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Nakład powyżej 7000 egz. 

W klimacie W klimacie 
domowych smakówdomowych smaków

 Kwartalnik Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” 

Smakoszy ceniących sobie domowe jedzenie od kilku tygodni gościmy w naszym nowym lokalu. Płocki Salonik Babci Krysi działający 
przy ulicy Stary Rynek 27, to miejsce dla ceniących sobie doskonały smak i wyjątkowy klimat. 

Nasze najnowsze miejsce przygotowane  dla płocczan, ale także i turystów odwiedzających Płock, kusi smakiem prawdziwie babcinych po-
traw. Dlatego w menu szefowa kuchni Justyna stawia na obiadową, polską klasykę jak   rosół, pieczone mięsa czy uwielbiane przez wszystkich 
pierogi. Ale salonikowa karta dań to również kulinarne nowinki i ciągle nowe, udoskonalane propozycje na lunch, obiad czy kolację. Warto 
z pewnością zajrzeć, spróbować i zasmakować się w naszych daniach, ciastach, deserach, przekąskach. Lista pyszności jest długa. A na niej 
kulinarne niespodzianki i sprawdzone smaki dla starszych  i młodszych. A wśród nich nasza niepowtarzalna sałatka z tuńczyka, podawany 
w wyjątkowy sposób tatar. Dania będące ciekawym i zaskakującym połączeniem smaków. Nie brakuje placka drożdżowego czy budyniu śmie-
tankowego z własnoręcznie robioną konfiturą wiśniową. Rekordy popularności bije już niesamowita beza z własnoręcznie robionym kremem 
i owocami, a także pamiętany chyba przez każdego z dzieciństwa blok czekoladowy z lodami. 

Do smakowania naszych domowych specjałów zapraszamy codziennie już od godziny 12.00. do lokalu przy ulicy Stary Rynek 27. 

Wspólne wędrowanie to jed-
no z naszych ulubionych zajęć. 
Dlatego w naszym tegorocz-
nym katalogu zaplanowanych 
mamy mnóstwo wyjazdów do 
ciekawych, niezwykłych miejsc. 
Na liście są niepowtarzalne 
miejsca w kraju jak i za grani-
cą. Począwszy od nadmorskich 
klimatów, po urocze scenerie 
Kazimierza Dolnego.  

Wyjątkowe 
obiady, które pomagają

Zawieszony obiad, to wyjąt-
kowa akcja, której jesteśmy pre-
kursorem w Polsce. Jest wpisana 
w działalność Stowarzyszenia 
AS od chwili jego powsta-
nia. Dzięki niej codziennie, 
w obu naszych restauracjach 
Gary Babci Krysi pomagamy 
najbardziej potrzebującym.  

Od nadmorskiej 
majówki po perły Adriatyku

więcej str. 16
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Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, to 
miejsce dla wszystkich osób powyżej 55 roku życia, które chcą aktyw-
nie spędzać czas wolny. W naszej ofercie spotkań, warsztatów i zajęć 
tematycznych jest mnóstwo propozycji. Każdy AS tu znajdzie miejsce 
do rozwijania swoich talentów. Ale także nawiązania nowych znajo-
mości i realizowania się w wielkiej pasji pomagania innym. 

Dołącz do nas. 
Zostań AS’em

więcej str. 11 więcej str. 12 

Aktywny senior nie ma czasu na nudę. I w Stowarzyszeniu AS cał-
kowicie się z tym zgadzamy. Stąd w  naszym programie mamy przy-
gotowanych mnóstwo ciekawych zajęć. Począwszy od językowych, 
po taneczne, teatralne, artystyczne. Wspólnie uczymy się, odkrywamy 
nasze pasje i ciekawie spędzamy czas wolny. Zajęcia prowadzone są 
od poniedziałku do soboty. 

U nas zawsze z pasją, 
zawsze bez nudy

więcej str. 10
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Jakie to uczucie mieć tyle 
babć?

Cudowne. Bo za nim stoi pięk-
na historia. Przede wszystkim moja 
osobista związana ze szczególną, 
ukochaną osobą, babcią Wiesią, 
która mnie wychowywała. Kiedy 
z wiceprezesem Stowarzyszenia 
AS - Michałem Jarosem,  rozma-
wialiśmy o stworzeniu takiego 
miejsca, to w głębi serca wła-
śnie myślałem o mojej babci. 
O tym, że gdyby żyła uczest-
niczyłaby w jego wszystkich 
działaniach. Wspierała, dora-
dzała, dodawała otuchy. Tak 
jak inne seniorki byłaby w tym 
miejscu. Kiedy pomysł zaczął 
nabierać realnych kształtów, 
Stowarzyszenie zaczęło dzia-
łać pojawiały się kolejne fan-
tastyczne emocje. Związane 
z osobami, które do nas dołą-
czały. Wnosiły swoje pomy-
sły, umiejętności. Ale przede 
wszystkim swoje przeżycia, 
życiowe historie. Historie, któ-
re nadają temu miejscu koloryt, 
sens działania jakim jest akty-
wizacja seniorów, pomaganie 
im, po prostu bycie z tymi ludźmi.

Bez  tak wielkiego zaangażo-
wania nie dałoby się działać? 

Oczywiście, że nie. Bo taka 
sytuacja powoduje że nie ma 
ducha tego miejsca. Nie moż-
na działać. Od pierwszego dnia 
kiedy powstało Stowarzyszenie 
(2015 rok), od pierwszej miejskiej 
Wigilii w Mławie, do której dołą-
czyliśmy i gdzie ufundowaliśmy 
paczki dla seniorów były emocje 
łzy, podziękowania, życzenia roz-
mowy.  W czerwcu 2016 otworzy-
liśmy naszą pierwszą siedzibę. To 
też były emocje. Bardzo baliśmy 
się jak wszystko będzie działało, 
czy podołamy bo przecież zni-
kąd nie mamy dofinansowań. 
Zastanawialiśmy się czy pora-
dzimy sobie z własnych środków 
zarobionych z tego co wyprodu-
kujemy czyli sprzedaży naszych 
skrzatów Helpików. Czy będzie 
nas stać na zapłacenie za lokal. 
Nie  mieliśmy żadnego etatowe-
go pracownika. Nie braliśmy żad-
nego wynagrodzenia. Wszystko 

robiliśmy społecznie. Z własnych 
pieniędzy, po godzinach pracy. I tu 
też były emocje, które tworzyły  to 
miejsce. 

I w końcu ten ważny czas 
kiedy zaczęli pojawiać się pierw-
si seniorzy chcący należeć do 
AS’a…

tak to było niesamowite kiedy 
pojawiła się pani Bożena, którą 
przyprowadziła pani Krystyna. 

A panią Krystynę inna seniorka 
pani Maria, która śpiewała w chó-
rze prowadzonym wówczas przez  
prezesa Michała Jarosa w mław-
skim Domu Kultury. 

Pierwsze seniorki przyszły do 
stowarzyszenia z ciekawości, po-
trzeby  pomocy?

 Myślę, że po trosze gdzieś 
zadziałały wszystkie elementy. 
Pani Bożena wyszła z domu, żeby 
spróbować jak będzie. Była prze-
rażona, po tym jak przeszła zawał 
serca. Bała się, że jakakolwiek for-
ma aktywności spowoduje, że bę-
dzie miała kolejny zawał i umrze. 
Postanowiła zatem siedzieć całe 
dnie w domu, w fotelu, oglądać 
telewizję, rozwiązywać krzyżów-
ki. I nagle wszystko zmieniło się. 
Pojawiła się w naszym Centrum 
Aktywnego Seniora. To sprawdza-
nie nowych okoliczności trwało 
i pewnego dnia pani Bożena za-
częła przychodzić codziennie. To 
miejsce zaczęła traktować jak swo-
je. Pewnego dnia powiedziała, że 
nie wyobraża sobie życia bez tego 

miejsca.  
Dwóch młodych ludzi potra-

fiło tak dobrze odczytać potrze-
by seniorów i dostrzec jak ich 
wspierać?

Powiem tak w tym wszystkim 
co się wydarzyło nie ma żadnego 
przypadku. Zadziałała siła wyższa. 
Wszystko pięknie się składało. 
To, że pojawili się ludzie, którzy 
swoją obecnością powodowali, że 

w naszych głowach rodziły się ko 
lejne, nowe pomyły też nie było 
przypadkowe. 

