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Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych materiałów edukacyj-

nych Sądeckiego Uniwersytety Trzeciego Wieku! 

 

Na stronie www.sutw.pl znajdziecie Państwo m.in.: 

 wykłady z zakresu medycyny i profilaktyki zdrowia, kultury  

i sztuki, historii, geografii, które zostały opracowane w for-

mie prezentacji multimedialnej. 

 „Rola cukru i soli w diecie seniora. Jak uniknąć nadmiaru?”, 

 „Metody prewencji stopy cukrzycowej”, 

 „Ignacy Domeyko - człowiek niezwykły”, 

 „Dobrze, że jesteś - Jak budować więzi międzypokoleniowe”, 

 „Jezuici w Polsce i na Sądecczyźnie”, 

 „Sztuka Japonii na przykładzie twórczości Hokusai”, 

 „Zarys dziejów zamku sądeckiego”, 

 „Niesamowite budynki współczesnej architektury”, 

 „Uczuciowość człowieka”,  

 „Tajemnicze życie porostów”, 

 „Jak ograniczyć spożycie tłuszczu w diecie seniora?”, 

 „Język Trolla – wyprawa do serca Gór Skandynawskich”, 

 „Żydowski Nowy Sącz - 300 lat wspólnej historii” 

oraz  wiele innych. 

 

Być może zainteresują Państwa także tutoriale artystyczne: 

 instrukcja wykonania efektownych i łatwych w przygotowa-

niu ozdób papierowych, 

 instrukcja wykonania serwetki szydełkowej "gwiazda" z wrabiany-

mi koralikami, 

 instrukcja wykonania haftu krzyżykowego i koralikowego na  

kanwie - „pachnący groszek”.  

 

Również na kanale Sądeckiego UTW na YouTube zamieszczone 

są ciekawe materiały video, tj.: 

 filmy instruktażowe z prostymi ćwiczeniami dla seniorów „Aktywni 

Sądeccy Seniorzy”; 

 mini wykłady z cyklu „Skarbnica 

Zdrowia Sądeckiego Seniora”; 

 program artystyczny pt. „Seniorzy-

Seniorom. Zwiedzajcie Ziemię Sądec-

ką”, przygotowanego przez grupę tea-

tralną Sądeckiego UTW pod kierow-

nictwem Jerzego F. Michalaka. 

 

GORĄCO POLECAMY!!! 

MATERIAŁY EDUKACYJNE SĄDECKIEGO UTW 

Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy, 

przekazujemy trzeci numer Newslettera „Latający Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku”, w którym zamieszczamy 

informacje m.in. z zakresu zdrowia i polityki senioralnej oraz materiały przygotowane we współpracy z samorządowy-

mi jednostkami gmin, klubami seniora i organizacjami seniorskimi, działającymi na terenie powiatu nowosądeckiego. 

Serdecznie dziękujemy za współpracę liderom, koordynatorom, opiekunom różnych inicjatyw senioralnych, którzy  

nadesłali materiały do niniejszego Newslettera. 

                                                                                  Życzymy  przyjemnej lektury! 

http://sutw.pl/
http://sutw.pl/index.php/1107-09-09-2020-sadecka-jesien-kulturalna-seniorow-tutorial-ozdoby-papierowe
http://sutw.pl/index.php/1107-09-09-2020-sadecka-jesien-kulturalna-seniorow-tutorial-ozdoby-papierowe
http://sutw.pl/index.php/1092-27-07-2020-sadecka-jesien-kulturalna-seniorow-tutorial-artystyczny-serwetka-szydelkowa-z-wrabianymi-koralikami
http://sutw.pl/index.php/1092-27-07-2020-sadecka-jesien-kulturalna-seniorow-tutorial-artystyczny-serwetka-szydelkowa-z-wrabianymi-koralikami
http://sutw.pl/index.php/1074-sadecka-jesien-kulturalna-seniorow-tutorial-artystyczny-pachnacy-groszek
http://sutw.pl/index.php/1074-sadecka-jesien-kulturalna-seniorow-tutorial-artystyczny-pachnacy-groszek
https://www.youtube.com/channel/UCD-OPlXILmZRQ20cLTJGpQQ/featured


