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Godz. 10.00

Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości
• Jerzy Bochyński – Wiceprezes Zarządu Fundacji Sądeckiej

Godz. 10.05

Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce w świetle nowej ustawy (panel dyskusyjny)
Moderator: Jerzy Bochyński – Wiceprezes Zarządu Fundacji Sądeckiej
Paneliści:
• Elżbieta FryźlewiczChrapisińska, p. o. Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia
• dr Tomasz Winkowski, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
• lek. med. Artur Puszko, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu
• lek. Barbara Jurkiewicz, Kierownik NZOZ Remedium

Godz. 11.00

Walcząc o oddech… walcząc o czyste powietrze  debata o wpływie na zdrowie człowieka pyłowych
i gazowych zanieczyszczeń powietrza (panel dyskusyjny)
Moderator: Tomasz Kowalski Redaktor naczelny miesięcznika i portalu Sądeczanin
Paneliści:
• dr n. med. Anna ProkopStaszecka, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
• prof. Mieczysław Pasowicz, Prezes Instytutu Medycyny Innowacyjnej w Krakowie
• dr Bożena ZiółkowskaGraca, pulmonolog, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
• lek. Maria WorkiewiczKwaśniewska – pediatra, spec. pulmonolog dziecięcy, NZOZ Remedium
• Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
• Ewa Gondek Kierownik Działu Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu

Godz. 11.40

Polski system wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością
– ewolucja systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce (wykład)
• Marta Mordarska, Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON w Krakowie „W drodze do skutecznej rehabilitacji
zawodowej”
• Iwona Kamieńska, autorka książek „Akademia Orłów” i „Akademia Orłów II „Integracja, a inkluzja czyli...
świat nie tylko dla orłów”
• Magdalena Kotlarz psycholog, pedagog
• Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
i ortopedycznego w Limanowej

Godz. 12: 20

Przerwa kawowa

Godz. 12.30

Aktywny senior, jak dbać o zdrowie po 50tce
• Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
oraz Prezes Zarządu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• Maria Baran –Przewodnicząca Nowosądeckiego Forum Seniorów, przedstawiciel Sądeckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
• Anna Majda – Prezes Fundacji Rozwoju Sądecczyzny

Godz. 13.00

Hipoksja i hiperbaria – wspomaganie terapii schorzeń metabolicznych –
• dr Tomasz Cisoń, Zakład Nauk Biomedycznych PWSZ w Nowym Sączu

Godz. 13.20

Nowy Sącz przyjazny wszystkim
• Grzegorz Chochla, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, Urząd Miasta Nowego Sącza
By zdrowie służyło jak najdłużej działania profilaktyczne i prozdrowotne”
• dr Andrzej Migda, Wydział Integracji i Rynku Pracy, Urząd Miasta Nowego Sącza
„Polityka społeczna Miasta Nowego Sącza w aspekcie rehabilitacji”
• Małgorzata Grybel, Kierownik Kancelarii Prezydenta, Urząd Miasta Nowego Sącza
„Sądeczanie dla Sądeczan – działania na rzecz NGO oraz środowisk senioralnych”

Godz. 13.50

Natalia Sowa, Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej (prezentacja)

Godz. 14.20

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Plebiscytu: „Twój sądecki lekarz rodzinny”
i „Przychodnia zdrowia przyjazna pacjentowi”

Godz. 14.40

Zakończenie konferencji. Losowanie nagród dla osób biorących udział w głosowaniu
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asza konferencja „O zdrowiu Sądeczan na wiosnę” to już niemal tradycja. W tym roku odbywa się po raz szósty. Dzięki Fundacji Sądeckiej w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ”
można dowiedzieć się o tym wszystkim, co ma największy wpływ
na nasze zdrowie i samopoczucie.

Podczas obecnej edycji, seminaryjnymi prelegentami będą wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny, którzy przyjadą do Nowego Sącza z całej Małopolski. Gościć będziemy również wysokich
przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej.
Tematami wiodącymi konferencji są: podstawowa opieka zdrowotna w Polsce w świetle nowej ustawy oraz debata o wpływie smogu na zdrowie człowieka. Zapraszamy również na dyskusję o polskim
systemie wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Będzie też blok poświęcony aktywnemu seniorowi.
Warto też posłuchać wykładów ujętych w bloku: Nowy Sącz – przyjazny wszystkim.
Na stoiskach można się będzie zaopatrzyć w produkty zdrowego
odżywiania, miody i inne wyroby pszczele, kosmetyki naturalne, zmierzyć ciśnienie i otrzymać porady.
Podczas seminarium rozstrzygnięty zostanie również organizowany po raz drugi plebiscyt pod nazwą: „Twój sądecki lekarz rodzinny” i „Przychodnia zdrowia przyjazna pacjentowi”. Na najlepszego lekarza rodzinnego i przychodnię przyjazną pacjentowi głosowali nasi Czytelnicy.
Wśród osób biorących udział w głosowaniu rozlosujemy atrakcyjne nagrody.
Patronat medialny nad przedsięwzięciem sprawuje portal Sądeczanin. info i miesięcznik „Sądeczanin”. Na ich łamach znajdziecie relację ze wszystkich wydarzeń konferencji.
Serdecznie zapraszam i życzę owocnych obrad.