No tak bo na początku miało 
być stowarzyszenie organizujące 
tylko  wyjazdy turystyczne dla 
seniorów. I tu musi pojawić się 
słowo Krynica.

Tak. Bo właśnie w Krynicy 
podczas wyjazdu, na plaży po-
wstał dość dokładny plan. Od 
początku było wiadomo, że 
będzie dużo wycieczek. Bo se-
niorom daje to wiele radości. 
Są szczęśliwi. A skoro są szczę-
śliwi to będziemy organizowali 
takich wyjazdów dużo, aby mo-
gli być jeszcze bardziej szczę-
śliwi. I od razu zabraliśmy się 
do działania.

Domyślam się, bo znani jeste-
ście z tego, że pojawia się pomysł 
i od razu jest realizowany. I tak 
działa całe Stowarzyszenie, które 
rozwija się bardzo szybko. 

Tak musi być akcja i reakcja…
… czy jednak poprzeczka nie 

jest zbyt wysoko?

Są momenty, kiedy zmęczenie 
fizyczne i psychiczne jest ogrom-
ne. Chociażby grudzień, kiedy 
mamy do wysłania tysiące skrza-
tów. Organizację Wigilii dla 800 
osób, otwarcie nowej restauracji, 
zmianę wystrojów.   

A po drodze są już nowe 
pomysły.

No tak teraz wiceprezes Michał 
Jaros rozbudowuje dział statu-

towy Stowarzyszenia. 
Przygotowujemy nowe 
oferty zajęć, wyjazdów, 
nowe dekoracje, dbamy 
by cała bieżąca działal-
ność funkcjonowała jak 
najlepiej. 

To jak to jest seniorzy 
podążają za pomysła-
mi, czy Stowarzyszenie 
odpowiada na potrzeby 
seniorów?

Z pewnością uważ-
nie słuchamy seniorów 
i analizujemy to  co do nas 
mówią, czego oczekują. 
Z doświadczenia wiemy, 
że nie jesteśmy w stanie re-

alizować wszystkiego. Mamy 
przyjęty strategiczny cel i wokół 
niego tworzymy całość. Jedno jest 
pewne bez seniorów to miejsce nie 
miałoby sensu. 

Jakie miało być i jakie jest to 
miejsce?

Przyjazne, ale takie gdzie wszy-
scy się szanują. Słuchamy się, 
współpracujemy, rozmawiamy. 

Jesteś wymagającym 
pracodawcą?

Tego wymaga fakt utrzymania 
wysokich procedur żywienia. 

Ale dajecie szansę
Tak bo jak może być inaczej 

kiedy na swojej drodze spotykamy 
pracownika, który okazuje się, że 
potrzebuje też pomocy, bo mu za-
leży, bo ma różne trudne sytuacje 
życiowe pomagamy. Ale kiedy 
okazuje się, że za dwa tygodnie ta 
osoba przychodzi do pracy w sta-
nie kompletnie nie nadającym się 
do tego to rozstajemy się w trybie 
natychmiastowym. Co pokutuje 
potem różnymi nieprawdziwy-
mi, niesprawiedliwymi opinia-
mi. Z czego wynika nasza ufność 

wobec ludzi? Z wiary, że kierują 
się takimi samymi ogólnie przy-
jętymi kanonami wartości. I czę-
sto dostajemy nauczkę. Pojawia 
się kolejny raz pytanie: dlaczego 
znów zaufaliśmy. Przyznam, że 
dla nas codzienna praca w stowa-
rzyszeniu jest potężną lekcją. 

Od początku  plan był taki, 
że Stowarzyszenie powstaje, aby 
pomagać seniorom. Od począt-
ku też zakładaliście, że będzie to 
organizacja niezależna. 

Tak chcieliśmy działać tak, 
aby samodzielnie wypracowywać 
pieniądze pozwalające nam funk-
cjonować. Aby nie być skazanym 
na dotacje, granty. Bo od początku 
byliśmy świadomi, że tworzymy  
miejsce emocjonalnie wiążące lu-
dzi. I działając w oparciu o roczny 
czy  dwuletni grant mielibyśmy 
powiedzieć po roku, że zamykamy. 
Nie chcieliśmy tego stąd rozwiąza-
nie samofinansowania się. I tak po-
wstała idea skrzata Helpika szyte-
go w naszym Centrum Aktywnego 
Seniora. Potem pojawiły się Gary 
Babci Krysi w Mławie, potem 
przyszedł czas na Płock. I tak po-
wstało przedsiębiorstwo ekonomii 
społecznej, które stworzyliśmy 
przechodząc przez każdy jego  
szczebel.  

Patrząc z boku ma się wra-
żenie, że Stowarzyszenie nie za-
trzymuje się

Tak cały czas jesteśmy w pro-
cesie tworzenia, wprowadzania 
zmian. Ale to  wszystko z myślą 
o tym by nasze usługi, spotkania 
u nas dawały radość. Aby ludzie 
chcieli tu wracać. 

Jest jedna rzecz, która nie 
zmienia się.

To podstawa istnienia i funk-
cjonowania tego miejsca, czyli 
setki pomysłów i starań, które nie 
pozwalają zatrzymać się seniorom 
w domach. Szczególnie tym sa-
motnym, po chorobach, z traumą 
po starcie bliskich. Nie pozwalamy 
im pozostać w łóżkach z poczuciem 
strachu, lęku, opuszczenia. Dla nich 
powstał AS. Aby mogli wracać do 
zwykłych spotkań, bez pędu, po-
śpiechu, przy kawie, herbacie. 

Dziękuje za rozmowę 

Każdego dnia dziękuję za to, co się tutaj dzieje
Rozmowa z Rafałem Chmielewskim, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS
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Domowe pyszności na płockiej Starówce

Serwuje Babcia Krysia w Saloniku

Już pierwsze dni działa-
nia Saloniku i pierwsze opi-
nie naszych gości potwier-
dziły, że szefowa Kuchni 
Justyna będzie miała dużo 
pracy. Ale jak mówi, to do-
brze. Bo nic bardziej nie 
cieszy niż najedzeni i zado-
woleni klienci. A my dokła-
damy wszelkich starań, aby 
było domowo, smacznie 
i zaskakująco. Stąd ciągle 
nowe potrawy, nowe smaki, 
ale zawsze mające cieszyć 
podniebienie i żołądek. Bo 
jak się nie cieszyć kiedy 
słyszymy: jest smacznie, 
cudownie, miła obsługa, 
wspaniały klimat, a rosół re-
welacja. No i ten świeży na bieżą-
co robiony tatar, czy pierogi ruskie 
– niebo. 

Takie pyszności serwuje-
my już od 18 stycznia. Płocki 
Salonik Babci Krysi to drugi lo-
kal Stowarzyszenia Na Rzecz 
Wspierania Aktywności Seniorów 
AS w Płocku. Miejsce wyjątko-
we bo dające płocczanom okazję 
do „smacznych” i pachnących 
domowym klimatem spotkań.  - 
Wyjątkowe także dlatego, że to 
nasza kolejna wspólna forma 
pomagania seniorom. Bo cały 
wypracowany tu dochód, po-
dobnie jak i w innych naszych 
restauracjach przeznaczany jest 
na cele statutowe stowarzyszenia 
AS.  Im więcej tej pomocy, tym le-
piej – mówi Rafał Chmielewski, 
prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS.