 

 

POLITYKA SENIORALNA W GMINIE KORZENNA 

Otwarcie Dziennego Domu Senior+ w Mogilnie, połączone było 

z I Forum Seniorów Gminy Korzenna. Gruntownie wyremonto-

wany budynek, w którym dawnej mieściła się poczta, oddano  

do dyspozycji 15 seniorów w styczniu 2019 r. W Domu Senior+, ob-

ok głównej sali, w której odbywa się większość wspólnych zajęć, 

znajdują się także dwa pomieszczenia do rehabilitacji, a ponadto 

mniejszy pokój relaksacyjny oraz niewielka kuchnia i toalety. Podłogi 

na korytarzach wyposażone są w znaczniki, ułatwiające poruszanie 

się osobom niedowidzącym i niewidomym. Pomieszczenia wyposa-

żono w meble oraz urządzenia do rehabilitacji takie jak bieżnia  

czy drabinki. Całkowity koszt: remontu wyniósł 518 474,81 zł; wkład 

własny 220 474,81 zł, dofinansowanie: 298 000,00 zł.  

Placówka jest przeznaczona dla 15 osób w wieku 60+. 

Celem działania Dziennego Domu „Senior+” jest zapewnienie 

wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo –  

poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecz-

nej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywno-

ści ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kultural-

nej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb 

stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach zajęć udo-

stępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na  

aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie  

i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe  

i na rzecz środowiska lokalnego. 

Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ zostało powierzone sto-

warzyszeniu „Mogilskie cisy”. Dom działa przez pięć dni w tygo-

dniu. W ciągu ośmiogodzinnego pobytu seniorzy nie mają okazji, 

by się nudzić. Organizowane są dla nich zajęcia rękodzielnicze, 

zainteresowani mogą skorzystać z urządzeń do ćwiczeń rehabili-

tacyjnych, raz w miesiącu zaplanowano wycieczki krajoznawcze. 

Można też spróbować swoich sił w malarstwie lub oddać się kulinar-

nym pasjom.  

Koszt działalności Domu Senior+ wynosi 135 000 zł - w tym dotacja 

54 000 zł, środki własne Gminy 81 000 zł.  

22 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie Klubu  

Senior+, połączone z II Forum Seniorów Gminy Korzenna. 

Całkowity koszt remontu i adaptacji pomieszczeń budynku Domu 

Kultury w Siedlcach, w którym zlokalizowany jest Klub, wyniósł 

206 399,36 zł - wkład własny 56 399,36 zł, dofinansowanie: 

150 000,00 zł. Klub Senior+ przeznaczony jest dla 20 osób w wieku 

60+. 

Zajęcia w klubie odbywają się trzy razy w tygodniu. Seniorzy 

mogą pogłębiać swoją wiedzę podczas zajęć edukacyjnych  

i kulturalno-oświatowych, a także zadbać o zdrowie dzięki  

zabiegom fizjoterapeutycznym i wyjazdom na basen, do kina.  

Każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

 Dla samotnych osób to idealne miejsca. Można się spotkać,  

spędzić wspólnie czas i na dodatek jeszcze nauczyć się cze-

goś nowego. 

Na działalność Klubu Senior+, w bieżącym roku, przeznaczone  

są środki finansowe w kwocie 120 000 zł, w tym z dotacji 48 000 zł, 

środki własne gminy 72 000 zł  

Niestety ten rok, z uwagi na COVID-19, nie będzie tak bogaty  

w zajęcia jak został zaplanowany. 

 

Ewa Bednarska  

Kierownik  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej  

 

Jak dbać o prawidłowy oddech w czasie pandemii? Jak go wzmacniać, pogłębiać,  

by móc lepiej dotlenić organizm? O tym można dowiedzieć się zaglądając na stronę 

www.glebokioddech.pl, gdzie znajdują się opisy ćwiczeń i filmy instruktażowe, poka-

zujące jak prawidłowo oddychać. 

https://www.glebokioddech.pl/


 

 

Od 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej 

realizuje projekt dofinansowany ze środków Wojewody,  

pn. „Wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób 

60+” w ramach którego utworzono grupę wsparcia seniorów.  

