jego szczycie stykają się granice trzech
krain historycznych – Śląska, Czech i Moraw. Jest to również
jeden z ciekawszych botanicznie obszarów Sudetów. Pobyt
w Masywie Śnieżnika to m.in. zróżnicowane wędrówki, od
krótkich spacerów po okolicy do całodniowych wyjść w góry.
W 1981 r. powołany do życia został Śnieżnicki Park Krajobrazowy. W niższych partiach na turystów również czeka
wiele atrakcji. Najbardziej znana jest Jaskinia Niedźwiedzia
w Kletnie. Ma ona ponad 100 m długości, do 30 m wysokości
oraz 30-40 m szerokości. Po zejściu ze szlaku warto ją odwiedzić. Można to zrobić we wszystkie dni, prócz poniedziałków

Kaplica św. Wawrzyńca na Śnieżce
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Na koniec nie może zabraknąć jednego z najpiękniejszych
pasm górskich w Polsce, znajdującego się w Sudetach Środkowych. Mowa o Górach Stołowych, w obrębie których znajduje
się Stołowogórski Park Narodowy utworzony w 1993 r. Jest
to jedyny w Polsce park narodowy, którego głównym celem
jest ochrona przyrody… nieożywionej. Góry Stołowe są bowiem jedynym w Polsce przykładem gór płytowych, które zbudowane są z górnokredowych piaskowców leżących
w dwóch głównych poziomach. Było to dno morza, które
zostało wypiętrzone na wysokości kilkuset metrów podczas
ruchów górotwórczych. Charakterystyczne skalne grzyby, to
wynik nałożenia się na siebie dwóch warstw piaskowca o różnej odporności na erozję. Sieć szlaków jest tu gęsta, pozwala
dotrzeć do wielu ciekawych miejsc. Przy okazji warto również odwiedzić Wambierzyce, w których znajduje się bazylika
Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin.
Po trudzie pieszej wycieczki na wambierzyckim rynku zjemy
pyszne… pierogi. Ponadto popularnością cieszą się uzdrowiska: Polanica Zdrój, Duszniki oraz Kudowa Zdrój. Czeka
tam na nas wiele atrakcji począwszy od rynien saneczkowych
w Polanicy Zdrój, poprzez Festiwal Chopinowski w Dusznikach, kończąc na muzeach i skansenach w Kudowie Zdrój.
To tylko kilka z wielu propozycji na ciekawie spędzony weekend w Sudetach. Jak widać, góry te dają nam wiele możliwości,
które warto odkryć i wykorzystać. Czasem zapominamy, jak
piękna jest nasza Polska. Zachęcam do dzielenia się z nami
swoimi górskimi wrażeniami. Najciekawsze z nich opublikujemy na naszej stronie www.seniorlo.org . Do zobaczenia na
szlaku. ak
Źródła:
www.naszesudety.pl, www.sudety.info.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin

Wypoczynek na 4 gwiazdki

Willa Wzgórze Poręba, Poręba 26a, 57-520 Długopole Zdrój
tel. 504 393 868, e-mail: biuro@wzgorze-poreba.pl
rezerwacja@wzgorze-poreba.pl

EDUKACJA EKOLOGICZNA
Od 1 stycznia 2014 r. edukacja ekologiczna
jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców
wprowadzających produkty w opakowaniach.
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
to 15 lat aktywnej i skutecznej edukacji
ekologicznej, realizowanej z pasją!

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

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

smacznie i kulturalnie
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Nie ma jak domowy ser…
Domowy wyrób serów stał się w ostatnim czasie zdrowym, ekologicznym
i modnym sposobem na spędzenie wolnego czasu. Własny ser może uwarzyć każdy,
w zaciszu domowej kuchni. Wystarczy jedynie kilka podstawowych akcesoriów
kuchennych i dodatków (np. podpuszczka), a zrobienie prostego i smacznego sera
zajmie jeden wieczór.
Sklep Serowar.pl chciałby Państwu przybliżyć temat wyrobu
sera i zachęcić do produkcji swoich pierwszych serów, jogurtów
i kefirów!