 Domowymi specjałami można 
delektować się codziennie już od 
godziny 12.00 w lokalu na par-
terze kamienicy przy ulicy Stary 
Rynek 27. Salonik Babci Krysi, to 
kolejne wyjątkowe miejsce, któ-
re przygotowało Stowarzyszenie 
Na rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS. – Patrząc z  marke-
tingowego punktu widzenia można 
tu widzieć tylko kolejne miejsce 
spotkań, w którym można miło 

spędzić czas, zjeść domowe dania. 
I to jest oczywiście prawda. Ale 
trzeba pamiętać, że Salonik, to 
podobnie jak i prowadzone przez 
Stowarzyszenie AS restauracje 
Gary Babci Krysi, miejsce ma-
jące wyjątkową rolę – niesienia 
pomocy. Bo tak jak i w przypad-
ku pozostałych restauracji cały 
wypracowany dochód będzie 
przeznaczany na cele sta-
tutowe Stowarzyszenia. 
Czyli wspieranie naszych 
seniorów. W bardzo róż-
norodny sposób przy 
zakupie leków, dofinan-
sowaniu turnusów reha-
bilitacyjnych, zakupie 
opału. Jednym słowem to 
dobre, wyjątkowe miejsce 
pozwalające nam jeszcze 
bardziej pomagać. A to 
jest najważniejsze prze-
słanie i główna misja 
Stowarzyszenia AS, a co 
za tym idzie kolejnych 
jego działań - mówi Rafał 
Chmielewski.

Płocczanie zdążyli już 
poznać Babcię Krysię i jej 
specjały. I  wiadomo, że 
jej  specjalnością jest przygoto-
wywanie dań pachnących i sma-
kujących domem, dzieciństwem, 
tradycyjną polską kuchnią.  I ta-
kie znajdują w menu Płockiego 

Saloniku mieszczącego się na 
parterze kamienicy przy ulicy 
Stary Rynek 27.

Ruskie nr 1, a ta beza…
W karcie dań, przygotowanej 

także w języku angielskim, znaj-
dują się zatem dania z najwyż-
szej jakości mięs drobiowych, 
wieprzowych, wołowych. Także 

pyszne dania „prosto  z pod wał-
ka” (pierogi, kluski śląskie, ko-
pytka), które pozwolą na szybkie 
zaserwowanie gościom dań cie-
płych w oczekiwaniu na dania 

wymagającego dłuższego 
czasu przygotowania. Jest 
oczywiście także propo-
zycja dań dla wnucząt. Bo 
Babcia Krysia nie zapo-
mina o najmłodszych. Tu 
również stawiamy na kla-
sykę. Zatem jest oczywiście 
pyszny, złocisty rosołek, 
własnoręcznie przygotowy-
wany budyń śmietankowy 
z naszej produkcji konfiturą 
wiśniową, czy rozpływa-
jący się w ustach placek 
drożdżowy a także kasza 
manna.  W naszej karcie 
serwujemy również dania 
wegetariańskie, bezgluteno-
we, bezmięsne. 

Salonik Babci Krysi, to miej-
sce, gdzie dla gości przygotowy-
wane są przez zespół Babci Krysi 
dania pełne sezonowych przy-
smaków i oczywiście domowych 
tradycji z naszej linii „ Spiżarnia 
Babci Krysi”.  Wszystkie produk-
ty z linii „Spiżarnia Babci Krysi” 
będziemy przygotowywali ze 
świeżych, sezonowych owoców 

i warzyw. Pierwszym z nich bę-
dzie domowa ćwikła z chrzanem 
i ogórki pikle. Dla najmłodszych 
zaś konfitura wiśniowa. - Salonik 
Babci Krysi, to miejsce, do 

którego zapraszamy gości szu-
kających miejsc i smaków wy-
jątkowych. Tu także jest miejsce 
pozwalające poznać ideę i misję 
Stowarzyszenia AS. Doskonałe do 
realizowania naszej misji statuto-
wej. Bo w planach mamy organi-
zowanie tu  wieczorków poetyckich 
i zajęć literackich dla członków 
Stowarzyszenia. Zajęcia te są jed-
nym z elementów dużego progra-
mu zajęć oferowanego dla naszych 
seniorów. Zatem miejsce to spełnia 
wiele pięknych ról. Zresztą jak na-
sze pozostałe lokale, które są nie 
tylko miejscem, w którym można 
zjeść. Są przede wszystkim miej-
scem, które łączy ludzi, pozwala 
odpoczywać, odkrywać radość.  
Cieszymy się bardzo widząc, że 
seniorzy, ale nie tylko seniorzy tu 
się odnajdują, przychodzą, ucie-
kają od samotności, chcą z nami 
cieszyć się życiem – mówi Michał 
Jaros, wiceprezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS.   

Płocki Salonik Babci Krysi, 
po prowadzonej w Płocku przez 

Stowarzyszenie restauracji 
Gary Babci Krysi, jest dru-
gim lokalem AS’a. Ale o innej  
linii. Nastawionej na dania 
sezonowe, pełne owoców, 
warzyw, smaków charak-
terystycznych dla pór roku 
i przede wszystkim kuchni 
polskiej. Już zapraszamy na 
lunche, domowe  obiady, ko-
lacje przygotowywane z my-
ślą o tych wszystkich, którzy 
będą szukali przysmaków 
tak pysznych jak to u babci. 
W Saloniku nie są serwowane 
obiady ze zniżką dla człon-
ków Stowarzyszenia. 

Zarówno w menu jak i wy-
stroju nie brakuje tego co się 
kojarzy i nieodłącznie wią-
że z sezonowymi smakami, 

zapachami.
 Salonik otwarty jest od po-

niedziałku do czwartku w godzi-
nach od 12.00 do 22.00. W piątki 
i weekendy do godziny 24.00. 

a k t u a l n o ś c i  A S ’ a
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Stowarzyszenie AS  to takie miejsce, w którym dużo się dzieje. Trzeba dodać, że dużo dobrego. Stąd u nas kolejna dobra nowość czyli nowy lokal Płocki Salonik Babci 
Krysi. Tu Babci Krysia zaprasza od 18 stycznia na pyszności pachnące i smakujące prawdziwym domem. W menu kulinarne niespodzianki i sprawdzone smaki dla starszych  
i młodszych jak chociażby drożdżowy placek, czy budyń śmietankowy z własnoręcznie robioną konfiturą wiśniową. W menu nie brakuje oczywiście króla domowych 
obiadów rosołu gotowanego na trzech rodzajach mięs z własnoręcznie robionym makaronem.
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Jeśli szukacie miejsca na zor-
ganizowanie uroczystośc i , 
to zapraszamy do naszej re-
stauracji Płockie Gary Babci 
Krysi.

Przygotujemy dla Państwa każ-
dą uroczystość rodzinną: urodziny, 
chrzciny, wesela, rocznice ślubu, 
spotkania rodzinne. Nasza restau-
racja to także doskonałe miejsce na 

zorganizowanie spotkań zawodo-
wych, biznesowych. Dysponujemy 
dużą salą pozwalającą zorganizo-
wać spotkania na ponad 100 osób. 
Dla klientów oczekujących bardziej 
kameralnych klimatów oferujemy 
oddzielną salę kominkową.   

Sprawdźcie dostępne terminy na 
rok 2020, bo jest ich coraz mniej.
Kontakt pod numerem telefonu 
791187234.

W naszym menu ciągle wpro-
wadzamy ofertę dogodną dla 
wszystkich klientów. Myślimy 
o każdym. Stąd w Płockim Sa-
loniku Babci Krysi nasza propo-
zycja posiłków w dobrej cenie 
dla uczniów i studentów.

Podstawa naszej działalności 
są przede wszystkim produkty 
najlepszej jakości. I już zachęca-
my wszystkich, aby spróbowali 

jak smakują. Bardzo duża uwagę 
zwracamy także na to, aby menu 
było różnorodne i cenowo dostęp-
ne dla wszystkich naszych gości. 
Jednym z pomysłów jest specjalna 
oferta zestawów obiadowych przy-
gotowana dla uczniów i studentów.  

Osoby, które uczą się mogą 
zjeść nasz obiadowy zestaw dnia 
w cenie 13 zł.  Wystarczy okazać 
się ważną legitymacją uczniowską 
lub studencką. 

Uczysz się, zjesz taniej

Z nami zorganizujesz 
każdą uroczystość

Sy lwestrowe spotkan ia 
w Stowarzyszeniu AS to już 
nasza tradycja. Także i 2020 
rok powital iśmy na balach 
zorganizowanych w naszych 
restauracjach Gary Babci Krysi 
w Mławie i Płocku. 