JERZY BOCHYŃSKI
Wiceprezes Fundacji Sądeckiej
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Z prezydentem
Ryszardem
Nowakiem o...
złotej jesieni
Już ponad 5 tysięcy sądeckich seniorów
posiada Kartę Seniora. Panie prezydencie, czy rozpoczynając wdrażanie Karty
przypuszczał Pan, że będzie takie zainteresowanie ze strony mieszkańców?
Ryszard Nowak: – Z satysfakcją przekazałem pięciotysięczną kartę i, co muszę podkreślić, z zadowoleniem obserwuję rosnące
zainteresowanie seniorów naszą ofertą. Już
pierwsze miesiące wykazały, że Karta Seniora była bardzo oczekiwana przez sądeczan
trzeciego wieku.
Co wywołuje takie zainteresowanie kartą
sądeckich seniorów?
RN.: – Korzyści z posiadania Nowosądeckiej Karty Seniora są oczywiste – to możliwość
skorzystania z tańszej usługi, zrobienia tańszych zakupów, czy skorzystania z basenu powoduje, że seniorzy chętnie korzystają z ulg,
oszczędzając tym samym budżet domowy.
Ważną inicjatywą było wprowadzenie tzw.
biletów seniora (rocznych lub półrocznych).
Osoby, które ukończyły 65 rok życia, mogą
dzięki temu korzystać ze zniżek na bilety komunikacji miejskiej. Od wprowadzenia tej
oferty każdego miesiąca od kilkudziesięciu
do kilkuset seniorów decyduje się na zakup biletu seniora. Do tej pory do sądeczan trafiło
ok. 3500 biletów – pozwalają starszym mieszkańcom pozostać mobilnymi i aktywnymi.
Karta seniora to tylko jedna z wielu inicjatyw jakie Urząd Miasta i Pan prezydent realizuje…
RN.: – Od kilku lat prowadzimy działania,
aby nasze miasto było przyjazne dla seniorów. Jeszcze przed nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która dała możliwość
powoływania ciał doradczych dla prezydentów, w 2013 roku zwołałem Sądecką Radę Seniorów. Nasza Rada powstała jako druga
w województwie. Sądecka Rada Seniorów,
a obecnie Nowosądeckie Forum Seniorów,
jest ciałem opiniodawczo-doradczym, współpracuje z urzędnikami. Jego członkowie pełnią cotygodniowe dyżury, stąd też mamy
pełną wiedzę na temat realnych problemów
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i potrzeb mieszkańców-seniorów. Staramy się
wychodzić na przeciw oczekiwaniom seniorów. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
przypadający 1 października wpisał się na stałe w kalendarz miejskich wydarzeń.
Aktywność seniorów w dużym stopniu zależy także od ich stanu zdrowia. Z myślą o nich
organizowaliśmy konferencje, prelekcje poświęcone aspektom zdrowotnym wieku senioralnego. Zapewniamy także nieodpłatne
programy w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia dla seniorów zamieszkałych
w Nowym Sączu oraz szczepienia ochronne
przeciwko grypie, możliwość wykonania bezpłatnych badan profilaktycznych.
Także bezpieczeństwo seniorów jest dla
nas priorytetową sprawą. Od 2013 roku realizujemy kampanię dotyczącą bezpieczeństwa
mieszkańców w ruchu drogowym „Bądź widoczny, bądź bezpieczny”. Akcja adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz
do seniorów. Dotychczas były to konferencje
połączone z przekazaniem elementów odblaskowych dzieciom, młodzieży i seniorom,
pikniki edukacyjne, prelekcje edukacyjno-profilaktyczne połączone z przekazywaniem
zawieszek i opasek odblaskowych.
Od kilku lat w ramach projektu „Kultura
dostępna dla seniora” seniorzy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych biletów
na seanse polskiej sztuki filmowej. Wydaliśmy informator dla sądeckich seniorów,
w którym znajdują się między innymi informacje z dziedziny zdrowia, ubezpieczeń
i opieki społecznej, a także bezpieczeństwa
i ochrony.
Nie zapominamy także o promocji w Małopolsce sylwetek seniorów i budowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych.
W małopolskim plebiscycie „Poza stereotypem
– senior roku” sądeczanie już dwukrotnie zostawali jego laureatami.
Za rok 2013 tytuł Seniorki Roku otrzymała pani Anna Oleksy, działaczka społeczna propagująca m.in. zdrowy tryb życia,
a za rok 2015 tytuł Seniora roku dostał pan
Włodzimierz Rożejowski, zegarmistrz, najstarszy sądecki rzemieślnik. Jestem dumny,
że mamy tak wspaniałych seniorów.
Dobrym pomysłem i znaczącym krokiem
na przeciw oczekiwań organizacji pozarządowych, w tym senioralnych, było
otwarcie przy ul. Nawojowskiej Biura Organizacji Pozarządowych.
RN.: – Najważniejsze, że doceniają to członkowie organizacji pozarządowych, ponieważ to
oni korzystają z doradztwa i wsparcia. Mogą ko-

