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Godz. 10.00 Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości
• Je rzy Bo chyń ski – Wi ce pre zes Za rzą du Fun da cji Są dec kiej

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

O zdrowiu Sądeczan na wiosnę
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Sza now ni Pań stwo!

Na sza kon fe ren cja „O zdro wiu Są de czan na wio snę” to już nie -
mal tra dy cja. W tym ro ku od by wa się po raz szó sty. Dzię ki Fun -
da cji Są dec kiej w Ma ło pol skim Cen trum Kul tu ry „SO KÓŁ”

mo żna do wie dzieć się o tym wszyst kim, co ma naj więk szy wpływ
na na sze zdro wie i sa mo po czu cie.

Pod czas obec nej edy cji, se mi na ryj ny mi pre le gen ta mi bę dą wy bit -
ni spe cja li ści z ró żnych dzie dzin me dy cy ny, któ rzy przy ja dą do No we -
go Są cza z ca łej Ma ło pol ski. Go ścić bę dzie my rów nież wy so kich
przed sta wi cie li ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej.

Te ma ta mi wio dą cy mi kon fe ren cji są: pod sta wo wa opie ka zdro -
wot na w Pol sce w świe tle no wej usta wy oraz de ba ta o wpły wie smo -
gu na zdro wie czło wie ka. Za pra sza my rów nież na dys ku sję o pol skim
sys te mie wspie ra nia za trud nie nia i ak ty wi za cji za wo do wej osób nie -
peł no spraw nych. Bę dzie też blok po świę co ny ak tyw ne mu se nio ro wi.
War to też po słu chać wy kła dów uję tych w blo ku: No wy Sącz – przy ja -
zny wszyst kim.

Na sto iskach mo żna się bę dzie za opa trzyć w pro duk ty zdro we go
odży wia nia, mio dy i in ne wy ro by pszcze le, ko sme ty ki na tu ral ne, zmie -
rzyć ci śnie nie i otrzy mać po ra dy.

Pod czas se mi na rium roz strzy gnię ty zo sta nie rów nież or ga ni zo wa ny po raz dru gi ple bi scyt pod na -
zwą: „Twój są dec ki le karz ro dzin ny” i „Przy chod nia zdro wia przy ja zna pa cjen to wi”. Na naj lep sze go le ka -
rza ro dzin ne go i przy chod nię przy ja zną pa cjen to wi gło so wa li na si Czy tel ni cy.

Wśród osób bio rą cych udział w gło so wa niu roz lo su je my atrak cyj ne na gro dy.

Pa tro nat me dial ny nad przed się wzię ciem spra wu je por tal Są de cza nin. in fo i mie sięcz nik „Są de cza -
nin”. Na ich ła mach znaj dzie cie re la cję ze wszyst kich wy da rzeń kon fe ren cji.

Ser decz nie za pra szam i ży czę owoc nych ob rad.

JE RZY BO CHYŃ SKI 
Wi ce pre zes Fun da cji Są dec kiej
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Już po nad 5 ty się cy są dec kich se nio rów
po sia da Kar tę Se nio ra. Pa nie pre zy den -
cie, czy roz po czy na jąc wdra ża nie Kar ty
przy pusz czał Pan, że bę dzie ta kie za in te -
re so wa nie ze stro ny miesz kań ców?

Ry szard No wak: – Z sa tys fak cją prze ka za -
łem pię cio ty sięcz ną kar tę i, co mu szę pod -
kre ślić, z za do wo le niem ob ser wu ję ro sną ce
za in te re so wa nie se nio rów na szą ofer tą. Już
pierw sze mie sią ce wy ka za ły, że Kar ta Se nio -
ra by ła bar dzo ocze ki wa na przez są de czan
trze cie go wie ku.

Co wy wo łu je ta kie za in te re so wa nie kar tą
są dec kich se nio rów?

RN.: – Ko rzy ści z po sia da nia No wo są dec -
kiej Kar ty Se nio ra są oczy wi ste – to mo żli wość
sko rzy sta nia z tań szej usłu gi, zro bie nia tań -
szych za ku pów, czy sko rzy sta nia z ba se nu po -
wo du je, że se nio rzy chęt nie ko rzy sta ją z ulg,
oszczę dza jąc tym sa mym bu dżet do mo wy. 

Wa żną ini cja ty wą by ło wpro wa dze nie tzw.
bi le tów se nio ra (rocz nych lub pół rocz nych).
Oso by, któ re ukoń czy ły 65 rok ży cia, mo gą
dzię ki te mu ko rzy stać ze zni żek na bi le ty ko -
mu ni ka cji miej skiej. Od wpro wa dze nia tej
ofer ty ka żde go mie sią ca od kil ku dzie się ciu
do kil ku set se nio rów de cy du je się na za kup bi -
le tu se nio ra. Do tej po ry do są de czan tra fi ło
ok. 3500 bi le tów – po zwa la ją star szym miesz -
kań com po zo stać mo bil ny mi i ak tyw ny mi. 

Kar ta se nio ra to tyl ko jed na z wie lu ini -
cja tyw ja kie Urząd Mia sta i Pan pre zy -
dent re ali zu je…

RN.: – Od kil ku lat pro wa dzi my dzia ła nia,
aby na sze mia sto by ło przy ja zne dla se nio -
rów. Jesz cze przed no we li za cją usta wy o sa -
mo rzą dzie gmin nym, któ ra da ła mo żli wość
po wo ły wa nia ciał do rad czych dla pre zy den -
tów, w 2013 ro ku zwo ła łem Są dec ką Ra dę Se -
nio rów. Na sza Ra da po wsta ła ja ko dru ga
w wo je wódz twie. Są dec ka Ra da Se nio rów,
a obec nie No wo są dec kie Fo rum Se nio rów,
jest cia łem opi nio daw czo -do rad czym, współ -
pra cu je z urzęd ni ka mi. Je go człon ko wie peł -
nią co ty go dnio we dy żu ry, stąd też ma my
peł ną wie dzę na te mat re al nych pro ble mów

i po trzeb miesz kań ców -se nio rów. Sta ra my się
wy cho dzić na prze ciw ocze ki wa niom se nio -
rów. Mię dzy na ro do wy Dzień Osób Star szych
przy pa da ją cy 1 paź dzier ni ka wpi sał się na sta -
łe w ka len darz miej skich wy da rzeń. 

Ak tyw ność se nio rów w du żym stop niu za -
le ży ta kże od ich sta nu zdro wia. Z my ślą o nich
or ga ni zo wa li śmy kon fe ren cje, pre lek cje po -
świę co ne aspek tom zdro wot nym wie ku se -
nio ral ne go. Za pew nia my ta kże nie od płat ne
pro gra my w za kre sie pro fi lak ty ki cho rób ukła -
du krą że nia dla se nio rów za miesz ka łych
w No wym Są czu oraz szcze pie nia ochron ne
prze ciw ko gry pie, mo żli wość wy ko na nia bez -
płat nych ba dan pro fi lak tycz nych.