Sylwestrowa zabawa była dla 
nas oczywiście kolejną okazją do 
spotkania się w gronie naszych 
seniorów, sympatyków, przyja-
ciół. Była także czasem do pod-
sumowań, planów. - Dla nas to 
był niesamowity rok! Otwarcie 
restauracji, którą tak wspaniale 
przyjęliście w Płocku, za chwi-
lę otwarcie kolejnego miejsca, 
dużo dobrych ludzi wkoło nas, 
sprawiało, że ten rok zapamię-
tamy na pewno! Mamy nadzieję, 
że 2020 będzie równie wyjątko-
wy! – podsumowywał kończą-
cy się rok Rafał Chmielewski, 
prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS. 

Dla naszych załóg w mław-
skiej i płockiej restauracji był 
to niesamowicie pracowity czas 
z wieloma wyzwaniami, dobrymi 
i słabszymi momentami, ale pe-
łen satysfakcji i oczywiście wielu  
pomysłów na Nowy Rok. 

A jaki był nasz sylwestrowy 
wieczór? Oczywiście cudowny, 
poprzedzony przygotowaniami 
do odpowiedniego wystroju sal, 
doboru muzyki i wieczorowego 
menu. Głowy, ręce wszystko za-
angażowane było na maksa, aby 
nasi goście mogli doskonale się 
bawić, dobrze i smacznie zjeść 
i w wyśmienitych nastrojach spę-
dzić sylwestrowy wieczór. - Za 
nami bale sylwestrowe organi-
zowane po raz kolejny w mław-
skich Garach Babci Krysi i po 
raz pierwszy w płockich Garach 
Babci Krysi. W polskiej trady-
cji ten czas zabawy to zarazem 
czas zasiadania ze  znajomymi, 
przyjaciółmi do wspólnego sto-
łu i wspólnej zabawy. A zatem 
to jest znów coś bardzo bliskie-
go naszemu stowarzyszeniu. Bo 
wspólne bycie z bliskimi osobami 
także w czasie zabawy to jedno 
z naszych najważniejszych prze-
słań i jak widać bal sylwestrowy 

doskonale się wpisuje w nasze 
działania, przesłania, oczeki-
wania – mówił Michał Jaros, 
wiceprezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS. 

A ponieważ wyznajemy za-
sadę, że tak często jak tylko się 
da trzeba mieć dobry humor, 
a już podczas zabawy obowiąz-
kowo, to dołożyliśmy wszelkich 
starań, aby nasi goście byli za-
dowoleni. O tym pomyśleliśmy 
podczas tegorocznych naszych 
balów sylwestrowych w Mławie 
i Płocku. Zatem dobry humor, 
muzyka i mnóstwo pyszności 
do degustacji. Z doświadczenia 

wiemy, że tak na domowych, 
jak i tych organizowanych w lo-
kalach spotkaniach sprawdzają 
się dania proste i szybkie. – Ale 
świeże i przygotowywane na ba-
zie sprawdzonych polskich trady-
cyjnych receptur. Na to zwraca-
my szczególną uwagę w naszych 
restauracjach. Co się sprawdza 
w takim sylwestrowym menu? 
Osobiście jestem fanem kotleta 
schabowego, zatem takie danie 
zaproponuję ale także fenome-
nalnym daniem wizualnie i sma-
kowo jest rolada szpinakowa. 
Różnego rodzaju mięsa jak kar-
kówka czy szynka, które można 
podawać gotowane z kluskami 
śląskimi, czy opiekane z gotowa-
nymi lub opiekanymi ziemniaka-
mi. Kuchnia polska daje bardzo 
wiele możliwości serwowani dań 
smacznych, zdrowych, różnorod-
nych i z tego korzystamy – mó-
wił o sylwestrowym menu Rafał 
Chmielewski. 

Na taką okoliczność zawsze 
sprawdzają się szybkie przeką-
ski. Szefowe naszych kuchni 
tu na przykład polecają jajka 
faszerowane na różne sposoby 
począwszy od serów, przez pa-
sty łososiowe. Jak mówi Rafał 
Chmielewski warto skusić się 
na zrobienie najszybszej potra-
wy jaką jest opiekany kurczak 
z miksem sałat i sosem. Przy 
odrobinie większej ilości czasu 
Rafał Chmielewski zachęca do 
zrobienia bardzo szybkiej prze-
kąski: małych, opiekanych pasz-
tecików na bazie placka naleśni-
kowego np. z farszem mięsnym. 
I między innymi takie pyszności 

zaserwowaliśmy naszym go-
ściom. Były także paszteciki,  
barszczyk z zapiekanym pie-
rogiem, żurek z białą kiełbasą 
jajkiem i farszem chrzanowym 
i oczywiście ręcznie wykony-
wane dania takie jak: kluski ślą-
skie, kopytka, pierogi. Jednym 
słowem dużo, domowo, smacz-
nie. – Dobór dań to zawsze kwe-
stia indywidualnych upodobań, 
smaków. My do tego mówimy 
jeszcze, że to wszystko kwestia 
wprawy, zamiłowania do goto-
wania i humoru, a  tego naszym 
pracownikom nie brakuje.  Jeśli 
ktoś gotuje z pasją,  a my tak 
działamy to  udana zabawa gwa-
rantowana. Dlatego nasza zaba-
wa sylwestrowa była wspaniała 
– mówi Rafał Chmielewski. 

Na obu balach Sylwestrowych 
w Mławie i Płocku organizo-
wanych w restauracjach Gary 
Babci Krysi bawiło się kilkaset 
osób. 

W szampańskich nastrojach

Powitaliśmy Nowy Rok
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W tym roku nasze świąteczne 
spotkanie odbywało się po raz 
piąty. Jak zawsze w niesamowitej 
atmosferze. Wspólnemu kolędo-
waniu towarzyszyły wzruszające 
chwile i setki dobrych życzeń.  

Wigilijne spotkania to jedna 
ze stowarzyszeniowych tradycji, 
w której uczestniczą nasi seniorzy, 
przyjaciele, darczyńcy i oczywi-
ście załogi mławskich i płockich 
Garów Babci Krysi. Zawsze są 
pełne niesamowitych emocji, 
wyjątkowego klimatu, wspania-
łych wrażeń i cudownego nastro-
ju. - To już nasze piąte, wspól-
ne kolędowanie. Poprzednie 
cztery odbywały się w Mławie. 
W tym roku wspólnie z seniorami 
z Mławy i Płocka, w jeszcze więk-
szym gronie, przeżywamy ten wy-
jątkowy czas w Płocku  -  mówił 
podczas tegorocznej Wigilii dla 
Seniorów Rafał Chmielewski, 
prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS. 

Spotkanie wyjątkowe bo 
dla wielu samotnych, star-
szych osób organizowana przez 
Stowarzyszenie AS Wigilia, jest  
jedyną w jakiej w tym roku mogli 
uczestniczyć.

 Do kolędowania dołączył 
płocki chór Pueri et Puellae 
Cantores Plocenses, który pod 
dyrekcją Anny Bramskiej dla 
gości przygotował koncert kolęd. 
O magii świąt i najpiękniejszego 
wieczoru w roku śpiewała zaprzy-
jaźniona ze Stowarzyszeniem AS 
piosenkarka Halina Frąckowiak. – 
Na czas świąt życzę dużo zdrowia, 
spokoju, miłości. Życzę byśmy 
wszyscy zachowywali się codzien-
nie tak jakby te święta trwały cały 
czas.  Mieli dla siebie tylko dobre 
słowo i uśmiech – mówiła po kon-
cercie piosenkarka.   

Życzenia seniorom przekazał 
obecny na spotkaniu prezydent 
Płocka Andrzej Nowakowski. 

- Dziękuję za to, że jesteście bo 
wiem jak wiele serca dajecie 
innym – mówił zwracając się 
do seniorów obecnych na wi-
gilijnym spotkaniu prezydent 
Nowakowski.  - Bez was, bez 
babci i dziadka, żadne święta 
nie były by tak wspaniałe, cie-
płe. Zwłaszcza Wigilia. Chcę 
podziękować za obecność, 
a stowarzyszeniu za to, że jest 
w Płocku, za to co robi każde-
go dnia. A także za przygoto-
wanie świątecznego spotkania. 
Takiego w Orlen Arenie jeszcze 

chyba nie było – mówił pre-
zydent składając świąteczne 
i noworoczne życzenia uczest-
nikom spotkania.  