Osoby uczestniczące w spotkaniach mają możliwość skorzystania  

ze wsparcia w radzeniu sobie z problemami związanymi z wiekiem, 

możliwość pokonania trudności życiowych, czerpania z życia radości 

oraz zapoznania się z alternatywnymi formami spędzania wolnego 

czasu. 

Uczestnictwo w grupie wsparcia przyczynia się do przełamania ste-

reotypu starości, jako okresu bierności i niezaradności, daje możli-

wość wspólnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, możliwość 

integracji, wymiany doświadczeń, poglądów oraz realizacji własnych 

pasji. 

W ramach projektu zorganizowano wyjazdy integracyjne do Krako-

wa, Zakopanego, Bochni, Łańcuta, Tylicza, Krynicy-Zdroju i Muszy-

ny. Ponadto co roku wyjeżdżamy z seniorami do kina oraz teatru. 

W ramach organizowanych zajęć seniorzy bardzo chętnie wykonują 

między innymi ozdoby okazjonalne, malowanie na szkle, decoupage 

na tekturowych pudełkach, donicach drewnianych, na deskach stoło-

wych. Wykonywano ozdoby bożonarodzeniowe, ozdabiano ramki na 

zdjęcia. 

Ponadto w ramach zajęć psycholog prowadził zajęcia na temat war-

tości, ćwiczenia wspomagające koncentrację i pamięć, ćwiczenia  

radzenia sobie ze stresem i konfliktami. Prowadzono też zajęcia  

z samoobrony, sportowe, rekreacyjne, zajęcia relaksacyjne. 

Co roku organizowane są spotkania z dzielnicowym, gdzie prowa-

dzone są rozmowy na temat bezpieczeństwa seniorów i ich rodzin.  

W ramach projektu realizowane są porady prawne np. dziedziczenie, 

podział majątku oraz porady i konsultacje psychologiczne prowadzo-

ne przez psychologa m. in.: ćwiczenie pamięci, wychodzenie z żało-

by, jak rozmawiać i jak odmawiać oraz inne tematy wynikające z po-

trzeb grupy. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 

zorganizowane z kosmetyczką, dietetyczką i rehabilitantem, który 

prowadził zajęcia sportowo-ruchowe dostosowane do wieku oraz po-

trzeb i możliwości seniorów. 

Seniorzy chętnie sami podejmują rozmowy na temat zorganizowa-

nych dla nich zajęć; dają im one dużo radości, poczucia wartości, 

pozytywnego podejścia do różnych działań w życiu codziennym.  

W grupie seniorów nawiązały się koleżeńskie i przyjacielskie relacje. 

Grupa w ubiegłych latach, jak też aktualnie, była zawsze chętna do 

udziału w zaplanowanych działaniach przez opiekunów grupy. 

Ponadto na terenie gminy organizowane są różnego rodzaju imprezy 

okolicznościowe, pikniki rodzinne, w których chętnie udział biorą se-

niorzy np. Frycowska Familiada oraz Dni Seniora w każdej miejsco-

wości.  
 

Marzena Gawlik  

Kierownik  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej 

WZMOCNIENIE AKTYWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ OSÓB 60+ W NAWOJOWEJ  

WARTO WIEDZIEĆ!  

REHABILITACJA ODDECHOWA IPF 

Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na IPF 

[idiopatyczne włóknienie płuc] we współpracy z Instytutem 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, przygotowało cykl  

filmików instruktażowych z rehabilitacją oddechową.  

Teraz pacjenci z chorobami płuc mogą ćwiczyć bez wychodze-

nia z domu według wskazówek wykwalifikowanych fizjotera-

peutów oddechowych.  

Szacuje się, że w Polsce na IPF 

choruje kilka tysięcy osób. Wielu  

z tych chorych powinno brać udział 

w programach rehabilitacji odde-

chowej. Niestety, dostęp do tej for-

my leczenia jest ograniczony.  

Ćwiczenia są szczególnie przydat-

ne obecnie, w okresie pandemii  

koronawirusa.  