Ryszard Nowak, Prezydent
Nowego Sącza
rzystać z lokalu, zaplecza biurowego i wsparcia
merytorycznego. Organizacje bezpłatnie mogą
skorzystać z pomieszczeń biurowych, salki studyjnej oraz sali konferencyjnej. Ponadto organizacje korzystają z poradnictwa w zakresie
zakładania, funkcjonowania i zarządzania NGO,
a także pozyskiwania środków na ich działalność statutową.
Co Pan jeszcze zaproponuje seniorom
w tym i kolejnych latach?
RN.: – Będziemy kontynuować i rozszerzać podjęte projekty. Przypomnę, że zawarliśmy porozumienie o współpracy z miastem
Chorzów, gminą Koszęcin oraz Zespołem
Pieśni i Tańca „Śląsk” na rzecz aktywizacji
osób starszych w ramach prowadzonej polityki senioralnej. To umożliwi m.in. wzajemne
wizyty i spotkania, które na pewno wzbogacają i uatrakcyjniają wolny czas seniorów zarówno z Nowego Sącza, jak i Chorzowa.
Planujemy wzmocnić współpracę z parafiami i parafialnymi klubami seniora
i w ten sposób dotrzeć do chorych oraz
samotnych osób starszych, którzy potrzebują wsparcia.
Dotychczasowe edycje targów seniora
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Seniorzy i liczne firmy nie zawiodły. Planujemy je zorganizować także w tym roku z bogatą ofertą wystawienniczą, bezpłatnymi
poradami medycznymi, kosmetycznymi, dietetycznymi, badaniem wzroku i słuchu,
warsztatami edukacyjnymi oraz spotkaniami
z kulturą.
Nasze działania sprowadzają się do tworzenia sądeczanom warunków do pogodnej
jesieni życia, w dobrym zdrowiu, przy zachowaniu samodzielności i prowadzeniu aktywnego trybu życia.
Dziękujemy za rozmowę.
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Miasto Nowy Sącz przyjazne
osobom niepełnosprawnym
Z pejzażu naszego miasta znikają
na dobre chodniki z połamanych i wykoślawionych kwadratowych, betonowych płyt, które przez dekady były
zmorą dla matek z wózkami dziecięcym, dla seniorów i osób niepełnosprawnych.
Większość uczęszczanych dziś w Nowym Sączu ciągów komunikacyjnych dla
pieszych, wyłożona jest estetyczną kostką, a zejścia z chodników w kierunku
przejść dla pieszych, zostały łagodnie obniżone, stosownie do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W miejscach,
gdzie przy generalnym remoncie trzeba
było zachować zabytkowy charakter nawierzchni, wykonano równolegle estetyczne pasy z gładkich płyt granitowych,
niwelujące zupełnie bariery komunikacyjne. Tak stało się m.in. w przypadku deptaku ulicy Jagiellońskiej i w ciągu ulicy
Wałowej.
Większość przejść dla pieszych, w najbardziej ruchliwych miejscach – zostało
wyposażonych, obok sygnalizacji świetlnej, dodatkowo w sygnalizację dźwiękową. Od kilku lat, z myślą o mieszkańcach
miasta, szczególnie o seniorach i osobach
niepełnosprawnych w mieście dokonywano zakupów autobusów niskopodłogowych,
wyposażonych
dodatkowo
w mechanizm automatycznego obniżania
podwozia do wysokości chodnika w zatoczce autobusowej. – Jeszcze dziesięć lat
temu korzystanie z komunikacji autobusowej nastręczało wiele problemów,
po ulicach miasta jeździło mnóstwo autobusów, do których wnętrza wchodziło się
po stopniach. Dziś większość pojazdów
komunikacji miejskiej to nowoczesne, niskopodłogowe autobusy. Prezydent Ryszard Nowak już na początku procesu
wymiany pojazdów MPK w mieście zastrzegł, aby posiadały maksymalne udogodnienia dla osób o obniżonej
sprawności – mówi Leszek Langer dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy.
Udogodnienia pojawiły się również
w budynkach użyteczności publicznej.

W budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
przy Alejach Wolności, zainstalowano
windę i zlikwidowano progi przy wejściach do poszczególnych sal, przystosowano również sanitariaty. Podobną
windę ułatwiającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym zyskał budynek
MCK Sokół.
W ostatnich latach windy zainstalowano również przy wejściu na krytą pływalnię przy ulicy Nadbrzeżnej oraz wewnątrz
budynku, taką, która ułatwia osobie niepełnosprawnej – wejście wprost z wózka
inwalidzkiego do niecki basenu.
Należy również wspomnieć, że władze
Nowego Sącza starają się wspierać zakupy
nowoczesnych pojazdów przystosowanych do transportu osób niepełnosprawnych dla instytucji i organizacji
pozarządowych. W ostatnich latach naby-

to trzy fabrycznie nowe samochody,
na których zakup dofinansowanie pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto
prezydent Nowego Sącza od kilku lat skutecznie pozyskuje sponsorów, którzy przekazują niepełnosprawnej młodzieży
z terenu miasta specjalistyczne rowery rekreacyjno-rehabilitacyjne.
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Nowy Sącz, jako jedno z nielicznych
miast pozostawiło przywilej bezpłatnego
parkowania przez kierowców ze specjalną kartą osoby niepełnosprawnej
na wszystkich miejscach parkingowych.
Dodatkowo w ciągu ostatnich dziesięciu
lat liczba kopert parkingowych, wyznaczonych tylko dla niepełnosprawnych kierowców – na terenie Nowego Sącza
zwiększyła się o ponad 100 procent.
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Smog trzyma w ryzach Nowy
Sącz. A może nie taki diabeł
straszny, jak go malują?
Smog „dusi” zimą Nowy Sącz i jego mieszkańców. Przy dużym zanieczyszczeniu
powietrza nad miastem wisi charakterystyczna „czapa”. Jak bronić się przed smogiem,
jak mu przeciwdziałać? Czy w ogóle jest to możliwe. Czy sądeczanie są skazani
na oddychanie tym, co wylatuje przez kominy z pieców „kopciuchów”?
Rozmowa z Ewą Gondek, kierownikiem Działu Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu
Nowy Sącz nie ma, niestety, czystego
jak kryształ powietrza. Wręcz przeciwnie. Są dni, że nad miastem zalega
smog i wtedy, mówiąc kolokwialnie,
robi się spory problem. Mieszkańcy oddychają między innymi tym, co wylatuje ze starych pieców „kopciuchów”.
Czy faktycznie nasze miasto należy
do tych w Polsce, gdzie jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia?
Jeszcze nie dysponujemy roczną oceną jakości powietrza dla Małopolski,
w tym również i dla naszego regionu
za rok 2016. Zostanie ona opublikowana na stronach internetowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w kwietniu 2017 roku. Jestem jednak
przekonana o tym, że we wspomnianej
ocenie po raz pierwszy pojawi się informacja, że zanieczyszczenie średnioroczne
(wartość stężenia pyłu zawieszonego
PM 10) jest poniżej normy, czyli poniżej 40
µg/m sześc. Wnioskuję to chociażby
po ilości dni z przekroczeniami normy
średniodobowej w roku ubiegłym.
Nie spodziewałam się takiej odpowiedzi. Czyli nie jest tak źle, jak słychać
zewsząd?
Według danych z automatycznej stacji
monitoringu powietrza WIOŚ przy ul. Nadbrzeżnej, które nie zostały jeszcze zweryfikowane, w 2016 roku odnotowano 78 dni
powyżej dopuszczalnego 24-godzinnego
stężenia (50 µg/m sześc.) pyłu PM 10. Tych
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dni było znacznie mniej, niż w latach poprzednich. W 2016 roku odnotowano
w Nowym Sączu najniższą ilość dni z przekroczeniami normy średniodobowej.
A jak to kształtowało się w latach
ubiegłych?
Od 2011 roku zauważalna jest tendencja spadkowa. Wartość średniorocznego
stężenia pyłu zawieszonego PM 10 w ubiegłym roku będzie najprawdopodobniej
również najniższa w historii pomiarów
w Nowym Sączu, czyli od 2004 roku. Norma roczna – to 40 µg/m sześc. Najbliższy
tej normie był rok 2014, bowiem stężenie
średnioroczne wyniosło wtedy 42 µg/m
sześc. Miniony rok pod tym względem powinien być jeszcze lepszy.
Jak pani sądzi, na którym miejscu
uplasuje się Nowy Sącz w „rankingu”
miast mających najbardziej zanieczyszczone powietrze?
Sądzę, że nasze miasto znajdzie się
pod koniec drugiej, albo w trzeciej dziesiątki. Mam tu jednak na myśli takie miasta, które zostały objęte monitoringiem.
W Nowym Sączu odnotowuje się przekroczenia normy średniodobowej
w przypadku pyłu zawieszonego...
Niestety tak. Natomiast nie odnotowujemy przekroczeń jeśli chodzi o zanieczyszczenia gazowe: tlenkami azotu,
dwutlenkiem siarki, tlenkami węgla.