Serdeczne życzenia i wiele 
ciepłych słów przesłał dla uczest-
ników Wigilii i wszystkich człon-
ków Stowarzyszenia AS burmistrz 
Mławy Sławomir Kowalewski 
oraz Przewodniczący Rady 
Miasta - Lech Prejs. W skierowa-
nym okolicznościowym adresie 
burmistrz Kowalewski życzył 
ciepła rodzinnego, radości i wielu 
inspiracji na nowy 2020 rok. 

Wspólne kolędowanie wielkiej 
rodziny AS-a, to jak mówił Michał 
Jaros, wiceprezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS,  jedno z  wyjąt-
kowych spotkań. - Zasiadając 
z Państwem do wspólnej wie-
czerzy, chcemy przekazać życze-
nia, abyście nigdy nie czuli się 
samotni. Aby w każdym miejscu, 
w którym się znajdziecie wokół 
byli ludzie, którzy was kochają 
i których wy kochacie. Aby na wa-
szej drodze zawsze stawali ludzie, 
którzy wyciągną pomocną dłoń. 

Budujcie środowisko dobroci, miło-
ści, życzliwości we wszystkich miej-
scach w których jesteście w Mławie, 
Płocku. Bo to w was jest siła i moc 
na której zbudowani jesteśmy my 
- trochę młodsze pokolenie -  mó-
wił przekazując seniorom życze-
nia wiceprezes Stowarzyszenia 
AS Michał Jaros. - Z myślą 
o tym powstało nasze stowarzy-
szenie abyśmy wspólnie razem jak 
w jednym domu mogli spędzać ten 
czas. Bądźcie z nami jak najdłu-
żej   – dodawał prezes AS-a Rafał 
Chmielewski. 

I na  te chwile zawsze czekamy 
z  niecierpliwością. – To dla nas 
prawdziwe święto, wydarzenie, 
w którym chcemy uczestniczyć. Bo 
przyciąga atmosfera, ludzie, kli-
mat. To nie tylko magia świat. To 
również magia osób, które tworzą 
Stowarzyszenie i tak potrafią nas 
łączyć – mówiły seniorki seniorki 
AS’a z Mławy.  

Spotkanie zakończyła ko-
lacja wigilijna przygotowana 
oczywiście przez naszą załogę 
z Mławskich i Płockich Garów 
Babci Krysi. Były pierogi 
z kapustą i grzybami, czerwony 
barszcz z pasztecikami, sałatki 
śledziowe, wigilijna kapusta – 
same specjały prosto od Babci 
Krysi. Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Aktywności Seniorów 
AS jak co roku w szczególny, wy-
jątkowy sposób przygotowuje się 
do spotkania z seniorami i prze-
żywania niezwykłego czasu przy 
wspólnym stole. Dokłada wszel-
kich starań, aby ten piękny czas był 
przeżywany z naszymi Seniorami, 
a zwłaszcza tymi, których los nie 
oszczędził, samotnymi, zapomnia-
nymi. Rokrocznie w taki sposób 
przeżywamy wspólnie naszą wiel-
ką, wyjątkową Wigilię. 

Nasze tegoroczne spotkanie 
odbyło się na terenie Orlen Areny 
w Płocku, przy Placu Celebry 
Papieskiej 1. 

Wyjątkowy wieczór Seniorów AS’a

Czekamy na takie chwile 
Do wspólnego bycia razem nie ma lepszej okazji niż Wigilia. Dlatego tak wielką wagę przykładamy do tego, by ten wyjątkowy czas spędzać w jak 

największym gronie seniorów z AS’a. Tak było i w tym roku kiedy spotkaliśmy się w gronie 800 osób w płockiej Orlen Arenie. Domowa wigilijna kolacja, 
nastrojowy program artystyczny, prezenty od Św. Mikołaja i najbardziej wzruszający moment każdego wigilijnego wieczoru -  dzielenie się opłatkiem 
i dobrymi życzeniami. Tak wielka rodzina AS’a przeżywała tegoroczną Wigilię. 
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Już niebawem przed nami 
święta Wielkiej Nocy. Rodzinne 
spotkania, uroczyste śniadanie, 
chwile pełne radosnych przeżyć. 
I taki klimat widać w naszych 
restauracjach. Jak zawsze przy-
gotowujemy  się do tego cza-
su w bardzo staranny sposób. 
I myślimy o odpowiednich de-
koracjach wielkanocnych, dzięki 
którym panuje u nas wyjątkowa 
atmosfera. Nasze ozdoby wielka-
nocne są pełne kolorów, natural-
nych akcentów i żywych roślin. 
Jako, że Wielkanoc nadchodzi 
wraz z wiosną, trudno oprzeć się 
pokusie wykorzystania wszel-
kich dostępnych ciętych lub do-
niczkowych kwiatów. Pachnące 
bukiety z żonkili, hiacyntów 
czy tulipanów cieszą zmysły 
wzroku i węchu, a do wnętrza 
wprowadzają radosną atmosferę. 
Ustawione w kolorowym wazo-
nie oraz przyozdobione gałązka-
mi bazi stanowią radosną wielka-
nocną aranżację. 

Wielkanoc ma wiele swoich 
symboli, które wykorzystujemy 
w tworzeniu dekoracji, jednak 
chyba najbardziej przypominają 
nam o tym pisanki i wielkanocna 
palma. Dlatego tych elementów 
nigdy w naszym wystroju nie 
brakuje. A goście odwiedzający 
Gary Babci Krysi w Mławie czy 

Płocku mogą oglądać  pisanki 
ozdobione wyskrobanymi ręcz-
nie wzorami, jajka wykonane 
z porcelany czy masy plastycz-
nej.  Pisanki, kraszanki, drapan-
ki, ażurki jajka wielkanocne dają 
mnóstwo możliwości dekora-
cyjnych. Palma wielkanocna to 
tradycja. Możesz kupić gotową, 
ale szczególną radość sprawiają 

te wykonane samodzielnie. Jak 
te przez nasze panie seniorki 
w Centrum Aktywnego Seniora 
w Mławie. Do zrobienia palmy 
wielkanocnej warto użyć buksz-
panu, żywotnika, gałązki wierz-
by z baziami i bibuły. Palemka 
wielkanocna będzie ładną ozdo-
bą na święta, czyli nie tylko 
w Niedzielę Palmową.

W naszych restauracjach po-
zwalamy wielkanocnym ozdo-
bom zapanować nad przestrzenią 
wokół nas.  Bo dzięki temu jest 
pięknie. A jak mówią nasze se-
niorki i odwiedzający restaurację 
taki wystrój to również kojąca 
podróż do czasów dzieciństwa, 
kiedy wszystko wydawało się 
łatwiejsze.

 Dekoracje Wielkanocne jak 
co roku można podziwiać w na-
szych restauracjach. W naszych 
lokalach pojawiają się elementy 
przypominające o zbliżających 
się świętach, które w większości 
wykonają nasze Panie Seniorki. 
Dowoli eksperymentują z wła-
snoręcznym tworzeniem wio-
senno-świątecznych motywów, 
które można łatwo wykonać 
z różnego rodzaju materiałów, 
dostępnych w każdym domu. 
Z kawałka bibuły, filcu czy in-
nego materiału potrafią wycza-
rować fikuśne wzory, wstążki, 
z których powstaną przepiękne 
ozdoby. Dla nich to sama przy-
jemność przygotowania czegoś, 
co może zachwycić oko przy ko-
rzystaniu z usług naszych lokali. 
A może nawet podsunąć pomysł, 
aby stworzyć coś podobnego we 
własnym domu.

Wykonane ozdoby można 
także zakupić, a dzięki temu do-
łożyć piękną cegiełkę pomocy, 
którą przeznaczymy na wsparcie 
naszych seniorów.

 z  ż y c i a  A S ’ a

Nasze restauracje już pachną wiosennym klimatem i zbliżającymi  się świętami Wielkiej Nocy. Jak co roku nasi seniorzy przygotowują setki 
przepięknych dekoracji, które wprowadzają w klimat tej niezwykłej pory roku. Zatem w restauracjach Gary Babci Krysi w Mławie i Płocku królują 
wszelkie odcienie zieleni, w towarzystwie której doskonale czują się ręcznie wykonane przez seniorki zajączki, kurczaki. A całości dopełniają 
nieodłącznie związane z wiosną i wielkanocną tradycją jajka. Tu także pomysłowość i talenty naszych seniorów budzą zachwyt. 