Czy sery żółte naprawdę można zrobić w domu?

Wielu klientów myśli, że domowe serowarstwo to tylko zabawa,
a uwarzone sery nie mają szans równać się ze sklepowymi odpowiednikami. Na co dzień walczymy z obaleniem tego mitu. W domowych warunkach (każda kuchnia), dysponując podstawowym
sprzętem i dodatkami, które można kupić już za kilkadziesiąt
złotych w naszym sklepie, można zrobić wspaniałe, smaczne sery,
które będą znacznie lepsze, niż te ze sklepu! Podobnie jak domowe piwowarstwo czy wędliniarstwo i masarstwo, serowarstwo to
wspaniałe, satysfakcjonujące i nietuzinkowe hobby. Nasi klienci
warzą wspaniałe sery, którym tani, sklepowi rywale nie dorastają
do pięt. Produkcja jogurtów i kefirów jest jeszcze prostsza!

ne pasteryzacji w niskiej
lub średniej temperaturze
- sprzedawane jest ono zazwyczaj w plastikowych
lub szklanych butelkach,
w lodówce. Ma dość krótki termin ważności.
Uwaga! W takim mleku
(ze sklepu), podczas pasteryzacji ubywa wapń.
Żeby podpuszczka dobrze
działała, w mleku musi być sporo rozpuszczonego wapnia. Z tego
powodu, używając do wyrobu serów mleka ze sklepu, zawsze należy uzupełniać ubytki wapnia poprzez dodanie do niego chlorku
wapnia. Jest to naturalna sól wapniowa, w pełni bezpieczna i zdrowa. Również dostępna w naszym sklepie www.Serowar.pl .

Co to jest ta podpuszczka, co jeszcze potrzeba do zrobienia sera?

Podpuszczka tradycyjna to enzymy z żołądków cielęcych, które
ścinają białko mleczne (kazeinę). Podpuszczka może również być
pozyskiwana ze specjalnie wyselekcjonowanych i hodowanych
w laboratoriach mikroorganizmów (grzybów). Taka podpuszczka
Ile mleka potrzeba, by uwarzyć kilogram sera?
nazywana jest potocznie mikrobiologiczną lub wegetariańską.
Przybliżony przelicznik to 1 kilogram sera z 10 litrów mleka. Najwygodniejsza w użyciu jest podpuszczka w płynie (sprzedaZ pozostałej po warzeniu sera serwatki, można dodatkowo uzy- wane u nas buteleczki są z kroplomierzem, zatem łatwo jest dodać
skać niewielką ilość sera zwarowego – np. popularnej ricotty.
1-2 krople na litr mleka). Podpuszczka to podstawa. Jest to enzym
Ilość uwarzonego sera zależy też od jakości mleka (ilości tłuszczu uniwersalny, zatem niezależnie od sera, jaki planujemy zrobić
i białka), doświadczenia serowara, ale też od jakości podpuszcz- – podpuszczka będzie zawsze ta sama.
ki – dlatego zalecamy ją kupować zawsze w wyspecjalizowanych
sklepach, takich jak nasz. To gwarancja, iż podpuszczka jest świe- Jak długo trwa zrobienie sera?
ża i najwyższej jakości.
Sam proces produkcji jest dość krótki i przyjemny, trwa zazwyczaj kilka godzin. Może w nim uczestniczyć cała rodzina. Proces
Ile mleka już wiem... ale jakiego mleka, skąd je wziąć? przeistaczania mleka w ser jest niesamowity. W kuchni unosić się
Czy może być ze sklepu?
będzie piękny zapach świeżego, słodkiego mleka. To świetny poOczywiście, najlepsze jest mleko prosto od krowy. Im świeższe - mysł np. na udane weekendowe popołudnie!
tym lepsze. W wielu miastach w Polsce stoją też mlekomaty, które
oferują świeże mleko – takie również doskonale nadaje się do wySerdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu dla serowarów:
robu serów. Sery można też robić z mleka dostępnego w sklepach.
www.Serowar.pl. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania również telePamiętamy jednak, że nie nadaje się do tego mleko w kartonie
fonicznie, zamówienia przyjmujemy także tą drogą.
UHT (podczas ultrapasteryzacji struktura białek w mleku się
zmienia, zatem ser nie wyjdzie). Mleko UHT można używać tylko
SEROWAR s.c. Edyta Kardaszewicz, Jakub Krężel
do produkcji jogurtów i kefirów. Kupując mleko do wyrobu sera
Leopolda Okulickiego 24, 71-031 Szczecin
w sklepie, należy zatem wybierać tylko i wyłącznie mleko poddatelefon: 693 083 124, e-mail: sklep@serowar.pl
SeniorLO 50+ 03/2015
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Lato zamknięte w słoiku
Lato dobiegło już końca. Kończą się już także sezonowe owoce. Znów cały rok
będziemy czekać na pyszny smak truskawek, czereśni, wiśni czy świeżutkich
ogórków prosto z krzaczka. Na szczęście wiele z tych sezonowych owoców i warzyw
z łatwością poddaje się pasteryzacji i możemy ich smakiem cieszyć się jeszcze przez
całą jesień i zimę. Jakie przysmaki można zrobić z letnich owoców i warzyw? Jakie
są zalety własnoręcznie robionych przetworów? Jakie warzywa warto zamknąć
w słoiku jeszcze wczesną jesienią? Poznajcie nasze pomysły!
Jakie przetwory warto zrobić
aby zachować na dłużej smak lata?
Truskawki
Nie ma to jak domowy dżem z truskawek –
bez konserwantów, smaczny i aromatyczny
– na pewno będzie przysmakiem wnuków.
Warto też mieć w spiżarni kilka truskawkowych kompotów, które podane do jesiennego obiadu przywołają z pewnością smak lata.