Co to jest ten pył zawieszony?
Ano właśnie. WIOŚ bada pył PM 10
i PM 2,5. PM 10 – jest to pył o średnicy 10 mikrometrów. Dla zobrazowania powiem, że
porównując wielkość tego pyłu do naszego
włosa – jest to jedna piąta średnicy naszego włosa. Pyły są to cząsteczki zawieszone
w powietrzu. Jest to mieszanina związków
organicznych, nieorganicznych, ciekłych
i stałych. Pył PM 10 może w swoim składzie
zawierać wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne np. benzo (a) piren oraz
dioksyny, furany i metale ciężkie. W tym pyle odnotowujemy kilkukrotne przekroczenia benzo (a) pirenu. Gdybyśmy posłużyli
się procentami, to niejednokrotnie to przekroczenie w poprzednich latach wynosiło
tysiąc proc., a zdarzały się też i takie okresy,
że to przekroczenie kształtowało się na poziomie 1200 proc., czyli 10, 12 razy więcej niż
norma dopuszczalna.
Benzo (a) piren jest szkodliwy dla
zdrowia człowieka?
I to bardzo. Jest udowodnione, że powoduje on zmiany w strukturze DNA człowieka, a co za tym idzie w organizmie
człowieka mogą tworzyć się białka niekonieczne pożądane i zmiany nowotworowe. Sądzę, że lekarze są również tego
samego zdania.
Wspomniała Pani, że WIOŚ bada również pył PM 2,5?
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Ewa Gondek
I znowu porównując to do wielkości
włosa ludzkiego – stanowi on jedna dwudziestą jego średnicy. Robię takie porównanie po to, abyśmy zdali sobie sprawę,
jakie są to wielkości. Gołym okiem jednego i drugiego pyłu nie jesteśmy w stanie
zobaczyć. Pył PM 2,5 dostaje się poprzez
drogi oddechowe do naszych płuc, a potem przez pęcherzyki płucne bezpośrednio do krwi. Jest to pył, którego nie
jesteśmy w stanie wykasłać. Wszelkie zanieczyszczenia, jakie ma w swoim składzie, dostają się w związku z tym
do komórek naszego organizmu.
Problem niskiej emisji i przekroczeń
pyłu pojawia się chyba tylko zimą?
Niestety tak. Odlistopada dopołowy marca, a więc wtedy, gdy temperatury powietrza
oscylują poniżej i nieco powyżej zera.
W ubiegłym roku Urząd Miasta w Nowym Sączu podjął współpracę ze specjalistami z politechniki Warszawskiej
i Akademii Morskiej w Gdyni, którzy
skonstruowali mobilne pyłomierze. Te
urządzenia sprzężone z odpowiednim
oprogramowaniem zamontowano
w pięciu punktach miasta: na terenie
Szkoły Podstawowej nr 14, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej, przy oczyszczalni ścieków przy ul.
Tarnowskiej, na terenie siedziby Sądeckich Wodociągów przy ul. Wincentego
Pola (osiedle Wólki) i na terenie spółki
Nova przy ul. Śniadeckich. Z wynikami
pomiarów z tych „czarnych skrzynek”
mogą zapoznawać się również mieszkańcy miasta za pośrednictwem strony
internetowej...
Przedstawiane wyniki nie pochodzą ze
stacji referencyjnych. Wyniki pomiarów
pochodzą wprost z urządzeń i nie są wery-

fikowane przez żadnego operatora, ale dla
nowosądeczan są źródłem cennej orientacyjnej informacji, jakie jest stężenie pyłu
w poszczególnych częściach miasta.

zwiększył się, że jesteśmy sobie w stanie
wyobrazić, co to są odpady i po co uiszczamy opłatę śmieciową, aby w legalny
sposób się ich pozbyć.

WIOŚ posiada także własny miernik
zanieczyszczenia powietrza?
Nasze urządzenie jest zainstalowane
przy ul. Nadbrzeżnej; jego lokalizacja jest
zgodna z wytycznymi głównego inspektora ochrony środowiska. Jest to stacja referencyjna. Jak wynika z tegorocznych
odczytów ze wspomnianego urządzenia
informacje dotyczące stanu powietrza
w Nowym Sączu są raczej mało pocieszające. W styczniu tego roku w Nowym Sączu odnotowaliśmy tylko pięć dni bez
przekroczeń, a w lutym tylko siedem.