Ta kże bez pie czeń stwo se nio rów jest dla
nas prio ry te to wą spra wą. Od 2013 ro ku re ali -
zu je my kam pa nię do ty czą cą bez pie czeń stwa
miesz kań ców w ru chu dro go wym „Bądź wi -
docz ny, bądź bez piecz ny”. Ak cja ad re so wa -
na jest do dzie ci i mło dzie ży szkol nej oraz
do se nio rów. Do tych czas by ły to kon fe ren cje
po łą czo ne z prze ka za niem ele men tów od -
bla sko wych dzie ciom, mło dzie ży i se nio rom,
pik ni ki edu ka cyj ne, pre lek cje edu ka cyj no -
-pro fi lak tycz ne po łą czo ne z prze ka zy wa niem
za wie szek i opa sek od bla sko wych.

Od kil ku lat w ra mach pro jek tu „Kul tu ra
do stęp na dla se nio ra” se nio rzy ma ją mo żli -
wość sko rzy sta nia z bez płat nych bi le tów
na se an se pol skiej sztu ki fil mo wej. Wy da li -
śmy in for ma tor dla są dec kich se nio rów,
w któ rym znaj du ją się mię dzy in ny mi in for -
ma cje z dzie dzi ny zdro wia, ubez pie czeń
i opie ki spo łecz nej, a ta kże bez pie czeń stwa
i ochro ny. 

Nie za po mi na my ta kże o pro mo cji w Ma ło -
pol sce syl we tek se nio rów i bu do wa niu po zy -
tyw ne go wi ze run ku osób star szych.
W ma ło pol skim ple bi scy cie „Po za ste reo ty pem
– se nior ro ku” są de cza nie już dwu krot nie zo sta -
wa li je go lau re ata mi. 

Za rok 2013 ty tuł Se nior ki Ro ku otrzy ma -
ła pa ni An na Olek sy, dzia łacz ka spo łecz -
na pro pa gu ją ca m.in. zdro wy tryb ży cia,
a za rok 2015 ty tuł Se nio ra ro ku do stał pan
Wło dzi mierz Ro że jow ski, ze gar mistrz, naj -
star szy są dec ki rze mieśl nik. Je stem dum ny,
że ma my tak wspa nia łych se nio rów.

Do brym po my słem i zna czą cym kro kiem
na prze ciw ocze ki wań or ga ni za cji po za -
rzą do wych, w tym se nio ral nych, by ło
otwar cie przy ul. Na wo jow skiej Biu ra Or -
ga ni za cji Po za rzą do wych.

RN.: – Naj wa żniej sze, że do ce nia ją to człon -
ko wie or ga ni za cji po za rzą do wych, po nie waż to
oni ko rzy sta ją z do radz twa i wspar cia. Mo gą ko -

rzy stać z lo ka lu, za ple cza biu ro we go i wspar cia
me ry to rycz ne go. Or ga ni za cje bez płat nie mo gą
sko rzy stać z po miesz czeń biu ro wych, sal ki stu -
dyj nej oraz sa li kon fe ren cyj nej. Po nad to or ga -
ni za cje ko rzy sta ją z po rad nic twa w za kre sie
za kła da nia, funk cjo no wa nia i za rzą dza nia NGO,
a ta kże po zy ski wa nia środ ków na ich dzia łal -
ność sta tu to wą.

Co Pan jesz cze za pro po nu je se nio rom
w tym i ko lej nych la tach?

RN.: – Bę dzie my kon ty nu ować i roz sze -
rzać pod ję te pro jek ty. Przy po mnę, że za war -
li śmy po ro zu mie nie o współ pra cy z mia stem
Cho rzów, gmi ną Ko szę cin oraz Ze spo łem
Pie śni i Tań ca „Śląsk” na rzecz ak ty wi za cji
osób star szych w ra mach pro wa dzo nej po li -
ty ki se nio ral nej. To umo żli wi m.in. wza jem ne
wi zy ty i spo tka nia, któ re na pew no wzbo ga -
ca ją i uatrak cyj nia ją wol ny czas se nio rów za -
rów no z No we go Są cza, jak i Cho rzo wa. 

Pla nu je my wzmoc nić współ pra cę z pa ra -
fia mi i pa ra fial ny mi klu ba mi se nio ra
i w ten spo sób do trzeć do cho rych oraz
sa mot nych osób star szych, któ rzy po -
trze bu ją wspar cia.

Do tych cza so we edy cje tar gów se nio ra
cie szy ły się ogrom nym za in te re so wa niem.
Se nio rzy i licz ne fir my nie za wio dły. Pla nu je -
my je zor ga ni zo wać ta kże w tym ro ku z bo ga -
tą ofer tą wy sta wien ni czą, bez płat ny mi
po ra da mi me dycz ny mi, ko sme tycz ny mi, die -
te tycz ny mi, ba da niem wzro ku i słu chu,
warsz ta ta mi edu ka cyj ny mi oraz spo tka nia mi
z kul tu rą.

Na sze dzia ła nia spro wa dza ją się do two -
rze nia są de cza nom wa run ków do po god nej
je sie ni ży cia, w do brym zdro wiu, przy za cho -
wa niu sa mo dziel no ści i pro wa dze niu ak tyw -
ne go try bu ży cia. 

Dzię ku je my za roz mo wę.

O zdrowiu Sądeczan na wiosnę

Z prezydentem
Ryszardem
Nowakiem o...
złotej jesieni

Ryszard Nowak, Prezydent
Nowego Sącza
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Z pej za żu na sze go mia sta zni ka ją
na do bre chod ni ki z po ła ma nych i wy -
ko śla wio nych kwa dra to wych, be to -
no wych płyt, któ re przez de ka dy by ły
zmo rą dla ma tek z wóz ka mi dzie cię -
cym, dla se nio rów i osób nie peł no -
spraw nych. 

Więk szość uczęsz cza nych dziś w No -
wym Są czu cią gów ko mu ni ka cyj nych dla
pie szych, wy ło żo na jest es te tycz ną kost -
ką, a zej ścia z chod ni ków w kie run ku
przejść dla pie szych, zo sta ły ła god nie ob -
ni żo ne, sto sow nie do po trzeb osób po ru -
sza ją cych się na wóz kach. W miej scach,
gdzie przy ge ne ral nym re mon cie trze ba
by ło za cho wać za byt ko wy cha rak ter na -
wierzch ni, wy ko na no rów no le gle es te -
tycz ne pa sy z gład kich płyt gra ni to wych,
ni we lu ją ce zu peł nie ba rie ry ko mu ni ka cyj -
ne. Tak sta ło się m.in. w przy pad ku dep ta -
ku uli cy Ja giel loń skiej i w cią gu uli cy
Wa ło wej.