Obejrzyj filmiki: kliknij tutaj i tutaj. 

https://plucapolski.pl/rehabilitacja
http://ipf.org.pl/


 

 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W STARYM SĄCZU 

UTW w Starym Sączu został powołany 10 lutego 2016 roku, 

uchwałą zarządu Fundacji Rozwoju Sądecczyzny, której Preze-

sem jest Pani Anna Majda. 

Pierwsza inauguracja dla słuchaczy UTW odbyła się 09.03.2016 r. 

w Kinie Sokół w Starym Sączu. Wśród zaproszonych Gości w staro-

sądeckim Sokole pojawili się: dr hab. inż. Mariusz Cygnar  

prof. nadzw. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Nowym Sączu; dr hab. inż. Sylwester Tabor prof. Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; prof. dr hab. inż. Kazi-

mierz Wiech, wykładowca UR w Krakowie, entomolog, przewodni-

czący rady programowej Starosądeckiego UTW; Urszula Nowogór-

ska, ówczesna przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskie-

go; Marek Pławiak, ówczesny starosta nowosądecki; Jacek Lelek, 

burmistrz Starego Sącza; Kazimierz Gizicki, wiceburmistrz Starego 

Sącza; Ewa Zielińska, ówczesna przewodnicząca Rady Miej-

skiej; Wojciech Knapik, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Starym 

Sączu; dr Beata Lisowska, z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego 

PWSZ w Nowym Sączu; dr nauk o zdrowiu Dorota Ogonowska,  

wykładowca w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu; dr Moni-

ka Madej-Cetnarowska, Dyrektor Instytutu Języków Obcych PWSZ 

w Nowym Sączu; Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federa-

cji Stowarzyszeń UTW. 

Starosądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest odpowiedzią na 

wyraźne zapotrzebowanie społeczne Starosądeczan i ma cha-

rakter otwarty. Głównym jego celem jest zwiększenie aktywno-

ści osób starszych, rozbudzenie ich zdolności edukacyjnych, rozwój 

umiejętności, zmiana nawyków z biernego stylu życia na aktywny 

oraz podniesienie poczucia ich wartości.  

To ważne, aby seniorzy nie pozostawali sami w domach i nie czuli 

się niepotrzebni. UTW stworzył im warunki do rozwoju, integracji  

i samorealizacji oraz umożliwił zaangażowanie w życie społeczne. 

Inspirujący wpływ na działalność Uniwersytetu ma Rada Pro-

gramowa, której od początku przewodniczy prof. dr hab. inż. 

Kazimierz Wiech i Rada Słuchaczy, której przewodniczyła  

w 2016 Pani Antonina Kucia - emerytowana nauczycielka, ser-

cem oddana dla lokalnej społeczności, a od 2017 nieprzerwanie 

funkcje tą pełni Pan Włodzimierz Pustułka, fraszkopisarz i Mało-

polski Senior Roku 2017. Działalność Uniwersytetu jest sukce-

sywnie wspierana przez różne instytucje, w szczególności przez 

Urząd Miasta Starego Sącza, Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Uniwersytet 

doczekał się swojej siedziby (budynek po dawnej Powiatowo-

Gminnej Bibliotece), który stał się nie tylko siedzibą, ale także miej-

scem realizacji zajęć, wykładów i spotkań integracyjnych dla studen-

tów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Powstałe tam Centrum Aktywno-

ści wyposażone w nowoczesny sprzęt sportowy umożliwiający 

aktywność ruchową oraz prowadzenie zajęć gimnastycznych,  

a także różnych warsztatów i kursów, stało się ostoją i miej-

scem chętnie odwiedzanym przez Seniorów. Celem za-

pewnienia środków finansowych na realizację działań UTW, 

fundacja od 2016 roku zrealizowała 42 projekty grantowe  

(w tym 6 w trakcie - do końca 2020 roku).  

Jesteśmy również laureatami 3. edycji Budżetu Obywatelskie-

go Województwa Małopolskiego. 

Projekty te pozwoliły zrealizować wiele działań dla seniorów.  