Jagody
Z jagód zamkniętych w słoiczkach można
zrobić zimą owocową zupę lub sos do bułeczek drożdżowych. Pyszny jest również
kompot jagodowy, a same owoce możemy
wykorzystać przy pieczeniu ciast.

Wiśnie
Na pewno w naszej spiżarce powinny znaleźć się dżemy i kompoty z wiśni. Warto
zrobić także wiśnie w cukrze – znakomity
dodatek do ciast czy deserów. Na zimowe
wieczory nie może też zabraknąć wiśniowej naleweczki.

Szczaw
Apetyczna zupa szczawiowa w grudniu?
Czemu nie! Wystarczy zrobić kilka słoiczków przecieru.
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Ogórki
Tutaj mamy pełne pole do popisu! Ogórki kiszone czy konserwowe są chyba najpopularniejsze. Warto jednak spróbować
zrobić ich nieco inną wersję, np. ogórki
w zalewie miodowej czy musztardowej.
Świetne w smaku wychodzą także ogórki
z dodatkiem chili, curry czy kurkumy.

Jakie przetwory warto zrobić
we wrześniu i październiku?
Cukinia
Z pewnością warto także spróbować cukinii w zalewie miodowej. Ma niepowtarzalny smak! Dlatego nie może jej w tym roku
zabraknąć w domowej spiżarce.

Sos pomidorowy
Przetarte pomidory zamykamy w słoiczku, a jesienią w 5 minut robimy smakowite
spaghetti.

Papryka
Szczególnie polecamy paprykę w miodzie.
Chrupiąca i słodka – doskonała jako dodatek i dekoracja do sałatek.

Dynia
Trudno sobie bez niej wyobrazić jesienne
przetwory. Jest równie doskonała w zalewie octowej, jak i w postaci dżemu czy
purée. To warzywo jest prawdziwym symbolem jesieni.

nie naszych posiłków. Dzięki przecierom warzywnym szybko
zrobimy zupę czy sos. Zamiast surówki – otwieramy słoiczek
ze smakowitą cukinią lub dynią. Do tego owoce i warzywa,
które dają plon tylko w określonym czasie możemy jeść przez
cały rok.