Więk szość przejść dla pie szych, w naj -
bar dziej ru chli wych miej scach – zo sta ło
wy po sa żo nych, obok sy gna li za cji świetl -
nej, do dat ko wo w sy gna li za cję dźwię ko -
wą. Od kil ku lat, z my ślą o miesz kań cach
mia sta, szcze gól nie o se nio rach i oso bach
nie peł no spraw nych w mie ście do ko ny wa -
no za ku pów au to bu sów ni sko po dło go -
wych, wy po sa żo nych do dat ko wo
w me cha nizm au to ma tycz ne go ob ni ża nia
pod wo zia do wy so ko ści chod ni ka w za -
tocz ce au to bu so wej. – Jesz cze dzie sięć lat
te mu ko rzy sta nie z ko mu ni ka cji au to bu -
so wej na strę cza ło wie le pro ble mów,
po uli cach mia sta jeź dzi ło mnó stwo au to -
bu sów, do któ rych wnę trza wcho dzi ło się
po stop niach. Dziś więk szość po jaz dów
ko mu ni ka cji miej skiej to no wo cze sne, ni -
sko po dło go we au to bu sy. Pre zy dent Ry -
szard No wak już na po cząt ku pro ce su
wy mia ny po jaz dów MPK w mie ście za -
strzegł, aby po sia da ły mak sy mal ne udo -
god nie nia dla osób o ob ni żo nej
spraw no ści – mó wi Le szek Lan ger dy rek -
tor Wy dzia łu In te gra cji i Ryn ku Pra cy.

Udo god nie nia po ja wi ły się rów nież
w bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej.

W bu dyn ku Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry
przy Ale jach Wol no ści, za in sta lo wa no
win dę i zli kwi do wa no pro gi przy wej -
ściach do po szcze gól nych sal, przy sto so -
wa no rów nież sa ni ta ria ty. Po dob ną
win dę uła twia ją cą po ru sza nie się oso -
bom nie peł no spraw nym zy skał bu dy nek
MCK So kół.

W ostat nich la tach win dy za in sta lo wa -
no rów nież przy wej ściu na kry tą pły wal -
nię przy uli cy Nad brze żnej oraz we wnątrz
bu dyn ku, ta ką, któ ra uła twia oso bie nie -
peł no spraw nej – wej ście wprost z wóz ka
in wa lidz kie go do niec ki ba se nu.

Na le ży rów nież wspo mnieć, że wła dze
No we go Są cza sta ra ją się wspie rać za ku py
no wo cze snych po jaz dów przy sto so wa -
nych do trans por tu osób nie peł no spraw -
nych dla in sty tu cji i or ga ni za cji
po za rzą do wych. W ostat nich la tach na by -

to trzy fa brycz nie no we sa mo cho dy,
na któ rych za kup do fi nan so wa nie po zy -
ska no z Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li -
ta cji Osób Nie peł no spraw nych. Po nad to
pre zy dent No we go Są cza od kil ku lat sku -
tecz nie po zy sku je spon so rów, któ rzy prze -
ka zu ją nie peł no spraw nej mło dzie ży
z te re nu mia sta spe cja li stycz ne ro we ry re -
kre acyj no -re ha bi li ta cyj ne. 

Nie wie le osób zda je so bie spra wę z te -
go, że No wy Sącz, ja ko jed no z nie licz nych
miast po zo sta wi ło przy wi lej bez płat ne go
par ko wa nia przez kie row ców ze spe cjal -
ną kar tą oso by nie peł no spraw nej
na wszyst kich miej scach par kin go wych.
Do dat ko wo w cią gu ostat nich dzie się ciu
lat licz ba ko pert par kin go wych, wy zna -
czo nych tyl ko dla nie peł no spraw nych kie -
row ców – na te re nie No we go Są cza
zwięk szy ła się o po nad 100 pro cent.

Mia sto No wy Sącz przy ja zne
oso bom nie peł no spraw nym
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No wy Sącz nie ma, nie ste ty, czy ste go
jak krysz tał po wie trza. Wręcz prze ciw -
nie. Są dni, że nad mia stem za le ga
smog i wte dy, mó wiąc ko lo kwial nie,
ro bi się spo ry pro blem. Miesz kań cy od -
dy cha ją mię dzy in ny mi tym, co wy la tu -
je ze sta rych pie ców „kop ciu chów”.
Czy fak tycz nie na sze mia sto na le ży
do tych w Pol sce, gdzie ja kość po wie -
trza po zo sta wia wie le do ży cze nia?

Jesz cze nie dys po nu je my rocz ną oce -
ną ja ko ści po wie trza dla Ma ło pol ski,
w tym rów nież i dla na sze go re gio nu
za rok 2016. Zo sta nie ona opu bli ko wa -
na na stro nach in ter ne to wych Wo je wódz -
kie go In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska
w kwiet niu 2017 ro ku. Je stem jed nak
prze ko na na o tym, że we wspo mnia nej
oce nie po raz pierw szy po ja wi się in for -
ma cja, że za nie czysz cze nie śred nio rocz ne
(war tość stę że nia py łu za wie szo ne go
PM 10) jest po ni żej nor my, czy li po ni żej 40
µg/m sześc. Wnio sku ję to cho cia żby
po ilo ści dni z prze kro cze nia mi nor my
śred nio do bo wej w ro ku ubie głym.

Nie spo dzie wa łam się ta kiej od po wie -
dzi. Czy li nie jest tak źle, jak sły chać
ze wsząd?

We dług da nych z au to ma tycz nej sta cji
mo ni to rin gu po wie trza WIOŚ przy ul. Nad -
brze żnej, któ re nie zo sta ły jesz cze zwe ry fi -
ko wa ne, w 2016 ro ku od no to wa no 78 dni
po wy żej do pusz czal ne go 24-go dzin ne go
stę że nia (50 µg/m sześc.) py łu PM 10. Tych

dni by ło znacz nie mniej, niż w la tach po -
przed nich. W 2016 ro ku od no to wa no
w No wym Są czu naj ni ższą ilość dni z prze -
kro cze nia mi nor my śred nio do bo wej.

A jak to kształ to wa ło się w la tach
ubie głych?

Od 2011 ro ku za uwa żal na jest ten den -
cja spad ko wa. War tość śred nio rocz ne go
stę że nia py łu za wie szo ne go PM 10 w ubie -
głym ro ku bę dzie naj praw do po dob niej
rów nież naj ni ższa w hi sto rii po mia rów
w No wym Są czu, czy li od 2004 ro ku. Nor -
ma rocz na – to 40 µg/m sześc. Naj bli ższy
tej nor mie był rok 2014, bo wiem stę że nie
śred nio rocz ne wy nio sło wte dy 42 µg/m
sześc. Mi nio ny rok pod tym wzglę dem po -
wi nien być jesz cze lep szy.

Jak pa ni są dzi, na któ rym miej scu
upla su je się No wy Sącz w „ran kin gu”
miast ma ją cych naj bar dziej za nie -
czysz czo ne po wie trze?

Są dzę, że na sze mia sto znaj dzie się
pod ko niec dru giej, al bo w trze ciej dzie -
siąt ki. Mam tu jed nak na my śli ta kie mia -
sta, któ re zo sta ły ob ję te mo ni to rin giem. 

W No wym Są czu od no to wu je się prze -
kro cze nia nor my śred nio do bo wej
w przy pad ku py łu za wie szo ne go...

Nie ste ty tak. Na to miast nie od no to wu -
je my prze kro czeń je śli cho dzi o za nie -
czysz cze nia ga zo we: tlen ka mi azo tu,
dwu tlen kiem siar ki, tlen ka mi wę gla.