Nowy Sącz położony jest w kotlinie.
Takie usytuowanie miasta nie jest raczej fortunne...
Położenie naszego miasta jest zarazem
szczęśliwe i nieszczęśliwe. Nowy Sącz ulokowany jest w kotlinie, w widłach trzech
rzek, a co za tym idzie miasto ma dostęp
do wody. To jest dobre. Minusem jest natomiast to, że Nowy Sącz usytuowany jest właśnie w naturalnej niecce terenu. Minusem
jest również i to, że przeważają u nas dni
bezwietrzne. Nie ma przewietrzania miasta
i zanieczyszczenia dłużej się utrzymują.

Gdzie szukać przyczyn, że sądeczanie
zimą przez większość dni oddychają
smogiem?
Proszę pamiętać, że do powstawania
smogu przyczynia się głównie emisja niska pochodząca, niestety z funkcjonujących palenisk indywidualnych opalanych
opałem o niskiej jakości. Mam tu na myśli
węgiel gorszego gatunku, drewno, koks,
miał. To ich spalanie jest bezwzględnym
dostarczycielem pyłów do powietrza.
Mam nadzieję, że niedługo zostanie wprowadzony ustawowy zakaz opalania flotami i mułami. Mam nadzieję, że ten
wątpliwej jakości opał zostanie uznany jako odpad i zostanie ograniczona możliwość nabywania takiego opału. Flotami
możemy palić w dużych profesjonalnych
piecach, wyposażonych w odpowiednie
filtry, a nie w paleniskach domowych.

Miasta nie przeniesiemy w inne miejsce?
Aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza
najlepszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja
z opalania palenisk w gospodarstwach indywidualnych paliwami stałymi.

A samochody nie przyczyniają się
do zanieczyszczania powietrza?
Ruch samochodów w sezonie grzewczym powoduje wtórne uniesienie szkodliwych pyłów w powietrze. Dlatego też
zimą, w niektórych miastach ogranicza się
komunikację. Latem, kiedy jest większy
ruch samochodów, nie występują przekroczenia zanieczyszczeń powietrza.
Czyli truje nas to, co wydostaje się przez
kominy ze starych „kopciuchów”?
Głównym źródłem pyłu są paliwa stałe: węgiel niskogatunkowy, miał, koks.
I czasami śmieci?
Mam nadzieję, że poziom świadomości mieszkańców w tym zakresie na tyle

Czy to jest realne?
Na razie nie.
Może jakimś pośrednim rozwiązaniem,
aby ograniczyć emisję pyłów zawieszonych do atmosfery jest dostarczanie
ciepła do budynków w miastach z dużych kotłowni, które mają zainstalowane filtry wyłapujące może nie wszystkie
pyły, ale znaczną ich część?
Duże kotłownie muszą mieć zainstalowane filtry, które ograniczają przedostawanie się pyłów do środowiska. Jest to
opłacalne ekonomicznie i ekologicznie.
Trzeba też wiedzieć, że emisja z dużych
palenisk, z dużych źródeł ciepła jest wyprowadzana emitorami na wysokość powyżej 30 metrów nad ziemię. Jest to tzw.
emisja wysoka. Zanieczyszczenia wynoszone są wyżej i w związku z tym rozprzestrzeniają się na większej przestrzeni.
Natomiast to, co wydostaje się z kominów
z domowych palenisk – jest to emisja niska (od 20 do 30 metrów). Te pyły zalegają niestety nad ziemią.
Sądzi pani, że nadejdzie taki czas, że
sądeczanie będą oddychać czystym
powietrzem?
Może za kilkanaście lat.
Dziękuję za rozmowę
IGA MICHALEC, FOT. (MIGA)
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Smog to „cichy zabójca”. Wdziera się
podstępnie do naszego organizmu
Rozmowa z lek. med. Robertem Bakalarzem, kierownikiem Oddziału Onkologii Klinicznej
Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
chorób m.in. płuc, na schorzenia o podłożu
alergicznym, czy immunologicznym. Mikroskopijne pyły przedostają się do naszego
układu krążenia, do pęcherzyków płucnych.
Ich oddziaływanie toksyczne jest takie same, jakbyśmy wypalili papierosa.

Nowy Sącz jest jednym z tych miast
w Polsce, które, niestety nie mogą
pochwalić się, „kryształowym powietrzem”. Wręcz przeciwnie. Przez sporą część roku, zwłaszcza zimą,
nad miastem utrzymuje się smog,
a normy szkodliwych pyłów zawieszonych są wielokrotnie przekroczone. Oddychając takim powietrzem
wprowadzamy te zanieczyszczenia
do naszego organizmu...
Jak najbardziej. Smogu nie możemy
bagatelizować i nie możemy problemu
„zamiatać pod dywan”. Mówmy o nim głośno i bardzo dużo. Trzeba ze smogiem
walczyć i robić wszystko, aby go eliminować. Po to ustala się normy zanieczyszczeń, aby były one przestrzegane.
Mówi się, że smog jest cichym zabójcą... Pan też tak uważa?
Oczywiście. Oddychając zanieczyszczonym powietrzem to tak, jakbyśmy palili codziennie papierosy.

Sądzi pan, że mogą wystąpić odległe
skutki oddychania zanieczyszczonym
powietrzem?
Moim zdaniem należy się takich spodziewać.