W ASie już czekamy na wiosnę
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W Stowarzyszeniu AS bar-
dzo chętnie korzystamy z każ-
dej możliwości do zdobywania 
wiedzy, poznawania ciekawych 
ludzi, czy wreszcie zabawy i 
spędzania razem wolnego cza-
su. Taką okazję  mamy w każdy 
czwartek, kiedy z seniorami spo-
tykamy się na zajęciach, warsz-
tatach w ramach prowadzonego 
u nas Klubu Inicjatyw Społecz-
nych „Gar Rozmaitości”

.
Czwartkowe popołudnia stały 

się stowarzyszeniową tradycją. 
Nasi seniorzy i seniorki bardzo 
chętnie i licznie w nich biorą udział. 
A my staramy się przygotować w 
każdy czwartek interesujące spo-
tkanie, warsztaty, niezwykłą opo-
wieść.  - Kilka miesięcy naszych 
wspólnych spotkań pokazało, że 
chcemy spotykać się w tej formule. 
Formule wpisującej się w działal-
ność statutową Stowarzyszenia AS, 
w której tak bardzo wiele uwagi 
zwracamy na to, by seniorów ak-
tywizować, pozwalać im rozwijać 
się, spełniać, realizować wła-
sne zainteresowania i marzenia. 
Każda forma aktywności, która 
sprawia, że osoby starsze chcą 
włączyć się w życie społeczne, 
wyjść z domu jest cenna – mówi o 
idei czwartkowych spotkań Michał 
Jaros, wiceprezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS. 

Każde spotkanie dające okazję 
do rozmowy, zaprezentowania 
talentów seniorów, umiejętności, 
pasji jest wyjątkowe. Stąd nasze 
kolejne pomysły, które realizuje-
my w każdy czwartek o godzinie 
18.00. w siedzibie Stowarzyszenia 
przy ulicy Obrońców Płocka 1920 
lokal 20. - Słuchamy, rozmawia-
my, wymieniamy się poglądami. 
Uczymy się, dowiadujemy się wie-
lu nowych rzeczy. To dla nas także 
okazja, aby z innymi seniorami ze 
Stowarzyszenia bliżej się poznać, 
porozmawiać. Ciekawie spędzić 
czas. Bo przecież na co dzień nie 
mielibyśmy okazji na to, by spotkać 
takie osoby jak tu, które dzielą się z 
nami swoją pasją, wiedzą. W domu 
zawsze jest jakaś wymówka. A tak 
przychodzi czwartek, zbliża się 

godzina 18.00 i człowiek  przygo-
towuje się do wyjścia na spotkanie 
w Garze Rozmaitości – mówi jed-
na z klubowiczek pani Ela.  

Co jest magnesem przyciąga-
jącym na spotkania? Jak mówią 
uczestnicy atmosfera, tematy. A w 
ciągu roku trochę się ich uzbiera-

ło. Mieliśmy okazję rozmawiać 
o modzie, urodzie. Ale również 
spotkania w garze Rozmaitości 
dały nam wyjątkową okazję do 
wspólnego przygotowywania 
się i przeżywania świąt Bożego 
Narodzenia. Najpierw wspólnie 
przygotowywaliśmy dekora-
cje do naszej sali w restauracji 
Gary Babci Krysi., gdzie snuli-
śmy mnóstwo pięknych historii 
o świętach. Były wspomnienia 
z dzieciństwa, zabawne wspo-
mnienia, wzruszające opowieści. 
Klimat świąt przeżywaliśmy ra-
zem kiedy to właśnie w ramach 
naszego czwartkowego spotkania 
nasze seniorki dzieliły się wie-
dza na temat lepienia pierogów.  
A porady były udzielane przy 
wspólnym lepieniu pierogów. 
Wszystko zarejestrowała kamera 
Płockiej Telewizji PTV., a pro-
gram prowadzony przez redaktor 
Annę Klekowicką został wy-
emitowany w cyklu: Imperium 
Kobiet. 

Przez cały rok działo się dużo, 
ciekawie. Było taneczne szaleń-
stwo, kiedy po kilkadziesiąt osób 
brało udział w lekcjach salsy pro-
wadzonych przez zaprzyjaźnio-
nego z nami Yessona. - Genialna 
sprawa na humor, samopoczucie. 
Czekam na każde kolejne zajęcia. 

I traktuję jako doskonałą okazję 
do zrelaksowania się w przesym-
patycznym gronie –  mówi pani 
Helenka, jedna z seniorek AS’a. 

Każdy kolejny czwartek to cie-
kawe dyskusje, wykłady, warsz-
taty. A wśród nich spotkanie z 
ratownikami płockiego Polskiego 
Czerwonego Krzyża, którzy po-
prowadzili dla nas warsztaty z 
udzielania pierwszej pomocy. 
Emilia i Dariusz Schmidtowie ze 
Stowarzyszenia TRAKT organi-
zujący Festiwal Zorzy Polarnej  
przygotowali nam wspaniała opo-
wieść o Laponii kraju Mikołaja, re-
niferów i niezwykłych rdzennych 

mieszkańców tej krainy Saamów. 
Nie zapominamy także o zdro-
wiu. A tu Katarzyna Królikowska 
ze Stowarzyszenia Płockich 
Amazonek uczyła nas jak ważna 
jest profilaktyka i samobadanie 
piersi. 

Nie zabrakło nam miejsca na 
zabawę i tu oprócz salsy spotyka-
liśmy się na wspólnym śpiewa-
niu, które traktujemy jako wstęp 
do stworzenia naszego chóru. 
Uczyliśmy się jak robić selfie, a 
także poznawaliśmy ćwiczenia 
ze szczęścia, które specjalnie dla 
naszych seniorów poprowadziła 
Katarzyna Królikowska. Nasz 
kolejny pomysł na to, by lepiej 
poznawać się podczas wspólnych 
spotkań sprawdził się i coraz bar-
dziej się rozwija. – Te wspólne 
czwartki to nasza kolejna inicja-
tywa do aktywizowania senio-
rów. Ich wspólnego poznawania 
się, otwierania na drugiego czło-
wieka, pomagania. Bo widzimy 
jak podczas kolejnych spotkań te 
rozmowy stają się coraz bliższe, 
bardziej serdeczne. Nawiązują 
się coraz bliższe znajomości, a 
mam nadzieję, że następnie za-
mienią się w przyjaźnie  – mó-
wił Michał Jaros, wiceprezes 
Stowarzyszenia na Rzecz wspie-
rania Aktywności Seniorów AS. 

a k t u a l n o ś c i  A S ’ a

Jak świętować Dzień Kobiet? 
Mamy na to doskonały pomysł. 
I już zapraszamy 5 marca do 
wspólnej zabawy w restauracji 
Gary Babci Krysi w Płocku. 

Startujemy o godzinie 
16.00. Zaczynamy od warsz-
tatów organizowanych dla se-
niorów i juniorów. Warsztaty 
poprowadzą pracownicy 
Filii Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Płocku. Zapraszamy 
do udziału w nich wszyst-
kich naszych seniorów. 
Będziemy tworzyć drzewo 
szczęścia, szukać wspólnych 
stron łączących juniorów 

i seniorów. Zabawa gwaranto-
wana. A na zakończenie przy-
gotujemy wspaniały pokaz 
mody „Babcia na wybiegu”. 
W roli modelek, pokazujących 
jakie trendy lansują współcze-
sne babcie, wystąpią oczywi-
ście nasze seniorki. W przerwie 
pokazu zapraszamy do ogląda-
nia krótkich etiud teatralnych 
w wykonaniu płockich aktorów 
amatorów z teatru PERSONA. 
Zapraszamy wszystkich chęt-
nych o godzinie 18.00. do re-
stauracji Gary Babci Krysi 
i udziału w tym wyjątkowym 
pokazie i kibicowania naszym 
paniom. Będzie się działo! 

Wyjątkowy pokaz mody, 
czyli Dzień Kobiet 
u Babci Krysi

Rozmowy, spotkania, warsztaty...