Co to jest ten pył za wie szo ny?
Ano wła śnie. WIOŚ ba da pył PM 10

i PM 2,5. PM 10 – jest to pył ośred ni cy 10 mi -
kro me trów. Dla zo bra zo wa nia po wiem, że
po rów nu jąc wiel kość te go py łu do na sze go
wło sa – jest to jed na pią ta śred ni cy na sze -
go wło sa. Py ły są to czą stecz ki za wie szo ne
w po wie trzu. Jest to mie sza ni na związ ków
or ga nicz nych, nie orga nicz nych, cie kłych
i sta łych. Pył PM 10 mo że w swo im skła dzie
za wie rać wie lo pier ście nio we wę glo wo do -
ry aro ma tycz ne np. ben zo (a) pi ren oraz
diok sy ny, fu ra ny i me ta le cię żkie. W tym py -
le od no to wu je my kil ku krot ne prze kro cze -
nia ben zo (a) pi re nu. Gdy by śmy po słu ży li
się pro cen ta mi, to nie jed no krot nie to prze -
kro cze nie w po przed nich la tach wy no si ło
ty siąc proc., a zda rza ły się też i ta kie okre sy,
że to prze kro cze nie kształ to wa ło się na po -
zio mie 1200 proc., czy li 10, 12 ra zy wię cej niż
nor ma do pusz czal na.

Ben zo (a) pi ren jest szko dli wy dla
zdro wia czło wie ka?

I to bar dzo. Jest udo wod nio ne, że po -
wo du je on zmia ny w struk tu rze DNA czło -
wie ka, a co za tym idzie w or ga ni zmie
czło wie ka mo gą two rzyć się biał ka nie ko -
niecz ne po żą da ne i zmia ny no wo two ro -
we. Są dzę, że le ka rze są rów nież te go
sa me go zda nia. 

Wspo mnia ła Pa ni, że WIOŚ ba da rów -
nież pył PM 2,5?

O zdrowiu Sądeczan na wiosnę

Smog trzy ma w ry zach No wy
Sącz. A mo że nie ta ki dia beł
strasz ny, jak go ma lu ją?

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
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I zno wu po rów nu jąc to do wiel ko ści
wło sa ludz kie go – sta no wi on jed na dwu -
dzie stą je go śred ni cy. Ro bię ta kie po rów -
na nie po to, aby śmy zda li so bie spra wę,
ja kie są to wiel ko ści. Go łym okiem jed ne -
go i dru gie go py łu nie je ste śmy w sta nie
zo ba czyć. Pył PM 2,5 do sta je się po przez
dro gi od de cho we do na szych płuc, a po -
tem przez pę che rzy ki płuc ne bez po śred -
nio do krwi. Jest to pył, któ re go nie
je ste śmy w sta nie wy ka słać. Wszel kie za -
nie czysz cze nia, ja kie ma w swo im skła -
dzie, do sta ją się w związ ku z tym
do ko mó rek na sze go or ga ni zmu.

Pro blem ni skiej emi sji i prze kro czeń
py łu po ja wia się chy ba tyl ko zi mą?

Nie ste ty tak. Odli sto pa da dopo ło wy mar -
ca, a więc wte dy, gdy tem pe ra tu ry po wie trza
oscy lu ją po ni żej i nie co po wy żej ze ra.

W ubie głym ro ku Urząd Mia sta w No -
wym Są czu pod jął współ pra cę ze spe -
cja li sta mi z po li tech ni ki War szaw skiej
i Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, któ rzy
skon stru owa li mo bil ne py ło mie rze. Te
urzą dze nia sprzę żo ne z od po wied nim
opro gra mo wa niem za mon to wa no
w pię ciu punk tach mia sta: na te re nie
Szko ły Pod sta wo wej nr 14, Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej przy ul. Na wo jow -
skiej, przy oczysz czal ni ście ków przy ul.
Tar now skiej, na te re nie sie dzi by Są dec -
kich Wo do cią gów przy ul. Win cen te go
Po la (osie dle Wól ki) i na te re nie spół ki
No va przy ul. Śnia dec kich. Z wy ni ka mi
po mia rów z tych „czar nych skrzy nek”
mo gą za po zna wać się rów nież miesz -
kań cy mia sta za po śred nic twem stro ny
in ter ne to wej... 

Przed sta wia ne wy ni ki nie po cho dzą ze
sta cji re fe ren cyj nych. Wy ni ki po mia rów
po cho dzą wprost z urzą dzeń i nie są we ry -

fi ko wa ne przez żad ne go ope ra to ra, ale dla
no wo są de czan są źró dłem cen nej orien -
ta cyj nej in for ma cji, ja kie jest stę że nie py łu
w po szcze gól nych czę ściach mia sta.

WIOŚ po sia da ta kże wła sny mier nik
za nie czysz cze nia po wie trza?

Na sze urzą dze nie jest za in sta lo wa ne
przy ul. Nad brze żnej; je go lo ka li za cja jest
zgod na z wy tycz ny mi głów ne go in spek to -
ra ochro ny śro do wi ska. Jest to sta cja re -
fe ren cyj na. Jak wy ni ka z te go rocz nych
od czy tów ze wspo mnia ne go urzą dze nia
in for ma cje do ty czą ce sta nu po wie trza
w No wym Są czu są ra czej ma ło po cie sza -
ją ce. W stycz niu te go ro ku w No wym Są -
czu od no to wa li śmy tyl ko pięć dni bez
prze kro czeń, a w lu tym tyl ko sie dem.

Gdzie szu kać przy czyn, że są de cza nie
zi mą przez więk szość dni od dy cha ją
smo giem?

Pro szę pa mię tać, że do po wsta wa nia
smo gu przy czy nia się głów nie emi sja ni -
ska po cho dzą ca, nie ste ty z funk cjo nu ją -
cych pa le nisk in dy wi du al nych opa la nych
opa łem o ni skiej ja ko ści. Mam tu na my śli
wę giel gor sze go ga tun ku, drew no, koks,
miał. To ich spa la nie jest bez względ nym
do star czy cie lem py łów do po wie trza.
Mam na dzie ję, że nie dłu go zo sta nie wpro -
wa dzo ny usta wo wy za kaz opa la nia flo ta -
mi i mu ła mi. Mam na dzie ję, że ten
wąt pli wej ja ko ści opał zo sta nie uzna ny ja -
ko od pad i zo sta nie ogra ni czo na mo żli -
wość na by wa nia ta kie go opa łu. Flo ta mi
mo że my pa lić w du żych pro fe sjo nal nych
pie cach, wy po sa żo nych w od po wied nie
fil try, a nie w pa le ni skach do mo wych. 

A sa mo cho dy nie przy czy nia ją się
do za nie czysz cza nia po wie trza? 

Ruch sa mo cho dów w se zo nie grzew -
czym po wo du je wtór ne unie sie nie szko -
dli wych py łów w po wie trze. Dla te go też
zi mą, w nie któ rych mia stach ogra ni cza się
ko mu ni ka cję. La tem, kie dy jest więk szy
ruch sa mo cho dów, nie wy stę pu ją prze -
kro cze nia za nie czysz czeń po wie trza. 

Czy li tru je nas to, co wy do sta je się przez
ko mi ny ze sta rych „kop ciu chów”?