Lek. med. Robert Bakałarz

Jest tak źle?
Najlepiej nie jest. Cieszy natomiast to,
że w niektórych miastach instalowane są
już i pracują urządzenia mierzące poziom
zanieczyszczenia powietrza i z tymi oficjalnymi danymi można się zapoznać. Cieszy
to, że mamy możliwość monitorowania
jakości powietrza, którym oddychamy.

zwłaszcza dla dzieci, kobiet w ciąży, osób
mających obniżoną odporność, seniorów,
którzy z racji wieku zmagają się z różnymi
schorzeniami. Pyły te są zagrożeniem dla
osób chorujących na schorzenia układu oddechowego. Osoby cierpiące na przewlekłe
spastyczne choroby płuc oddychając takim
zanieczyszczonym powietrzem są narażone
na to, że ich leczenie będzie trudniejsze.
Chorzy z astmą oskrzelową mogą mieć
częstsze jej napady. Substancje, które zawarte są w smogu z jednej strony są potencjalnie rakotwórcze (jeśli stężenie takiego
zanieczyszczonego powietrza jest duże), ale
mogą być także alergogenne.

Szczególnie niebezpieczne są utrzymujące się w powietrzu pyły PM 10
i PM 2,5...
Są to mikroskopijne pyły, które przedostają się do układu krążenie i płuc człowieka. Te drobne cząstki są dużym zagrożeniem

Czy to, że oddychamy zanieczyszczonym powietrzem może mieć przełożenie na większą zapadalność
na choroby nowotworowe?
Jak najbardziej. Smog ma wpływ
na zwiększenie zachorowalności na wiele

Smog występuje nie tylko w Polsce...
Zgadzam się z panią. Rzeczywiście tak
jest. Wiele krajów zrobiło jednak sporo
w tym zakresie, aby z nim walczyć, a my
zostaliśmy, pod tym względem, w tyle.
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Lekarze alarmują. Wspomniał pan, że
niestety rośnie liczba osób chorujących na raka...
Niestety tak jest. Trzeba sobie uświadomić, że to, iż oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, że spożywamy
różne substancje znajdujące się w naszym
codziennym pożywieniu, że spożywamy
używki może mieć przełożenie za kilka,
czy kilkanaście lat.
Dzięki coraz lepszej profilaktyce, coraz
lepszym lekom udało się, jeśli chodzi
o choroby nowotworowe, przyhamować
ten wzrost. W niektórych rodzajach nowotworów zauważamy spadek ilości zachorowań, ale trzeba sobie powiedzieć, że
Polska jest jeszcze w tyle w porównaniu
z innymi krajami europejskimi
By walczyć ze smogiem potrzeba przede
wszystkim zmieniać świadomość ludzi,
aby zarzucili palenie węglem lub innym
opałem najgorszego gatunku. Na walkę
ze smogiem trzeba też sporych nakładów finansowych na modernizacje systemów grzewczych w budynkach, a nie
każdego na to stać...
Zgadzam się, że walka ze smogiem wymaga dużych nakładów finansowych, ale
trzeba działać wielotorowo. Są dotacje
unijne, po które można sięgać. Trzeba
przestawić się z toksycznych źródeł spalania na źródła ekologiczne. Trzeba przesta-
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wić się na gaz i dopłacić ludziom różnicę
w cenach. Można budować centralne kotłownie wyposażone w filtry i oczyszczacze powietrza. Do takich kotłowni
podłączane byłyby budynki, do których
płynęłoby ciepło ze spalania wysokogatunkowego węgla. Niestety, w wielu gospodarstwach w piecach spalany jest
węgiel najgorszej jakości.
Wdychając zanieczyszczone powietrze narażamy się na krótsze życie?
Dzisiaj uważa się, że sami powinniśmy
o swoje życie dbać stosując zdrową dietę (pijąc czystą wodę i jedząc żywność
bez różnych dodatków, polepszaczy).
Warto zadbać o to, aby w naszych sypialniach, a szczególnie w sypialni i pokoju,
w którym bawią się dzieci pojawiły się
oczyszczacze powietrza – urządzenia,
które sprawią, że powietrze w naszym
domu będzie zupełnie inne.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała IGA MICHALEC
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Aktywny senior to aktywny
człowiek na wielu płaszczyznach
Rozmowa z Wiesławą Borczyk, prezesem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku oraz prezesem Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu
czyć, z jakiej dziedziny poszerzyć swoją wiedzę?
Jak najbardziej. W uniwersytecie działa Samorząd Słuchaczy, który współpracuje z Zarządem i Radą ProgramowoNaukową w tworzeniu programu na każdy rok akademicki i na każdy semestr.

Polskie społeczeństwo niestety starzeje się. Także i w naszym regionie
przybywa osób po pięćdziesiątym roku życia. Wielu z nich cezura wiekowa 50+, 60+, czy 70+ w niczym ich nie
ogranicza. Osoby te nadal są aktywne, dbają o swoje zdrowie i kondycję.
Jak najbardziej. I to ogromnie cieszy.

Ilu słuchaczy uczęszcza do Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku?
W tym roku zapisało się czterysta osób,
z czego prawie osiemdziesiąt procent stanowią panie.

Aktywny senior to...
Aktywny człowiek na różnych płaszczyznach. To osoba, która interesuje się m.in.
tym, co dzieje się w świecie, w regionie,
w przestrzeni, w której funkcjonuje. Interesuje się tym, co dzieje się w mieście, czy
gminie, w której mieszka. To osoba, która
aktywnie żyje stawiając na zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i społeczną.
A jaka w naszym regionie jest oferta
dla aktywnych seniorów?
W Nowym Sączu i na terenie powiatu
nowosądeckiego oraz w Małopolsce, odbywa się wiele różnorodnych przedsięwzięć, z których osoby w wieku
przedemerytalnym i będących już na emeryturze mogą skorzystać. Naprawdę dzieje
się sporo interesujących rzeczy. Bywa niestety też tak, że informacje i ciekawe oferty
kulturalne, sportowe, turystyczne docierają do tej coraz szerszej grupy społecznej
jakby trochę wolniej. Chodzi o to, aby przekaz informacji był bardziej mobilny, aby seniorzy mogli i chcieli jak najszerzej
korzystać z różnorodnych ofert. To dotyczy
nie tylko mieszkańców Nowego Sącza, ale
też mniejszych miast i wsi.
W docieraniu z taką szeroką ofertą różnych interesujących przedsięwzięć
wiedzie prym Sądecki Uniwersytet
Trzeciego Wieku...
Staramy się przedstawiać ją naszym słuchaczom. Oprócz prowadzonej przez Sądecki UTW działalności edukacyjnej
przekazujemy im również informacje dotyczące oferty kulturalnej, turystycznej i spor16 Sądeczanin MARZEC-KWIECIEŃ 2017

To naprawdę sporo?
To prawda. Myślę, że jeszcze wielu sądeckich seniorów mogłoby korzystać
z oferty UTW. Jest to kwestia wyboru, jak
spędzać czas na emeryturze.