Czwartkowe spotkania 
w Garze Rozmaitości

Wszystkie Krystyny 
zapraszamy do nas 
na imieniny

W piątek, 13 marca, szcze-
gólne zaproszenie kierujemy 
do imienniczek naszej Babci 
Krysi. W ten wyjątkowy dzień 
wszystkie Krysie 
będą  u nas mia ły 
szczególe względy. 

Z pewnością bę-
dzie to piątek pełen 
wielkich emocji, 
przeżyć i niespodzia-
nek. Takie już mamy 
przygotowane dla 
wszystkich Krystyn, które tego 
dnia będą gościły w naszych 

r e s t a u r a c j a c h 
Gary Babci 
Krysi w Mławie 
i w Płocku. 
Św i ę t o w a n i e 
będzie trwało 
przez cały dzień. 

Solenizantki otrzymają specjalne 
ciasteczka od Babci Krysi. Tego 
dnia dla wszystkich Krystyn 
mamy 13% rabat na zamawiane 
dania. Z tej okazji ogłaszamy 
także konkurs plastyczny dla 
dzieci na imieninową laurkę dla 
Babci Krysi. Wyniki ogłosimy 
13 marca. Tego dnia będzie tak-
że wspaniała muzyczna niespo-
dzianka. Bo o godzinie 17.00 za-
praszamy wszystkie solenizantki 
wraz z bliskimi, znajomymi, ale 
także  płocczan do nas na kon-
cert Harcerskiego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Dzieci Płocka”. 
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Wigilia Seniorów AS’a

To już nasze piąte świątecz-
ne spotkanie w gronie rodziny 
AS’a. Jak zawsze odbywało 
się w niesamowitej atmosferze. 

Wspólnemu kolędowaniu to-
warzyszyły wzruszające chwile 
i setki dobrych życzeń. I oczy-
wiście prezenty od Św. Mikołaja. 

Wigilijne spotkania to jedna ze 
stowarzyszeniowych tradycji, 
w której uczestniczą nasi se-
niorzy, przyjaciele, darczyńcy 

i oczywiście załogi mławskich 
i płockich Garów Babci Krysi. 
Zawsze są pełne niesamowitych 
emocji, wyjątkowego klimatu, 

wspaniałych wrażeń i cudow-
nego nastroju. Ten wyjątkowy 
czas przypominamy w naszej 
fotorelacji. 

Doroczne spotkania na wspólnej kolacji z okazji Świąt Bożego Narodzenia to już nasza tradycja. Tak było i w tym roku, kiedy w płockiej Orlen Arenie 
celebrowaliśmy ten czas w gronie 800 osób wspólnie z naszymi seniorami z Mławy i Płocka. Domowa wigilijna kolacja, nastrojowy program artystyczny, 
prezenty od Św. Mikołaja i najbardziej wzruszający moment każdego wigilijnego wieczoru -  dzielenie się opłatkiem i dobrymi życzeniami. Tak wielka 
rodzina AS’a przeżywała tegoroczną Wigilię. 
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Muzyka, śpiew i taniec nie-
rozerwalnie związane są z na-
szymi seniorami. Wspólne, ta-
neczne zabawy to jedne z naj-
bardziej lubianych spotkań. Za-
tem w naszych restauracjach 
Gary Babci Krysi zapraszamy 
do wspólnej zabawy w każ-
dą środę i piątek od godziny 
18.00. 

 Taneczne spotkania towarzy-
szą naszym seniorom od począt-
ku działalności Stowarzyszenia 
AS. I są bardzo lubiane przez 
jak się okazuje mocno roztań-
czonych seniorów. Nic w tym 
dziwnego, bo jak mówią nasze 
ASy serdeczna, radosna zabawa 
w gronie znajomych, połączona 
z rozmowami, to najlepsza forma 
relaksu i najpiękniejszy sposób 
spędzania czasu wolnego. 

Środowe potańcówki i piąt-
kowe dancingi są stałym punk-
tem programu w tygodniowym 

harmonogramie stowarzysze-
niowych wydarzeń. Uwielbiane 
przez seniorów, bo z muzyką 
życie jest łatwiejsze i weselsze. 
– Czemu tak chętnie przycho-
dzimy? Bo jest okazja aby wyjść 
z domu. Spotkać się ze znajomy-
mi na zupełnie innej płaszczyźnie 
niż w domu. Trzeba się przygoto-
wać, jak to się mówi spiąć i iść. 
A jak się pójdzie  kilka razy, to 

już wchodzi w krew. Poza tym to 
ważne, że jest miejsce dla nas, 
w którym czujemy się jak u sie-
bie -  mówi pani Krysia z Płocka, 
seniorka ze Stowarzyszenia AS.

Środowe spotkania cieszą się 
ogromną popularnością. W każ-
dą środę i piątek nasze restaura-
cje przeżywają oblężenie. Fanów 
i entuzjastów tanecznych zabaw 
nie brakuje zarówno Mławie, jak  

w Płocku.  – Tak się przyzwycza-
iłam, że przychodzę na tańce re-
gularnie i to od początku – mówi 
pani Ela, członek Stowarzyszenia 
AS z Płocka. – Czy potrzebne  
jest takie miejsce? Chyba nie 
trzeba pytać. Bo wystarczy spoj-
rzeć ile nas tu jest w każdą środę, 
piątek, a jak  są dodatkowe im-
prezy to też sala wypełniona po 
brzegi. I to jest odpowiedź. Ilość 
tych osób w naszym wieku, któ-
ra szuka takich miejsc, spotkań, 
wydarzeń. Myślę, że ja i moi 
tacy bliscy znajomi, którzy też są 
członkami AS’a zadomowili się tu 
na dobre. A patrzę, że sporo in-
nych osób także. Zatem z pewno-
ścią będziemy przychodzili dalej. 
Jest tu dla nas klimat – dodaje 
pani Ela. 

Muzyczne spotkania to dla 
wielu seniorów także powrót 
do klimatu potańcówek sprzed 
lat. A wszystko za sprawą mu-
zycznych przebojów z daw-
nych lat, których nie brakuje na 

tanecznych środach i piątkach. 
– Bardzo się cieszę, że jest takie 
nasze miejsce. Bo wiadomo, że 
kiedy się nie przyjdzie są znajo-
mi, można porozmawiać, miło 
spędzić czas. To poczucie przyna-
leżności, świadomość, że ma się 
takie miejsce jest bardzo ważna 
i potrzebna. Tym bardziej dla se-
niorów, którzy przez wiele lat byli 
zapomniani jak grupa społecz-
na. Bo babcia posiedzi w domu, 
zajmie się wnukami, pojedzie na 
działkę. Tak owszem pomoże, 
zajmie się, chętnie coś upiecze. 
Ale babcia potrzebuje też poczuć 
się, że może zrobić coś dla sie-
bie. Coś co chce, a nie tylko to 
co  wypada – dzieli się swoimi 
spostrzeżeniami nasza kolejna 
seniorka z Płocka. 

Jak widać tańce każdy lubi, 
każdemu się przydają. A naszych 
seniorów, którzy jak widać mają 
sporo energii i chęci do  tańca 
niezmiennie zapraszamy w środy 
i piątki na taneczne spotkania.  

W ASie taneczne środy i piątki

Dla naszych seniorów każdy 
tydzień, to okazja do nowych 
wyzwań, przeżyć. A my stara-
my się wspierać i realizować te 
oczekiwania. Stąd nasz nowy 
plan i pomysł na cykliczne za-
jęcia, na które zapraszamy 
od poniedzia łku do soboty. 
A w nim dużo ciekawych spo-
tkań, wyjazdów, warsztatów. 
Dużo rozmów i kolejnych po-
mysłów na aktywne spędzanie 
czasu wolnego.  

Do oferty zajęć organizowa-
nych przez Stowarzyszenie AS 
w ramach Centrum Aktywnego 
Seniora dołączamy nowe pomy-
sły i projekty. Wśród propozycji 
są cykliczne zajęcia pozwalające 
rozbudzać zainteresowania se-
niorów, odkrywać i rozwijać ich 
pasje, talenty. A przede wszyst-
kim ciekawie i aktywnie spędzać 
czas. Plan zajęć organizowanych 

pod okiem wykwalifikowanych 
trenerów wpisuje się w działania  
statutowe naszej organizacji. A tu 
ogromną rolę zwracamy na zapo-
bieganie samotności i aktywizo-
wanie seniorów. 