Na szczególną uwagę zasługują: zajęcia sportowe, pilates, 

wyjazdy na basen, nauka języków obcych, pisanie ikon, flory-

styka i bukieciarstwo, decoupage, taniec towarzyski, ogród 

moją pasją, kuchnie świata, zioła i przyprawy z naszego ogro-

du – tworzenie naturalnych przypraw i kosmetyków, warsztaty 

wykonywania  biżuterii czy kursy komputerowe. Jak przystało 

na Uniwersytet nie brakuje wykładów, które odbywają się 

średnio co 2 tygodnie. W ramach integracji cyklicznie odbywa się 

wiele spotkań okolicznościowych takich jak andrzejki, spotkania 

świąteczne, zabawy karnawałowe, coroczne senioralia. 



 

 

Fundacja również co roku organizuje Dzień Seniora oraz spotkanie 

noworoczne. Seniorzy uczestniczyli także w  uroczystościach organi-

zowanych przez miasto Stary Sącz, obchodach święta niepodległo-

ści i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki, które 

zorganizowane były przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkow-

skiego w Krakowie. Dzięki temu wielu seniorów mogło spełnić 

swoje marzenia. Zostały zorganizowane wyjazdy na Ukrainę (Lwów, 

Kamieniec Podolski, Podchorce, Chocim, Olesk), wyjazd do Kopalni  

Soli w Wieliczce wraz z noclegiem w kopalni i późniejszym zwiedza-

niem Krakowa, wycieczka do Sandomierza i na Święty Krzyż,  

wycieczka do Warszawy i Niepokalanowa, wycieczka do Rzeszowa, 

Łańcuta i w Bieszczady oraz spływ doliną Dunajca. Zorganizowane 

zostały również wyjazdy na spektakle teatralne i koncerty.  

Uniwersytet współpracuje z Centrum Kultury i Sztuki w Starym Są-

czu, gdzie odbywają się wykłady i uroczystości, klubem Seniora  

w Kamionce Wielkiej, Gołkowicach i Rytrze. W ramach Uniwersytetu 

powstał „Wolontariat Seniora”, w którym seniorzy angażują się 

w lokalne inicjatywy oraz współpracę z młodszym pokoleniem. 

Oddają swoje serce i umiejętności dla dzieci przedszkolnych prowa-

dząc dla nich zajęcia, głównie kulinarne, czy opowiadając starosą-

deckie historie, o czasach z ich dzieciństwa jak również wspierają 

się wzajemnie. Czas pandemii, jest dla seniorów bardzo ciężki i to 

wzajemne wsparcie jest dla nich niezbędne. Wychodząc naprzeciw 

istniejącej sytuacji, dzięki wsparciu Pani Radnej Sejmiku Marty 

Mordarskiej fundacja stworzyła dla seniorów platformę on-line, 

dzięki której mogą uczestniczyć w zajęciach i spotkaniach. 

 

 

Wszystkie te działania umożliwiły wielu seniorom powrót do aktyw-

nego trybu i stylu życia, do udziału w życiu społecznym i uświadomi-

ły, że życie nie kończy się po „60-tce” oraz, że są pełnowartościowy-

mi ludźmi, którzy ze swoim doświadczeniem życiowym są bardzo 

potrzebni młodszym pokoleniom.  

Anna Majda  

Prezes  

Fundacja Rozwoju Sądecczyzny 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starym Sączu 



 

 

Klub Seniora „Aktywni Plus” działa przy Centrum Kultury i Pro-

mocji Gminy Łososina Dolna od 2015 roku. Powstał z inicjaty-

wy mieszkańców. Klub umożliwia osobom starszym 50+ aktywny 

udział w życiu społecznym i kulturalnym oraz pomaga w nawiązaniu 

nowych relacji międzyludzkich. Jego celem jest rozwój osobisty, 

edukacja oraz poprawienie jakości i poziomu życia seniorów. Głów-

ną wartością Klubu jest koleżeństwo i przyjaźń. Od ponad 5 lat spo-

tkania Klubu Seniora „Aktywni Plus” odbywają się systematycznie 

raz w tygodniu, po kilka godzin, w budynku Centrum Kultury i Pro-

mocji Gminy Łososina Dolna.  