Wiesława Borczyk FOT. ARCH. SUTW
towej. Przybliżamy nowości wydawnicze
we współpracy z Sądecką Biblioteką Publiczną. Sądecki UTW oprócz wykładów
prowadzi także wiele innych zajęć w mniejszych grupach. Są to zajęcia warsztatowe
jak np. psychologiczne, teatralne, malarskie, muzyczne, fotograficzne, ogrodnicze,
farmaceutyczne, dziennikarskie, a także rękodzieła artystycznego. Mamy bogatą ofertę zajęć ruchowych. Prowadzone są kursy
komputerowe i nauki języków obcych. Organizujemy wyjazdy edukacyjne i turystyczne, wyjścia do teatru, kina i na wystawy.
Działa dyskusyjny klub filmowy. Wydajemy
kwartalnik Biuletyn Sądeckiego UTW. W naszym uniwersytecie działają cztery sekcje:
kulturoznawstwa, medyczna i profilaktyki
zdrowia, przyrodniczo-geograficzna i psychologiczna. Słuchacze mogą się zapisywać do wybranej sekcji w każdym roku.
A, czy sami słuchacze wychodzą z ciekawymi inicjatywami, mówią o tym,
co ich interesuje, co chcieliby zoba-

Panowie – emeryci omijają SUTW?
Panów-słuchaczy jest zdecydowanie
mniej, aczkolwiek sytuacja zaczyna się
pod tym względem zmieniać. Coraz częściej na różnorodne zajęcia oferowane
przez naszą uczelnię zapisują się również
panowie oraz małżeństwa. Osoby te przychodzą do nas, bo ktoś polecił im organizowane w Sądeckim UTW zajęcia.
Wybierają sobie takie wykłady i warsztaty, które ich interesują.
To, że SUTW jest zdominowany przez
płeć piękną jest specyfiką tylko i wyłącznie naszego regionu?
Nie. Taka sytuacja jest w całej Polsce.
Uniwersytety Trzeciego Wieku zdominowane są przez słuchaczki. Kobiety są bardziej aktywne, potrafią umiejętnie
pogodzić obowiązki i czas wolny dla siebie.
Życie na emeryturze toczy się chyba
zupełnie innym rytmem...
Zdecydowanie tak. Emerytura – to
czas, kiedy relacje zawodowe rozluźniają
się, zazwyczaj prawie się urywają. Aktywne osoby, które przeszły już na emerytu-
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rę, chętnie chcą przebywać w gronie innych osób będących już na emeryturze
i wspólnie spędzać czas.
Ale nie każda osoba, gdy zamyka zawodowy etap życia umie się odnaleźć
w „innej” codzienności, w życiu
na zwolnionych „obrotach”?
Bardzo dobre pytanie. Niestety z tym
bywa różnie. Przejście na emeryturę dla
wielu osób jest traumatycznym przeżyciem. Poukładane życie, mające swój uregulowany rytm, diametralnie się zmienia.
Słabną, albo zanikają więzy z osobami,
z którymi się niejednokrotnie przez wiele
lat pracowało. Z wiekiem pogarsza się
stan zdrowia osób będących już na emeryturze. Seniorzy zmagają się często
z chorobami, a czasami, z racji wieku,
z wieloma schorzeniami. Wraz z pojawieniem się problemów zdrowotnych pojawiają się też niejednokrotnie problemy
finansowe. Samotność, brak kontaktów,
zamykanie się w sobie to zaproszenie dla
depresji, która dotyka coraz częściej osoby starsze.
No właśnie wiek senioralny ma to
do siebie, że takie osoby zdecydowanie częściej, niż młodsze pokolenie
chodzą do lekarzy...
Częstsze wizyty u lekarzy przychodzą
z wiekiem. Wiek senioralny jest nieunikniony i jak wspomniałam, razem z upływającymi latami pojawiają się choroby.
W Sądeckim UTW działa sekcja medyczna, która wśród słuchaczy cieszy się olbrzymim powodzeniem. Staramy się tak
dobrać profil wykładów, seminariów
i warsztatów, aby seniorzy jak najwięcej
dowiedzieli się m.in. o tym, jak dbać
o zdrowie, jaką dietę stosować przy danej
chorobie, jak zażywać leki (czasami jest
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ich sporo). Organizujemy bezpłatne badania dla słuchaczy.
Dla młodego pokolenia komputery nie
mają tajemnic. A, czy seniorzy są za pan
brat z komputerem, internetem? Czy są
otwarci na nowe technologie?
Dzięki współpracy SUTW z Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu co roku pięć grup naszych słuchaczy
uczestniczy w zajęciach komputerowych,
które odbywają się w siedzibie PWSZ
przy ul. Limanowskiego. Zajęcia te prowadzą studenci ostatniego roku informatyki.
Nad całością czuwa wyznaczony z ramienia uczelni opiekun. Wspomniane zajęcia
komputerowe (bezpłatne) cieszą się dużą
popularnością. Przychodzą na nie nawet
takie osoby, które nigdy w życiu nie miały
do czynienia z komputerem. Takie osoby
rozpoczynają naukę w grupie „zerowej”,
a potem – z czasem mogą przejść do grupy, która już ma za sobą poznawanie podstaw pracy z komputerem.
I jak sobie seniorzy radzą z komputerem?
Początkowo wiele osób obawiało się,
czy sobie poradzą, czy czegoś nie zepsują.
Komputer był czymś nowym, czymś, co
musieli poznać. Do Sądeckiego UTW zaczynają też przychodzić osoby zaliczające
się do „młodszego” pokolenia emerytów.
W ich przypadku sytuacja jest diametralnie
inna. Są to osoby, które wiedzą, jak obsługiwać komputer, jak korzystać z Internetu,
jak korzystać z portali społecznościowych.
To już inne, młodsze pokolenie seniorów.
A co z językami obcymi? Seniorzy
chętnie się ich uczą?
Jak najbardziej. Mamy kilka grup biorących udział w zajęciach w Instytucie Języków Obcych PWSZ. Prowadzą je