Jakie są zalety takich domowych
smakołyków? Przede wszystkim
– wiemy co jemy! Wybieramy
owoce dobrej jakości, dorodne
i aromatyczne.
Czyż to nie przyjemne w jesienne i zimowe wieczory delektować się takimi przysmakami? Z pewnością warto je zrobić!
Pyszny smak, samo zdrowie, bez konserwantów i satysfakcja
z pełnej kolorowych słoiczków spiżarki. Podzielcie się z nami
swoim przepisami i pomysłami na domowe przetwory. Przesyłajcie swoje sprawdzone przepisy na nasz profil Facebookowy – najsmaczniejsze opublikujemy. jb

WSPÓLNIE
Z NAMI ROZWIJAJ
SPOŁECZEŃSTWO
EKOLOGICZNE!
Do tej pory łącznie zebraliśmy 30 850,14 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili!
Możesz pomóc poprzez udział w licytacji
na FUNDACJA-EKOCYKL.PL

Zrób to sam

Jakie są zalety takich domowych smakołyków? Przede wszystkim – wiemy co jemy! Wybieramy owoce dobrej jakości, dorodne i aromatyczne. Nie dodajemy sztucznych barwników,
konserwantów i utrwalaczy. Sam dodatek cukru oraz odpowiednia długość gotowania wystarczą, aby dżem zgęstniał
– nie trzeba stosować produktów żelujących. Możemy korzystać tylko z naturalnych dodatków (pieprz, sól, ziele angielskie, liść laurowy, czosnek), a cukier można nawet spróbować
zastąpić zdrowszą stewią (do zagęszczenia dżemów należy
wtedy użyć pektyny, którą można kupić w sklepach ekologicznych). Druga ważna zaleta to oszczędność czasu i urozmaice-
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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

Fundacja Eko Cykl
uzyskała status organizacji pożytku publicznego
W 2016 roku można będzie przekazać 1% podatku
na rozwój społeczeństwa ekologicznego.
W swoim rozliczeniu PIT wpisz nasz nr KRS 0000412653
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Jak przeżyć następne 30-40 lat
w jak najlepszej formie?
Rozmowa z Władysławem Kozakiewiczem – polskim lekkoatletą, mistrzem
olimpijskim odznaczonym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jak wygląda powszedni dzień Mistrza?

Jak to wydarzenie wpłynęło na Pana życie?

W zasadzie całkiem zwyczajnie – praca, dom i trochę ruchu.
Wstaję o 6.30, idę na półgodzinny spacer z psem, następnie
poranna toaleta, kubek kawy i jazda do pracy, bo jestem jeszcze za młody na emeryta, a poza tym bardzo lubię swoją pracę
nauczyciela WF-u.
Po przyjściu do domu około godziny 15 siadam na maszynę
do wiosłowania i oglądając Eurosport wiosłuje, od jednej do
dwóch godzin. Wieczorem lekka kolacja i telewizja! Weekendy wyglądają nieco inaczej – najczęściej leniuchowanie i zajęcia domowe lub też kino wraz z żoną.

No cóż, wiele się zmieniło… Byłem najpopularniejszym sportowcem na świecie i bohaterem w Polsce, ale również miałem
przeciwników w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, którzy
za to rzucali mi kłody pod nogi i dyskwalifikowali za wymyślone przewinienia. Aż w końcu wyjechałem w 1985 roku na
zawody do Hanoweru, oficjalnie na paszporcie służbowym
i bilecie z PZLA. Jednak po zawodach zostałem zdyskwalifikowany i odwołany z następnych zaplanowanych zawodów,
gdyż zarzucono mi, że wystartowałem bez zgody Związku.
Kazano mi wracać. Siedząc w hotelu, zastanawiałem się, co
robić. Nie miałem najmniejszej możliwości wsiąść do samolotu bez biletu, a mój był tylko w jedna stronę. W 1985 roku
nie było komórek, aby sobie zadzwonić i dowiedzieć się co się
stało. Kiedy więc udało mi się dodzwonić do Polski, do PZLA
i dowiedziałem się o mojej dyskwalifikacji, zdecydowałem, że
przeczekam parę dni i może sytuacja się uspokoi. No i czekam aż do dzisiaj.