Głów nym źró dłem py łu są pa li wa sta -
łe: wę giel ni sko ga tun ko wy, miał, koks.

I cza sa mi śmie ci?
Mam na dzie ję, że po ziom świa do mo -

ści miesz kań ców w tym za kre sie na ty le

zwięk szył się, że je ste śmy so bie w sta nie
wy obra zić, co to są od pa dy i po co uisz -
cza my opła tę śmie cio wą, aby w le gal ny
spo sób się ich po zbyć.

No wy Sącz po ło żo ny jest w ko tli nie.
Ta kie usy tu owa nie mia sta nie jest ra -
czej for tun ne...

Po ło że nie na sze go mia sta jest za ra zem
szczę śli we i nie szczę śli we. No wy Sącz ulo -
ko wa ny jest w ko tli nie, w wi dłach trzech
rzek, a co za tym idzie mia sto ma do stęp
do wo dy. To jest do bre. Mi nu sem jest na to -
miast to, że No wy Sącz usy tu owa ny jest wła -
śnie w na tu ral nej niec ce te re nu. Mi nu sem
jest rów nież i to, że prze wa ża ją u nas dni
bez wietrz ne. Nie ma prze wie trza nia mia sta
i za nie czysz cze nia dłu żej się utrzy mu ją. 

Mia sta nie prze nie sie my w in ne miej sce?
Aby zmniej szyć za nie czysz cze nie po wie trza

naj lep szym roz wią za niem by ła by re zy gna cja
z opa la nia pa le nisk w go spo dar stwach in dy -
wi du al nych pa li wa mi sta ły mi.

Czy to jest re al ne?
Na ra zie nie.

Mo że ja kimś po śred nim roz wią za niem,
aby ogra ni czyć emi sję py łów za wie szo -
nych do at mos fe ry jest do star cza nie
cie pła do bu dyn ków w mia stach z du -
żych ko tłow ni, któ re ma ją za in sta lo wa -
ne fil try wy ła pu ją ce mo że nie wszyst kie
py ły, ale znacz ną ich część?

Du że ko tłow nie mu szą mieć za in sta lo -
wa ne fil try, któ re ogra ni cza ją prze do sta -
wa nie się py łów do śro do wi ska. Jest to
opła cal ne eko no micz nie i eko lo gicz nie.
Trze ba też wie dzieć, że emi sja z du żych
pa le nisk, z du żych źró deł cie pła jest wy -
pro wa dza na emi to ra mi na wy so kość po -
wy żej 30 me trów nad zie mię. Jest to tzw.
emi sja wy so ka. Za nie czysz cze nia wy no -
szo ne są wy żej i w związ ku z tym roz prze -
strze nia ją się na więk szej prze strze ni.
Na to miast to, co wy do sta je się z ko mi nów
z do mo wych pa le nisk – jest to emi sja ni -
ska (od 20 do 30 me trów). Te py ły za le ga -
ją nie ste ty nad zie mią. 

Są dzi pa ni, że na dej dzie ta ki czas, że
są de cza nie bę dą od dy chać czy stym
po wie trzem?

Mo że za kil ka na ście lat.

Dzię ku ję za roz mo wę
IGA MI CHA LEC, FOT. (MI GA)

Ewa Gondek
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No wy Sącz jest jed nym z tych miast
w Pol sce, któ re, nie ste ty nie mo gą
po chwa lić się, „krysz ta ło wym po wie -
trzem”. Wręcz prze ciw nie. Przez spo -
rą część ro ku, zwłasz cza zi mą,
nad mia stem utrzy mu je się smog,
a nor my szko dli wych py łów za wie -
szo nych są wie lo krot nie prze kro czo -
ne. Od dy cha jąc ta kim po wie trzem
wpro wa dza my te za nie czysz cze nia
do na sze go or ga ni zmu...

Jak naj bar dziej. Smo gu nie mo że my
ba ga te li zo wać i nie mo że my pro ble mu
„za mia tać pod dy wan”. Mów my o nim gło -
śno i bar dzo du żo. Trze ba ze smo giem
wal czyć i ro bić wszyst ko, aby go eli mi no -
wać. Po to usta la się nor my za nie czysz -
czeń, aby by ły one prze strze ga ne.

Mó wi się, że smog jest ci chym za bój -
cą... Pan też tak uwa ża?

Oczy wi ście. Od dy cha jąc za nie czysz -
czo nym po wie trzem to tak, jak by śmy pa -
li li co dzien nie pa pie ro sy. 

Smog wy stę pu je nie tyl ko w Pol sce...
Zga dzam się z pa nią. Rze czy wi ście tak

jest. Wie le kra jów zro bi ło jed nak spo ro
w tym za kre sie, aby z nim wal czyć, a my
zo sta li śmy, pod tym wzglę dem, w ty le. 

Jest tak źle?
Naj le piej nie jest. Cie szy na to miast to,

że w nie któ rych mia stach in sta lo wa ne są
już i pra cu ją urzą dze nia mie rzą ce po ziom
za nie czysz cze nia po wie trza i z ty mi ofi cjal -
ny mi da ny mi mo żna się za po znać. Cie szy
to, że ma my mo żli wość mo ni to ro wa nia
ja ko ści po wie trza, któ rym od dy cha my. 

Szcze gól nie nie bez piecz ne są utrzy -
mu ją ce się w po wie trzu py ły PM 10
i PM 2,5...

Są to mi kro sko pij ne py ły, któ re prze do -
sta ją się do ukła du krą że nie i płuc czło wie -
ka. Te drob ne cząst ki są du żym za gro że niem

zwłasz cza dla dzie ci, ko biet w cią ży, osób
ma ją cych ob ni żo ną od por ność, se nio rów,
któ rzy z ra cji wie ku zma ga ją się z ró żny mi
scho rze nia mi. Py ły te są za gro że niem dla
osób cho ru ją cych na scho rze nia ukła du od -
de cho we go. Oso by cier pią ce na prze wle kłe
spa stycz ne cho ro by płuc od dy cha jąc ta kim
za nie czysz czo nym po wie trzem są na ra żo ne
na to, że ich le cze nie bę dzie trud niej sze.
Cho rzy z ast mą oskrze lo wą mo gą mieć
częst sze jej na pa dy. Sub stan cje, któ re za -
war te są w smo gu z jed nej stro ny są po ten -
cjal nie ra ko twór cze (je śli stę że nie ta kie go
za nie czysz czo ne go po wie trza jest du że), ale
mo gą być ta kże aler go gen ne. 

Czy to, że od dy cha my za nie czysz czo -
nym po wie trzem mo że mieć prze ło że -
nie na więk szą za pa dal ność
na cho ro by no wo two ro we?

Jak naj bar dziej. Smog ma wpływ
na zwięk sze nie za cho ro wal no ści na wie le

cho rób m.in. płuc, na scho rze nia o pod ło żu
aler gicz nym, czy im mu no lo gicz nym. Mi kro -
sko pij ne py ły prze do sta ją się do na sze go
ukła du krą że nia, do pę che rzy ków płuc nych.
Ich od dzia ły wa nie tok sycz ne jest ta kie sa -
me, jak by śmy wy pa li li pa pie ro sa. 