studenci. Seniorzy uczą się np. języka angielskiego. Są osoby, które chodzą na kurs
języka esperanto, który prowadzą nasze
słuchaczki.
Czyli senior w Nowym Sączu nie ma
szans na nudę...
W Nowym Sączu, moim zdaniem jest
bardzo dobry klimat, jeśli chodzi o politykę senioralną. Niektórzy mówią nawet, że
Sądecki UTW pod tym względem jest
wzorcowy. Nam udało się nawiązać dobrą
współpracę z sądeckimi uczelniami, samorządem i wieloma instytucjami. O tym
jak spędzać czas na emeryturze decyduje
na ogół każdy senior.
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Nowym Sączu od lat współpracuje
z Fundacją Sądecką...
Oczywiście. Współpracujemy z FS i Instytutem Studiów Wschodnich w Warszawie. Pragnę nadmienić, że dzięki tej
współpracy Sądecki UTW jest też współorganizatorem Forum III Wieku, które odbywa się w ramach Forum Ekonomicznego
w Krynicy-Zdroju. Wspomnę, że Forum III Wieku jest wydarzeniem, w którym
bierze udział z każdym rokiem coraz więcej uczestników. Dzisiaj jest ambicją wielu
liderów organizacji seniorskich, liderów
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, aby
uczestniczyć w obu tych przedsięwzięciach. Na Forum Ekonomiczne, w tym też
na Forum III Wieku, przyjeżdżają paneliści
z różnych stron świata. Krynica-Zdrój gości jesienią mężów stanu, polityków, naukowców, ekonomistów. Czy jest lepsza
forma edukacji od obcowania z żywym
słowem? Grupa ludzi starszych bardzo je
docenia. Proszę mi wierzyć, że do wykładowców po wykładach wiele razy ustawiła się długa kolejka słuchaczy, którzy
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O zdrowiu Sądeczan na wiosnę
chcieli o coś dopytać, albo z nimi porozmawiać. Uczestniczymy też aktywnie co
roku w seminarium „Zdrowie Sądeczan
na wiosnę” organizowanym przez FS.
Taki jest w tej grupie głód wiedzy?
Świadczy to o tym, że pokolenie 60+
nie wycofuje się z życia, że jest dalej aktywne, ciekawe świata. Nasi seniorzy są
zainteresowani tym, jak żyją osoby w podobnym wieku w Europie, na świecie. Polityka senioralna i srebrna gospodarka,
czyli rozwój nowych usług i towarów dla
seniorów bardzo ich interesuje.
Dysponuje Pani danymi, ilu jest seniorów w naszym regionie?
Polska należy do krajów, w którym ludzie się starzeją. Jak wynika z badań GUS-u na ponad 38 mln Polaków prawie 9
milionów stanowią seniorzy, w wieku 60+,
czyli co czwarty obywatel naszego kraju.
W następnych latach osób starszych będzie przybywało. Małopolska, a szczególnie Sądecczyzna, nie ma jeszcze tego
problemu tak wyolbrzymionego, ale w ko-

lejnych latach ludzi starszych będzie przybywało.
Ludzie żyją coraz dłużej. Nie brakuje
osiemdziesięciolatków, dziewięćdziesięciolatów. Są osoby, które dożywają
stu i więcej lat...
Obserwujemy, że życie ludzkie się wydłuża. Przyczyniają się do tego m.in. nowoczesna medycyna, a także zupełnie
inny styl życia. Dlatego istotne jest, aby jak
najbardziej efektywnie zagospodarować
czas na emeryturze.
Spotkała się pani z terminem „podwójne starzenie”?
Oczywiście. W naszym kraju mamy seniorów w pierwszej grupie wiekowej
– od 60 do 80 roku życia oraz seniorów
w drugiej grupie – czyli powyżej 80 roku
życia. Ci ostatni wymagają i korzystają już,
coraz częściej, ze stałej opieki i pomocy innych. Często mówimy, że są to osoby zależne, że nie są już samodzielne.
Aktywność w starszym wieku jest ważna?

I to bardzo. Istotne jest to, aby seniorzy
jak najdłużej byli aktywni. Także, aby jak
najdłużej byli samodzielni. To w znacznym stopniu zależy od nich samych,
od stylu życia, od dbania o swoje zdrowie,
od utrzymywania kontaktów rodzinnych,
dobrych relacji ze znajomi. Ważne, aby się
nie zamykać, nie izolować, trzeba po prostu wyjść do ludzi.
Jak seniorzy powinni dbać o siebie,
aby być aktywnym jak najdłużej?
Seniorzy powinni rozwijać swoje zainteresowania, powinni być ciekawi świata, powinni jak najwięcej się ruszać. Wychodzić
z bliskimi, znajomymi na spacery, spotykać
się z przyjaciółmi i znajomymi. Senior nie
powinien zamykać się w czterech ścianach.
Osoby pogodne, uśmiechnięte, otwarte, są
zdrowsze. Aktywny senior powinien dbać
o swoje zdrowie i nie zapominać o kontrolnych badaniach. Jest takie powiedzenie,
dość popularne wśród seniorów: „Nie ma
na starość lepszego leku jak Uniwersytet
Trzeciego Wieku”
Dziękuję za rozmowę.
IGA MICHALEC