Jest Pan autorem jednego z najsłynniejszych gestów w historii. Czy jego wykonanie zaplanował
Pan wcześniej, czy też zadziałały emocje?
Był to gest spontaniczny, lecz jednocześnie siedziało w głowie
cos buńczucznego, aby odpowiedzieć Rosjanom za gwizdanie
na mnie. Kiedy skoczyłem wysokość, która dawała mi złoty
medal, już w powietrzu – po pokonaniu poprzeczki i spadnięciu na zeskok – ręce automatycznie złożyły się do polskiego gestu (za wszystko, co nam Polakom i mnie również zrobiliście!).
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Mieszka Pan na stałe w Niemczech, czy jest Pan
tam kojarzony jako sportowiec?
Tak, już po dwóch tygodniach klub hanowerski przyjął mnie
w poczet swoich zawodników (niemiecka prasa rozpisywała
się o mojej sytuacji – o tym, że zostałem zdyskwalifikowany
i znajduję się w Hanowerze bez możliwości powrotu do kraju
ze względu na grożące mi tam represje). Tak właśnie było: nagle
uznano mnie za zdrajcę, zabrano mi moje całe mienie, a moje
zadłużenie podatkowe nagle urosło do horrendalnej wysokości, mimo że przed wyjazdem nie miałem żadnych zaległości
w urzędzie skarbowym. Od tego czasu mogłem startować jako
Polak w niemieckim klubie, tak jak dziś robi Robert Lewandowski. Teraz po wielu latach już nie mam tej popularności za
granicami Polski i rzadko kto kojarzy mnie tu ze sportem.
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Każdy sam decyduje o swoim
zdrowiu. Nie patrzcie na młodych,
bo ten czas już nie wróci.
Choć na co dzień mieszka Pan pod Hanowerem,
często odwiedza Pan rodzinny kraj – czy seniorzy
niemieccy różnią się od seniorów polskich?
Bywam w Polsce często na zaproszenia z różnych okazji. Co
do seniorów to różnica jest widoczna, lecz pomału się zaciera,
ponieważ polscy seniorzy zaczynają żyć aktywniej. Wprawdzie nie mają jeszcze takich możliwości jak seniorzy niemieccy, którzy otrzymują więcej dotacji.

Jaki jest Pana sposób na dobrą formę?
Nie mam sposobu na dobrą formę, lecz wiem, że jeśli się więcej ruszam, jestem bardziej aktywny i chce mi się żyć aktywniej. Więc się ruszam i jestem z tego dumny i szczęśliwy, bo
nie potrafię siedzieć bezczynnie i gnuśnieć!

Jak wygląda kwestia ekologii i segregacji śmieci
w Pana najbliższym otoczeniu?
Odkąd zamieszkałem w Niemczech – a minęło już 30 lat – widziałem, że Niemcy wszystko segregują. Na początku śmiałem się z tego, ale segregowałem. Teraz już wiem, że oni mieli
rację. Mamy w domu kontener na plastiki, na papier, na szkło,
na resztki odpadów domowych. Są również specjalne place,
gdzie wywozi się ogrodowe odpady zielone, które są przetwarzane na naturalny nawóz.

Skąd pomysł na publikację książki dla seniorów?

Władysław Kozakiewicz – ur. w 1953 roku w Solecz-

nikach pod Wilnem, polski lekkoatleta, mistrz olimpijski w skoku o tyczce (Moskwa, 1980 r.), a także dziesięciokrotny mistrz Polski. Pamiętany z powodu gestu,
który dwukrotnie wykonał w stronę gwiżdżących kibiców radzieckich, zapamiętany w historii jako tzw. gest
Kozakiewicza. W 1980 dwukrotnie ustanawiał rekordy
świata, wynikami: 5,72 i 5,78 m. W tym samym roku wygrał Plebiscyt Przeglądu Sportowego, zdobywając tytuł
najlepszego sportowca roku w Polsce. W 1985 (na skutek szykan władz komunistycznych) został pozbawiony możliwości powrotu do kraju i od tej pory mieszka
w Niemczech pod Hanowerem.