Są dzi pan, że mo gą wy stą pić od le głe
skut ki od dy cha nia za nie czysz czo nym
po wie trzem?

Mo im zda niem na le ży się ta kich spo -
dzie wać.

Le ka rze alar mu ją. Wspo mniał pan, że
nie ste ty ro śnie licz ba osób cho ru ją -
cych na ra ka...

Nie ste ty tak jest. Trze ba so bie uświa -
do mić, że to, iż od dy cha my za nie czysz -
czo nym po wie trzem, że spo ży wa my
ró żne sub stan cje znaj du ją ce się w na szym
co dzien nym po ży wie niu, że spo ży wa my
używ ki mo że mieć prze ło że nie za kil ka,
czy kil ka na ście lat. 

Dzię ki co raz lep szej pro fi lak ty ce, co raz
lep szym le kom uda ło się, je śli cho dzi
o cho ro by no wo two ro we, przy ha mo wać
ten wzrost. W nie któ rych ro dza jach no wo -
two rów za uwa ża my spa dek ilo ści za cho -
ro wań, ale trze ba so bie po wie dzieć, że
Pol ska jest jesz cze w ty le w po rów na niu
z in ny mi kra ja mi eu ro pej ski mi 

By wal czyć ze smo giem po trze ba przede
wszyst kim zmie niać świa do mość lu dzi,
aby za rzu ci li pa le nie wę glem lub in nym
opa łem naj gor sze go ga tun ku. Na wal kę
ze smo giem trze ba też spo rych na kła -
dów fi nan so wych na mo der ni za cje sys -
te mów grzew czych w bu dyn kach, a nie
ka żde go na to stać...

Zga dzam się, że wal ka ze smo giem wy -
ma ga du żych na kła dów fi nan so wych, ale
trze ba dzia łać wie lo to ro wo. Są do ta cje
unij ne, po któ re mo żna się gać. Trze ba
prze sta wić się z tok sycz nych źró deł spa la -
nia na źró dła eko lo gicz ne. Trze ba prze sta -

O zdrowiu Sądeczan na wiosnę

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

Lek. med. Robert Bakałarz
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wić się na gaz i do pła cić lu dziom ró żni cę
w ce nach. Mo żna bu do wać cen tral ne ko -
tłow nie wy po sa żo ne w fil try i oczysz cza -
cze po wie trza. Do ta kich ko tłow ni
pod łą cza ne by ły by bu dyn ki, do któ rych
pły nę ło by cie pło ze spa la nia wy so ko ga -
tun ko we go wę gla. Nie ste ty, w wie lu go -
spo dar stwach w pie cach spa la ny jest
wę giel naj gor szej ja ko ści. 

Wdy cha jąc za nie czysz czo ne po wie -
trze na ra ża my się na krót sze ży cie?

Dzi siaj uwa ża się, że sa mi po win ni śmy
o swo je ży cie dbać sto su jąc zdro wą die -
tę (pi jąc czy stą wo dę i je dząc żyw ność
bez ró żnych do dat ków, po lep sza czy).
War to za dbać o to, aby w na szych sy pial -
niach, a szcze gól nie w sy pial ni i po ko ju,
w któ rym ba wią się dzie ci po ja wi ły się
oczysz cza cze po wie trza – urzą dze nia,
któ re spra wią, że po wie trze w na szym
do mu bę dzie zu peł nie in ne. 

Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC

FOT. MIGA

R E K L A M A
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Pol skie spo łe czeń stwo nie ste ty sta -
rze je się. Ta kże i w na szym re gio nie
przy by wa osób po pięć dzie sią tym ro -
ku ży cia. Wie lu z nich ce zu ra wie ko -
wa 50+, 60+, czy 70+ w ni czym ich nie
ogra ni cza. Oso by te na dal są ak tyw -
ne, dba ją o swo je zdro wie i kon dy cję. 

Jak naj bar dziej. I to ogrom nie cie szy.

Ak tyw ny se nior to...
Ak tyw ny czło wiek na ró żnych płasz czy -

znach. To oso ba, któ ra in te re su je się m.in.
tym, co dzie je się w świe cie, w re gio nie,
w prze strze ni, w któ rej funk cjo nu je. In te -
re su je się tym, co dzie je się w mie ście, czy
gmi nie, w któ rej miesz ka. To oso ba, któ ra
ak tyw nie ży je sta wia jąc na zdro wy styl ży -
cia, ak tyw ność fi zycz ną i spo łecz ną.

A ja ka w na szym re gio nie jest ofer ta
dla ak tyw nych se nio rów?

W No wym Są czu i na te re nie po wia tu
no wo są dec kie go oraz w Ma ło pol sce, od -
by wa się wie le ró żno rod nych przed się -
wzięć, z któ rych oso by w wie ku
przed eme ry tal nym i bę dą cych już na eme -
ry tu rze mo gą sko rzy stać. Na praw dę dzie je
się spo ro in te re su ją cych rze czy. By wa nie -
ste ty też tak, że in for ma cje i cie ka we ofer ty
kul tu ral ne, spor to we, tu ry stycz ne do cie ra -
ją do tej co raz szer szej gru py spo łecz nej
jak by tro chę wol niej. Cho dzi o to, aby prze -
kaz in for ma cji był bar dziej mo bil ny, aby se -
nio rzy mo gli i chcie li jak naj sze rzej
ko rzy stać z ró żno rod nych ofert. To do ty czy
nie tyl ko miesz kań ców No we go Są cza, ale
też mniej szych miast i wsi.

W do cie ra niu z ta ką sze ro ką ofer tą ró -
żnych in te re su ją cych przed się wzięć
wie dzie prym Są dec ki Uni wer sy tet
Trze cie go Wie ku...

Sta ra my się przed sta wiać ją na szym słu -
cha czom. Oprócz pro wa dzo nej przez Są -
dec ki UTW dzia łal no ści edu ka cyj nej
prze ka zu je my im rów nież in for ma cje do ty -
czą ce ofer ty kul tu ral nej, tu ry stycz nej i spor -

to wej. Przy bli ża my no wo ści wy daw ni cze
we współ pra cy z Są dec ką Bi blio te ką Pu -
blicz ną. Są dec ki UTW oprócz wy kła dów
pro wa dzi ta kże wie le in nych za jęć w mniej -
szych gru pach. Są to za ję cia warsz ta to we
jak np. psy cho lo gicz ne, te atral ne, ma lar -
skie, mu zycz ne, fo to gra ficz ne, ogrod ni cze,
far ma ceu tycz ne, dzien ni kar skie, a ta kże rę -
ko dzie ła ar ty stycz ne go. Ma my bo ga tą ofer -
tę za jęć ru cho wych. Pro wa dzo ne są kur sy
kom pu te ro we i na uki ję zy ków ob cych. Or -
ga ni zu je my wy jaz dy edu ka cyj ne i tu ry stycz -
ne, wyj ścia do te atru, ki na i na wy sta wy.
Dzia ła dys ku syj ny klub fil mo wy. Wy da je my
kwar tal nik Biu le tyn Są dec kie go UTW. W na -
szym uni wer sy te cie dzia ła ją czte ry sek cje:
kul tu ro znaw stwa, me dycz na i pro fi lak ty ki
zdro wia, przy rod ni czo -geo gra ficz na i psy -
cho lo gicz na. Słu cha cze mo gą się za pi sy -
wać do wy bra nej sek cji w ka żdym ro ku. 