Działalność Klubu: 

 wycieczki turystyczno-rekreacyjne,  

 prelekcje (zdrowie, bezpieczeństwo),  

 warsztaty (komputerowe, artystyczne),  

 nauka języka angielskiego, 

 fitness,  

 wieczorki tematyczne,  

 spotkania okolicznościowe,  

 współpraca z innymi klubami. 

W 2020 roku, z przyczyn pandemii, dzia-

łalność Klubu została trochę ograniczo-

na, dlatego przedstawione zostaną 

przedsięwzięcia dotyczące działalności 

seniorów na terenie Gminy Łososina Dol-

na z 2019 roku.  

Oto niektóre z nich : 

 W styczniu seniorzy brali udział w bezpłatnym kilkutygodniowym 

szkoleniu informatycznym w ramach „Małopolskiego  

e-Seniora”. Osoby biorące udział w kursie uczyły się korzystania 

z nowych technologii, tabletu oraz Internetu. Po zakończeniu 

szkolenia każdy kursant otrzymał nieodpłatnie tablet na własność. 

 

 Od marca w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna 

odbywał się cykl prelekcji skierowanych do seniorów. Spotka-

nia odbywały się cyklicznie dwa razy w miesiącu, były ukierun-

kowane na edukację prozdrowotną osób starszych.  

Wykwalifikowani specjaliści (pielęgniarka, fizjoterapeuta, dietetyk, 

farmaceuta) w sposób jasny i przejrzysty przybliżali uczestnikom 

spotkań podstawowe zasady i czynniki wpływające na poprawę 

ogólnego stanu zdrowia. Pokazywali również jak obsługiwać najnow-

sze sprzęty technologiczne, które ułatwiają podstawowe badanie wy-

konywane w warunkach domowych (termometr elektroniczny bez-

kontaktowy, ciśnieniomierz automatyczny, glukometr elektroniczny 

itp.). Każdy ze specjalistów przedstawiał zagadnienia na temat zdro-

wia i profilaktyki. 

 

 Kolejnym cyklem zajęć w 2019 roku był: „Fitness - zdrowy krę-

gosłup”. Systematyczne spotkania przyczyniły do poprawy 

sprawności fizycznej i ruchowej osób starszych. Pod opieką wy-

kwalifikowanego trenera seniorzy wykonywali ćwiczenia (głównie 

z piłką rehabilitacyjną, ciężarkami i stepami), przystosowane do 

możliwości i sprawności fizycznej osób w starszym wieku. 

Wszystkie zajęcia odbywały się w specjalnie przystosowanej sali 

w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.  

KLUB SENIORA  „AKTYWNI PLUS”   

PRZY CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY ŁOSOSINA DOLNA  



 

 

 Klub Seniora „Aktywni Plus” we współpracy z Biblioteką Publiczną 

w Łososinie Dolnej włączył się również w obchody „Dnia Książki 

dla Dzieci”. W ramach tego święta w dniach 2 i 5 kwietnia w bi-

bliotece odbyło się magiczne spotkanie dla dzieci z bajkowymi po-

staciami. Dzieci obejrzały teatrzyk pt. „Zamieszanie w krainie 

bajek” w wykonaniu członków Klubu Seniora oraz dorosłych 

czytelników biblioteki. Występ został również zaprezentowa-

ny dzieciom podczas Integracyjnego Dnia Dziecka zorganizowa-

nego 2 czerwca 2019 roku. 

 Seniorzy dodatkowo brali udział w cyklu 

warsztatów teatralnych zorganizowanych 

wspólnie z młodzieżą, których zwieńczeniem 

było wystawienie spektaklu teatralnego  

pt. „Valet Caro” dnia 17.06.2019r. na Sali 

Widowiskowej w Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Łososina Dolna. 

 Działalność Klubu to także wyjazdy, spotka-

nia integracyjne. W dniu 16 maja 2019 r. 

młodzież oraz seniorzy brali udział w wy-

cieczce do Krakowa. W trakcie wyjazdu na 

uczestników czekało wiele atrakcji. Pierwszą 

z nich było zwiedzanie Muzeum Regionalne-

go Młodej Polski “Rydlówka”, które mieści się 

w dworku w Bronowicach Małych – wsi, która 

na przełomie XIX i XX wieku stała się obiek-

tem zainteresowania malarzy i literatów z kręgu Młodej Polski. 