Pomysł powstał po tym, jak na spotkaniu z seniorami zachęcałem ich do aktywności i pokazywałem parę ćwiczeń do samodzielnego wykonania w domu. Po ich zakończeniu miałem
mnóstwo pytań o szczegóły, bo uczestnicy zapominali, jak
wykonywać poszczególne ćwiczenia. Odpowiadałem, że na
pewno w księgarniach są książki na ten temat! Jednak kiedy
poszedłem do jednej z nich i sam chciałem coś znaleźć, okazało się, że były tam tylko książki nt. fitnessu, siłowni, body
buildingu, biegania, a nic dla zwykłych ludzi, którzy chcieliby
żyć trochę aktywniej (choć ich kolana i stawy bolą). Postanowiłem więc sam napisać taką książkę w sposób jasny i przejrzysty dla wszystkich.

Co chciałby Pan przekazać naszym czytelnikom?
Nie ważne jest, jak się ruszają i w jakim są wieku. Każdy sam
decyduje o swoim zdrowiu. Nie patrzcie na młodych, bo ten
czas już nie wróci. Jesteśmy seniorami i powinniśmy myśleć,
jak przeżyć następne 30-40 lat w jak najlepszej formie!
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Parada Seniorów i Piknik Pokoleń 2015

Już po raz drugi, kolorowy pochód polskich seniorów, ich przyjaciół i sympatyków
przeszedł ulicami Warszawy. W ten sposób po raz kolejny zwrócono uwagę
na problemy osób starszych. Fundacja Zaczyn, organizator imprezy, podobnie
jak w roku ubiegłym doskonale przygotowała się na przybycie kilku tysięcy
uczestników z całej Polski.

M

arsz wyruszył 20 czerwca 2015 r. w samo południe z Placu Konstytucji w Warszawie, gdzie uczestników powitała
organizatorka Parady DJ Wika, czyli 76-letnia Wiktoria Szmyt,
która od kilku lat prowadzi międzypokoleniowe dyskoteki (wywiad z nią opublikowaliśmy w numerze 1 naszej zapowiedzi).
Seniorzy ubrani w kolorowe stroje, wyposażeni w gwizdki, flagi
i transparenty, pokazali, że optymizm i radość życia to ich mocna strona. Ludzie w każdym wieku tańczyli na ulicach w rytm
muzyki disco i techno dobiegającej z dachów specjalnie na tę
okazję przygotowanych londyńskich autobusów. Seniorzy postarali się, aby było głośno i kolorowo.

Pochód ulicami Warszawy dotarł do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, gdzie uczestnicy Parady wzięli udział
w całodziennym Pikniku Pokoleń. Na miejscu czekał cały wachlarz atrakcji: koncerty, prelekcje, potańcówki, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi. Organizatorzy zapewnili krzesła,
hamaki, koce, a także stoiska z poczęstunkiem i napojami.

Na tak ważnej imprezie nie mogło zabraknąć redakcji „SeniorLO 50+”. Podobnie jak rok temu, przygotowaliśmy dla
uczestników bezpłatne egzemplarze zapowiedzi wydawniczej
naszego czasopisma oraz ciekawe konkursy z nagrodami. Seniorzy chętnie brali udział w ekologicznych zgadywankach i testach udowadniając, że ich wiedza na temat ochrony środowiska
i segregowania odpadów jest bardzo duża. Oprócz tego każdy,
kto przyniósł na nasze stoisko zużyte baterie, otrzymywał świeże owoce i ekologiczne gadżety. Dzięki temu mogliśmy po raz
kolejny przypomnieć o prawidłowym postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi i odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących
elektroodpadów. Akcji zbierania zużytych baterii patronował
Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.