A, czy sa mi słu cha cze wy cho dzą z cie -
ka wy mi ini cja ty wa mi, mó wią o tym,
co ich in te re su je, co chcie li by zo ba -

czyć, z ja kiej dzie dzi ny po sze rzyć swo -
ją wie dzę?

Jak naj bar dziej. W uni wer sy te cie dzia -
ła Sa mo rząd Słu cha czy, któ ry współ pra -
cu je z Za rzą dem i Ra dą Pro gra mo wo -
Na uko wą w two rze niu pro gra mu na ka -
żdy rok aka de mic ki i na ka żdy se mestr.

Ilu słu cha czy uczęsz cza do Są dec kie -
go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku?

W tym ro ku za pi sa ło się czte ry sta osób,
z cze go pra wie osiem dzie siąt pro cent sta -
no wią pa nie.

To na praw dę spo ro?
To praw da. My ślę, że jesz cze wie lu są -

dec kich se nio rów mo gło by ko rzy stać
z ofer ty UTW. Jest to kwe stia wy bo ru, jak
spę dzać czas na eme ry tu rze.

Pa no wie – eme ry ci omi ja ją SUTW?
Pa nów -słu cha czy jest zde cy do wa nie

mniej, acz kol wiek sy tu acja za czy na się
pod tym wzglę dem zmie niać. Co raz czę -
ściej na ró żno rod ne za ję cia ofe ro wa ne
przez na szą uczel nię za pi su ją się rów nież
pa no wie oraz ma łżeń stwa. Oso by te przy -
cho dzą do nas, bo ktoś po le cił im or ga ni -
zo wa ne w Są dec kim UTW za ję cia.
Wy bie ra ją so bie ta kie wy kła dy i warsz ta -
ty, któ re ich in te re su ją. 

To, że SUTW jest zdo mi no wa ny przez
płeć pięk ną jest spe cy fi ką tyl ko i wy -
łącz nie na sze go re gio nu?

Nie. Ta ka sy tu acja jest w ca łej Pol sce.
Uni wer sy te ty Trze cie go Wie ku zdo mi no -
wa ne są przez słu chacz ki. Ko bie ty są bar -
dziej ak tyw ne, po tra fią umie jęt nie
po go dzić obo wiąz ki i czas wol ny dla sie bie.

Ży cie na eme ry tu rze to czy się chy ba
zu peł nie in nym ryt mem...

Zde cy do wa nie tak. Eme ry tu ra – to
czas, kie dy re la cje za wo do we roz luź nia ją
się, za zwy czaj pra wie się ury wa ją. Ak tyw -
ne oso by, któ re prze szły już na eme ry tu -
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rę, chęt nie chcą prze by wać w gro nie in -
nych osób bę dą cych już na eme ry tu rze
i wspól nie spę dzać czas. 

Ale nie ka żda oso ba, gdy za my ka za -
wo do wy etap ży cia umie się od na leźć
w „in nej” co dzien no ści, w ży ciu
na zwol nio nych „ob ro tach”?

Bar dzo do bre py ta nie. Nie ste ty z tym
by wa ró żnie. Przej ście na eme ry tu rę dla
wie lu osób jest trau ma tycz nym prze ży -
ciem. Po ukła da ne ży cie, ma ją ce swój ure -
gu lo wa ny rytm, dia me tral nie się zmie nia.
Słab ną, al bo za ni ka ją wię zy z oso ba mi,
z któ ry mi się nie jed no krot nie przez wie le
lat pra co wa ło. Z wie kiem po gar sza się
stan zdro wia osób bę dą cych już na eme -
ry tu rze. Se nio rzy zma ga ją się czę sto
z cho ro ba mi, a cza sa mi, z ra cji wie ku,
z wie lo ma scho rze nia mi. Wraz z po ja wie -
niem się pro ble mów zdro wot nych po ja -
wia ją się też nie jed no krot nie pro ble my
fi nan so we. Sa mot ność, brak kon tak tów,
za my ka nie się w so bie to za pro sze nie dla
de pre sji, któ ra do ty ka co raz czę ściej oso -
by star sze. 

No wła śnie wiek se nio ral ny ma to
do sie bie, że ta kie oso by zde cy do wa -
nie czę ściej, niż młod sze po ko le nie
cho dzą do le ka rzy...

Częst sze wi zy ty u le ka rzy przy cho dzą
z wie kiem. Wiek se nio ral ny jest nie unik -
nio ny i jak wspo mnia łam, ra zem z upły -
wa ją cy mi la ta mi po ja wia ją się cho ro by.
W Są dec kim UTW dzia ła sek cja me dycz -
na, któ ra wśród słu cha czy cie szy się ol -
brzy mim po wo dze niem. Sta ra my się tak
do brać pro fil wy kła dów, se mi na riów
i warsz ta tów, aby se nio rzy jak naj wię cej
do wie dzie li się m.in. o tym, jak dbać
o zdro wie, ja ką die tę sto so wać przy da nej
cho ro bie, jak za ży wać le ki (cza sa mi jest

ich spo ro). Or ga ni zu je my bez płat ne ba da -
nia dla słu cha czy.

Dla mło de go po ko le nia kom pu te ry nie
ma ją ta jem nic. A, czy se nio rzy są za pan
brat z kom pu te rem, in ter ne tem? Czy są
otwar ci na no we tech no lo gie?

Dzię ki współ pra cy SUTW z Pań stwo wą
Wy ższą Szko łą Za wo do wą w No wym Są -
czu co ro ku pięć grup na szych słu cha czy
uczest ni czy w za ję ciach kom pu te ro wych,
któ re od by wa ją się w sie dzi bie PWSZ
przy ul. Li ma now skie go. Za ję cia te pro wa -
dzą stu den ci ostat nie go ro ku in for ma ty ki.
Nad ca ło ścią czu wa wy zna czo ny z ra mie -
nia uczel ni opie kun. Wspo mnia ne za ję cia
kom pu te ro we (bez płat ne) cie szą się du żą
po pu lar no ścią. Przy cho dzą na nie na wet
ta kie oso by, któ re ni gdy w ży ciu nie mia ły
do czy nie nia z kom pu te rem. Ta kie oso by
roz po czy na ją na ukę w gru pie „ze ro wej”,
a po tem – z cza sem mo gą przejść do gru -
py, któ ra już ma za so bą po zna wa nie pod -
staw pra cy z kom pu te rem. 

I jak so bie se nio rzy ra dzą z kom pu te rem?
Po cząt ko wo wie le osób oba wia ło się,

czy so bie po ra dzą, czy cze goś nie ze psu ją.
Kom pu ter był czymś no wym, czymś, co
mu sie li po znać. Do Są dec kie go UTW za -
czy na ją też przy cho dzić oso by za li cza ją ce
się do „młod sze go” po ko le nia eme ry tów.
W ich przy pad ku sy tu acja jest dia me tral nie
in na. Są to oso by, któ re wie dzą, jak ob słu -
gi wać kom pu ter, jak ko rzy stać z In ter ne tu,
jak ko rzy stać z por ta li spo łecz no ścio wych.
To już in ne, młod sze po ko le nie se nio rów.