Muzeum jest poświęcone “Weselu”, sławnemu dramatowi Stani-

sława Wyspiańskiego. Następnie zwiedzający udali się na Sta-

rówkę, przechodząc przez Sukiennice, obok Wieży Ratuszowej  

i Kościółka św. Wojciecha. Ostatnim punktem wycieczki był spek-

takl teatralny pt. „Szalone nożyczki” w Teatrze „Bagatela” im. Ta-

deusza Boya-Żeleńskiego. Wspólny wyjazd młodzieży i seniorów 

pozwolił na wielopokoleniową integrację i niezwykle udaną zaba-

wę. 

 W czerwcu 2019 roku seniorzy z Gminy Łososina 

Dolna brali udział w spotkaniu integracyjnym zorga-

nizowanym w Hubertówce pod Jaworzem. W pięk-

nym otoczeniu przyrody odbyła się wspólna biesiada 

przy grillu. 

 Kolejną wycieczką która została zorganizowana w lip-

cu był przejazd zabytkowym pociągiem retro. Była to 

wspaniała podróż przez historię przywołującą najpięk-

niejsze wspomnienia z dziecinnych lat, a także unikalna 

przygoda i aktywna forma wypoczynku. We wrześniu 

odbyła się kilkudniowa wycieczka do Lwowa zorganizo-

wana wspólnie z Klubem Seniora z Rożnowa. 

Karolina Krawczyk 

Dominik Dziedzic 

Centrum Kultury i Promocji  

Gmina Łososina Dolna 



 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE 

 CHORYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

„NASZ DOM” W PIWNICZNEJ-ZDROJU 

Klub Seniora działający 

przy Stowarzyszeniu 

„Nasz Dom” rozwija 

skrzydła z każdym ro-

kiem. Seniorzy spotyka-

ją się nie tylko w dniu wy-

znaczonym przez siebie, a jest to środa, ale także znacznie częściej. 

Stowarzyszenie dzięki współpracy z Sądeckim Uniwersytetem Trze-

ciego Wieku miało możliwość organizacji dla seniorów licznych wy-

jazdów, spotkań i szkoleń. Zarząd Stowarzyszenia „Nasz Dom” apli-

kuje też o środki do Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiato-

wego - dzięki wsparciu finansowemu seniorzy korzystają z organizo-

wanych wyjazdów do miejsc bogatych historycznie i sakralnie. 

To dzięki tym dotacjom zwiedzili Lwów, Sandomierz, Święty Krzyż, 

Krzysztopór, Kraków, Krosno, Sanok, byli także na Podlasiu i wielu 

innych miejscach. 

Członkowie Klubu Seniora bardzo chętnie uczestniczą i włącza-

ją się w organizację licznych spotkań inicjowanych przez Sto-

warzyszenie „Nasz Dom”, tj.: opłatek wigilijny, tłusty czwartek, 

„Piknik wdzięczności” itp. Doskonalą swoje umiejętności i zdoby-

wają nowe na warsztatach z rękodzieła oraz poprawiają swoją kon-

dycję fizyczną na ćwiczeniach na hali sportowej i spacerując z kijka-

mi nordic walking.  

Największą satysfakcję przynoszą seniorom wspólne spotkania – 

dyskusje, przebywanie, tak po prostu, ze sobą.  

Dziś, kiedy tak bardzo świat pędzi do przodu, brakuje czasu dla oso-

by starszej. Cieszymy się z osiągnięć współczesnej techniki - jest 

nam lżej żyć, ale gorzej być - jesteśmy coraz bardziej samotni…. 

Stowarzyszenie ”Nasz Dom” zauważa samotność ludzi starszych, 

toteż na miarę swoich możliwości, stara się zapobiec „odrzuceniu 

społecznemu ze względu na wiek”. Dlatego organizuje liczne spotka-

nia i szkolenia, aby wzbogacić wiedzę seniorów i ostrzec przed przy-

krymi zdarzeniami. Stąd spotkania z pracownikami Policji, ratowni-

kiem medycznym, pracownikami ZUS-u, prezesem banku czy sekre-

tarzem Gminy. 