Już chyba tradycyjnie Piknik Pokoleń przed czasem zakończył
deszcz, więc mimo wspaniałej całodziennej zabawy, w uczestnikach pozostał niedosyt. Kolejne takie wydarzenie odbędzie się
dopiero za rok. Czy do tego czasu nasze społeczeństwo dostrzeże, jak ważne i potrzebne są wydarzenia dla seniorów? Czy ktoś
zorganizuje imprezę dla osób dojrzałych na podobną skalę? Kiedy wreszcie damy starszym osobom głos w debacie publicznej
i zaufamy ich doświadczeniu i mądrości? Szacuje się*, że za kilka dekad co trzeci obywatel Polski będzie miał więcej niż 65 lat,
dlatego dyskusja na ten temat jest nieunikniona. Pytanie tylko,
kiedy to nastąpi.
Celem „święta seniorów” – jak mówią o Paradzie sami uczestnicy - było zwrócenie uwagi na postępujące zmiany demograficzne oraz brak w naszym kraju spójnej polityki senioralnej,
pozwalającej osobom starszym godnie żyć. Jednak seniorzy biorący udział w wydarzeniu podkreślali, że przyszli na nie przede
wszystkim, by dobrze się bawić. Ich radość życia i entuzjazm
najlepiej pokazały, jak ogromny potencjał społeczny tkwi w seniorach oraz jak różnorodne i twórcze jest to środowisko. Dzięki
frekwencji impreza spotkała się ze znaczącym zainteresowaniem mediów. ki
* Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Warszawa 2015.
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Aktywni 50+ w Poznaniu

Międzynarodowe Targi Poznańskie wraz z Centrum Inicjatyw Senioralnych
i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej zapraszają na VII edycję targów
Aktywni 50+, które odbędą się w terminie 22-23.04.2016 r. w Poznaniu.

T

ematem przewodnim tegorocznej edycji, która odbyła się
w dniach 27-28 marca, było hasło „Rozsmakuj się w zdrowiu”, realizowane w ramach kampanii Komisji Europejskiej
„We love eating!”. Kampania ta ma na celu obniżenie ryzyka
przedwczesnej śmierci w Europie, związanego ze sposobem
odżywiania się i brakiem aktywności fizycznej. Edukacja żywieniowa i promocja zasad zdrowego żywienia, podnoszenie
poziomu świadomości w kwestii problemów zdrowotnych
związanych z brakiem zbilansowanej diety, nadwagą i otyłością - to podstawowe cele tego projektu, który realizowany był
także na targach Aktywni 50+. Zachęcaliśmy jednak nie tylko do racjonalnej diety, ale również do odkrywania przyjemności z tego, co jemy oraz gdzie i z kim delektujemy się wspa-

niałymi potrawami. Targom, jak co roku, towarzyszyły liczne
wykłady oraz spotkania o charakterze rozwojowo-szkoleniowym, przygotowane we współpracy z partnerami targów:
Centrum Inicjatyw Senioralnych i Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej. Goście targowi mieli możliwość uczestniczenia w ponad 40 odrębnych wydarzeniach, które podzielono na warsztaty edukacyjno-rozwojowe, artystyczne oraz
zajęcia sportowo-ruchowe. Tradycją targów Aktywni 50+ są
koncerty gwiazd polskiej estrady. W tym roku gościliśmy Eleni i Wojciecha Gąssowskiego.
Już dziś zapraszamy na VII edycję Targów!
Więcej informacji na: www.50plus.mtp.pl.

Międzynarodowy
Dzień Osób Starszych
W niedzielę, 4 października w godzinach
11.00–16.00 w warszawskim Ogrodzie
Saskim Stowarzyszenie „mali bracia
Ubogich” organizuje tradycyjne święto
seniorów z okazji Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych.

Z

aproszeni 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 nami z nami
niemal 40 wystawców prezentujących ofertę dla seniorów. Na scenie
wystąpią m.in. Teresa Kramarska oraz Wojciech Dąbrowski z gośćmi
Festiwalu Retro 2015. Zatańczymy też zumbę, szkoła tańca Riviera
poprowadzi warsztaty tańca, a DJ Wika porwie na międzypokoleniową potańcówkę. – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia
„mali bracia Ubogich”.
Szczegółowy harmonogram imprezy dostępny
jest na stronie www.spokosenior.pl/obchodymiedzynarodowego-dnia-osob-starszych2015.html
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