A co z ję zy ka mi ob cy mi? Se nio rzy
chęt nie się ich uczą?

Jak naj bar dziej. Ma my kil ka grup bio -
rą cych udział w za ję ciach w In sty tu cie Ję -
zy ków Ob cych PWSZ. Pro wa dzą je

stu den ci. Se nio rzy uczą się np. ję zy ka an -
giel skie go. Są oso by, któ re cho dzą na kurs
ję zy ka espe ran to, któ ry pro wa dzą na sze
słu chacz ki.

Czy li se nior w No wym Są czu nie ma
szans na nu dę...

W No wym Są czu, mo im zda niem jest
bar dzo do bry kli mat, je śli cho dzi o po li ty -
kę se nio ral ną. Nie któ rzy mó wią na wet, że
Są dec ki UTW pod tym wzglę dem jest
wzor co wy. Nam uda ło się na wią zać do brą
współ pra cę z są dec ki mi uczel nia mi, sa -
mo rzą dem i wie lo ma in sty tu cja mi. O tym
jak spę dzać czas na eme ry tu rze de cy du je
na ogół ka żdy se nior.

Są dec ki Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku
w No wym Są czu od lat współ pra cu je
z Fun da cją Są dec ką...

Oczy wi ście. Współ pra cu je my z FS i In -
sty tu tem Stu diów Wschod nich w War sza -
wie. Pra gnę nad mie nić, że dzię ki tej
współ pra cy Są dec ki UTW jest też współ or -
ga ni za to rem Fo rum III Wie ku, któ re od by -
wa się w ra mach Fo rum Eko no micz ne go
w Kry ni cy -Zdro ju. Wspo mnę, że Fo -
rum III Wie ku jest wy da rze niem, w któ rym
bie rze udział z ka żdym ro kiem co raz wię -
cej uczest ni ków. Dzi siaj jest am bi cją wie lu
li de rów or ga ni za cji se nior skich, li de rów
Uni wer sy te tów Trze cie go Wie ku, aby
uczest ni czyć w obu tych przed się wzię -
ciach. Na Fo rum Eko no micz ne, w tym też
na Fo rum III Wie ku, przy je żdża ją pa ne li ści
z ró żnych stron świa ta. Kry ni ca -Zdrój go -
ści je sie nią mę żów sta nu, po li ty ków, na -
ukow ców, eko no mi stów. Czy jest lep sza
for ma edu ka cji od ob co wa nia z ży wym
sło wem? Gru pa lu dzi star szych bar dzo je
do ce nia. Pro szę mi wie rzyć, że do wy kła -
dow ców po wy kła dach wie le ra zy usta wi -
ła się dłu ga ko lej ka słu cha czy, któ rzy

R E K L A M A



chcie li o coś do py tać, al bo z ni mi po roz -
ma wiać. Uczest ni czy my też ak tyw nie co
ro ku w se mi na rium „Zdro wie Są de czan
na wio snę” or ga ni zo wa nym przez FS. 

Ta ki jest w tej gru pie głód wie dzy?
Świad czy to o tym, że po ko le nie 60+

nie wy co fu je się z ży cia, że jest da lej ak -
tyw ne, cie ka we świa ta. Na si se nio rzy są
za in te re so wa ni tym, jak ży ją oso by w po -
dob nym wie ku w Eu ro pie, na świe cie. Po -
li ty ka se nio ral na i srebr na go spo dar ka,
czy li roz wój no wych usług i to wa rów dla
se nio rów bar dzo ich in te re su je. 

Dys po nu je Pa ni da ny mi, ilu jest se nio -
rów w na szym re gio nie?

Pol ska na le ży do kra jów, w któ rym lu -
dzie się sta rze ją. Jak wy ni ka z ba dań GUS -
-u na po nad 38 mln Po la ków pra wie 9
mi lio nów sta no wią se nio rzy, w wie ku 60+,
czy li co czwar ty oby wa tel na sze go kra ju.
W na stęp nych la tach osób star szych bę -
dzie przy by wa ło. Ma ło pol ska, a szcze gól -
nie Są dec czy zna, nie ma jesz cze te go
pro ble mu tak wy ol brzy mio ne go, ale w ko -

lej nych la tach lu dzi star szych bę dzie przy -
by wa ło. 

Lu dzie ży ją co raz dłu żej. Nie bra ku je
osiem dzie się cio lat ków, dzie więć dzie -
się cio la tów. Są oso by, któ re do ży wa ją
stu i wię cej lat...

Ob ser wu je my, że ży cie ludz kie się wy -
dłu ża. Przy czy nia ją się do te go m.in. no -
wo cze sna me dy cy na, a ta kże zu peł nie
in ny styl ży cia. Dla te go istot ne jest, aby jak
naj bar dziej efek tyw nie za go spo da ro wać
czas na eme ry tu rze.

Spo tka ła się pa ni z ter mi nem „po -
dwój ne sta rze nie”?

Oczy wi ście. W na szym kra ju ma my se -
nio rów w pierw szej gru pie wie ko wej
– od 60 do 80 ro ku ży cia oraz se nio rów
w dru giej gru pie – czy li po wy żej 80 ro ku
ży cia. Ci ostat ni wy ma ga ją i ko rzy sta ją już,
co raz czę ściej, ze sta łej opie ki i po mo cy in -
nych. Czę sto mó wi my, że są to oso by za -
le żne, że nie są już sa mo dziel ne.

Ak tyw ność w star szym wie ku jest wa żna?

I to bar dzo. Istot ne jest to, aby se nio rzy
jak naj dłu żej by li ak tyw ni. Ta kże, aby jak
naj dłu żej by li sa mo dziel ni. To w znacz -
nym stop niu za le ży od nich sa mych,
od sty lu ży cia, od dba nia o swo je zdro wie,
od utrzy my wa nia kon tak tów ro dzin nych,
do brych re la cji ze zna jo mi. Wa żne, aby się
nie za my kać, nie izo lo wać, trze ba po pro -
stu wyjść do lu dzi.
Jak se nio rzy po win ni dbać o sie bie,
aby być ak tyw nym jak naj dłu żej?

Se nio rzy po win ni roz wi jać swo je za in te -
re so wa nia, po win ni być cie ka wi świa ta, po -
win ni jak naj wię cej się ru szać. Wy cho dzić
z bli ski mi, zna jo my mi na spa ce ry, spo ty kać
się z przy ja ciół mi i zna jo my mi. Se nior nie
po wi nien za my kać się w czte rech ścia nach.
Oso by po god ne, uśmiech nię te, otwar te, są
zdrow sze. Ak tyw ny se nior po wi nien dbać
o swo je zdro wie i nie za po mi nać o kon tro -
l nych ba da niach. Jest ta kie po wie dze nie,
dość po pu lar ne wśród se nio rów: „Nie ma
na sta rość lep sze go le ku jak Uni wer sy tet
Trze cie go Wie ku” 
Dzię ku ję za roz mo wę.
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