Okres pandemii uniemożliwia nam obecnie spotkania i wyjazdy. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasz Dom” starają się być w kon-

takcie telefonicznym z seniorami. Seniorzy, także przez możliwie do-

stępne komunikatory, kontaktują się ze sobą: facebook, Messenger, 

whatsApp i inne. Działający wolontariat - młodzież starszych klas 

szkoły podstawowej i średniej - bardzo aktywnie włącza się, oferując 

pomoc i zainteresowanie. 

Seniorom, mającym predyspozycje w pracach z rękodzieła, dostar-

czane są do ich domów potrzebne materiały plastyczne. Wykonują 

przepiękne prace, które następnie są licytowane na stronie Stowa-

rzyszenia „Nasz Dom”. W ten sposób pomagają przy budowie ośrod-

ka dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach. Czują się zaanga-

żowani – są częścią społeczności stowarzyszeniowej – członkami 

rodziny Stowarzyszenia „Nasz Dom”. 



 

 

WYJAZDY EDUKACYJNE 

Pustków – hitlerowski obóz wyniszczenia. 

Muzeum huty szkła – Krosno. 

SPOTKANIA I SZKOLENIA… 

ABY BYĆ JAK NAJDŁUŻEJ SPRAWNYM FIZYCZNIE  

I UMYSŁOWO…. 

 

W Stowarzyszeniu „Nasz Dom” każdy może spotkać: empatię,  

życzliwość, zrozumienie, przyjacielski uśmiech drugiej osoby…. 

 

Maria Kulig 

Prezes  

Stowarzyszenie „Nasz Dom” 

w Piwnicznej-Zdroju 



 

 

 

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
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„DEPRESJA - PORADNIK DLA OPIEKUNÓW I BLISKICH” 

 

16 listopada 2020 r. Rada Ministrów, w trybie obiegowym, przy-

jęła Uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na 

rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Dokument 

ten obecnie czeka na ogłoszenie, które nastąpi najpóźniej 16 

grudnia br.   

Celem głównym Programu AKTYWNI + jest zwiększenie uczest-

nictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia spo-

łecznego, m.in. poprzez: 

 wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego dla osób 

starszych, 

 likwidowanie barier funkcjonalnych w pełnym udziale osób star-

szych w życiu społecznym i publicznym przez zwiększanie zakresu 

wykorzystywania nowoczesnych technologii w życiu osób star-

szych, a także zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego 

wśród osób starszych, 

 rozwijanie przedsiębiorczości społecznej oraz postaw aktywizują-

cych do podejmowania pracy przez osoby starsze, 

 podejmowanie przez osoby starsze działań charytatywnych na 

rzecz innych osób, w tym wolontariat, 

 zwiększenie poziomu samoorganizacji środowiska osób starszych 

w życiu publicznym, 

 rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności,  

postaw) wobec starości u osób w każdym wieku, 

 budowanie pozytywnego wizerunku starzenia się i starości w uni-

wersalnej świadomości społecznej. 

W ramach Programu zaplanowano 4 obszary działań: 

 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA,  

 PARTYCYPACJA SPOŁECZNA,  

 WŁĄCZENIE CYFROWE,  

 PRZYGOTOWANIE DO STAROŚCI.  

ABY OTWORZYĆ PLIK KLIKNIJ TUTAJ 

PROGRAM WIELOLETNI NA RZECZ OSÓB STARSZYCH  

„AKTYWNI +” NA LATA 2021-2025  

Odnaleźć Siebie to ogólnopolski program edukacyjny, który ma na celu podno-

szenie świadomości i budowanie wiedzy społeczeństwa na temat zaburzeń i chorób 

układu nerwowego. W jego ramach opracowany został poradnik pt. "Depresja".  

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. 

http://odnalezcsiebie.pl/downloads/Odnalezc-siebie_Poradnik-A5_Depresja.pdf
http://odnalezcsiebie.pl/downloads/Odnalezc-siebie_Poradnik-A5_Depresja.pdf