Przygotowany właśnie pro-
gram to oferta bardzo różnorod-
na, uwzględniająca wszechstron-
ne zainteresowania seniorów. Już 
zapraszamy do udziału w zaję-
ciach. Jakiego rodzaju spotkania 
proponujemy?  Zajęcia taneczne 
pozwalające poprawić kondycję 
taneczną, humor i samopoczucie. 

Na zajęciach z rękodzieła bę-
dziemy łączyli umiejętności ma-
nualne i pomysły podsuwne przez 
wyobraźnię. Wykorzystamy je 
między innymi przy tworzeniu 
dekoracji świątecznych. Podczas 
zajęć z języka angielskiego se-
niorzy będą poznawali podsta-
wowe zwroty. Już zapraszamy do 
udziału  w zajęciach literackich, 
teatralnych, gdzie seniorzy będą 

mieli okazję podzielić się swoją 
twórczością, ale również nauczyć 
swobodnego obycia scenicznego. 
Czy wyrażania swoich emocji. 

W naszej ofercie jest również 
coś dla sympatyków śpiewu. Tu 
proponujemy zajęcia wokalno 
chóralne. 

  Nasz tygodniowy cykl spo-
tkań kończymy sobotnimi wę-
drówkami. Tak modne teraz 
„chodzenie z kijkami”, czyli po-
pularny nordic walking. Na tym 
nie kończymy, bo w każdym mie-
siącu proponujemy osobom zain-
teresowanym tematyczne spo-
tkania z ekspertami w zakresie 
dziedzin ważnych dla seniorów. 
Zatem będą prelekcje z prawni-
kami, psychologami, lekarzami, 
ekspertami od ubezpieczeń, czy 
urody. Również raz w miesiącu 
będziemy odbywać wizyty stu-
dyjne, które będą kolejną okazją 
do odbywania ciekawych wizyt, 
poznawania od kulis tajemnic 
miejskich instytucji, spotkań ze 
znanymi płocczanami. 

Szczegółowe informacje na 
temat zapisów i harmonogramu 
zajęć można  uzyskać pod nume-
rem telefonu: 791 187 282.  

Jak żyje senior w ASie? 
Z pasją i bez nudy
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Stowarzyszen ie  na  Rzecz 
Wspierania Aktywności Seniorów 
AS, to miejsce dla wszystkich osób 
powyżej 55 roku życia, które chcą 
w ciekawy sposób spędzać czas 
wolny. W naszej ofercie spotkań, 
warsztatów i zajęć tematycznych 
jest mnóstwo propozycji. Każdy 
AS tu znajdzie miejsce do rozwija-
nia swoich pasji i zainteresowań. 
Ale także nawiązania nowych 
znajomości i realizowania się 
w wielkiej pasji pomagania innym. 
Przede wszystkim Stowarzyszenie 
AS to miejsce pozwalające uniknąć 
samotnego życia w pustych ścia-
nach własnego domu.

Kto może dołączyć do  
Stowarzyszenia AS? Każda oso-
ba w wieku powyżej 55 lat, która 
ma ochotę czerpać radość z życia.  
Każda osoba mająca legitymację 
członkowską Stowarzyszenia 
korzysta zarazem  z szerokiego 
pakietu korzyści i rabatów przy-
gotowanych dla członków AS.

Zapisy przyjmowane są w sie-
dzibie Stowarzyszenia w Mławie 
– ul. Chrobrego 7 w Mławie 
i w Płocku - ul. Obrońców Płocka 
1920 lokal 20.

 Przy wypełnianiu dekla-
racji członkowskiej pobiera-
na jest jednorazowa opłata  za 
wydanie legitymacji w wyso-
kości 15 zł. Każdy z członków 
Stowarzyszenia opłaca miesięcz-
ną składkę w wysokości 10 zł. 

Szczegółowe informacje doty-
czące zapisów zamieszczone są na 
stronie: www.aktywnysenior.org.
pl oraz pod numerami telefonów:  
791-187-238 (Mława) i 792187228 
(Płock). Osoby dołączające do 
Stowarzyszenia Aktywny Senior 
mają zapewniony szeroki zakres po-
mocy i wsparcia:

- zakup obiadów w restauracji 
Gary Babci Krysi w Płocku w cenie 
8 zł ,

- dofinansowanie przy zakupie 
leków,

- dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych,

-  wsparcie rzeczowe,
- wsparcie finansowe,
Dla członków Stowarzyszenia 

w Mławie i Płocku organizowane są 
również imprezy integracyjne, wy-
jazdy turystyczne. W obu miastach 
stowarzyszenie prowadzi restaurację 
Gary Babci Krysi, gdzie członkowie 
stowarzyszenia kupują dwudaniowe 
obiady z 50% zniżka w cenie 8 zł.

z o s t a ń  A S ’ e m

Jak dołączyć do Stowarzyszenia AS?

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS w 100 % działa w  oparciu o sa-
modzielnie wypracowane środki finansowe. Te w całości przeznaczane są na realizowanie celów sta-
tutowych Stowarzyszenia, w tym także zapewnienie pomocy rzeczowej i finansowej członkom AS’a. 
Zakres pomocy seniorom obejmuje miedzy innymi wsparcie finansowe na zakup leków, dofinansowa-
nie turnusów rehabilitacyjnych, zakup opału. Największa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie 
codziennych obiadów dla członków Stowarzyszenia. Wysokość dofinansowania stanowi 50%. Dzięki 
temu seniorzy  przez cały miesiąc mają dostępne dwudaniowe obiady w cenie 8 zł. 

Stowarzyszenie nie korzysta z dotacji, dofinansowań, ani żadnego innego wsparcia na szczeblu sa-
morządowym czy rządowym. Korzystamy z dostępnych dla wszystkich organizacji konkursów gran-
towych. Środki na działalność pozyskujemy w głównej mierze ze sprzedaży skrzata Helpika szytego 
przez seniorki w Centrum Aktywnego Seniora oraz działalności restauracji Gary Babci Krysi, które 
działają w Mławie i Płocku. Od stycznia br. Stowarzyszenie prowadzi nową restauracje w Płocku o na-
zwie Płocki Salonik Babci Krysi, z którego dochód także jest przeznaczany na finansowanie działalno-
ści statutowej 
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Zawieszony obiad, ta wyjąt-
kowa akcja naszego Stowarzy-
szenia. Dzięki wsparciu ludzi 
o wielkich sercach, codziennie 
możemy wydawać kilkadzie-
siąt ciepłych posiłków osobom 
będącym w trudnej sytuacji 
życiowej, osobom bezdomnym. 
Dziękujemy za codzienną pomoc 
i zawieszanie obiadów i prosi-
my o wspieranie akcji, dzięki 
której ktoś słabszy może zjeść  
często swój jedyny posi łek 
w ciągu dnia. 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Aktywności 
Seniorów AS jest prekursorem tej 
akcji w Polsce. I jest ona wpisa-
na w działalność Stowarzyszenia 
AS od chwili powstania. Dzięki 
niej codziennie, w obu naszych 
restauracjach Gary Babci Krysi 
pomagamy najbardziej potrze-
bującym. Codziennie w Mławie 
i Płocku osoby samotne, bez-
domne, będące na życiowym za-
kręcie mogą zjeść ciepły posiłek. 

Taki sposób pomagania jest 
bardzo ważną częścią działalno-
ści Stowarzyszenia AS. Jak moż-
na pomagać? To bardzo proste. 
Wystarczy dołączyć do naszej 
wyjątkowej akcji „Zawieszony 
obiad”. Opłacić, czyli „zawiesić” 
obiad w naszej restauracji lub na 
stronie. To wystarczy by ktoś 
potrzebujący otrzymał obiad. 

Zapraszamy do wspólnego dzie-
lenia się dobrem. Bo tylko dzięki 
pomocy wielu osób o wielkich 
sercach będziemy mogli przeka-
zać ciepły posiłek podopiecznym 
naszego Stowarzyszenia, oso-
bom samotnym, bezdomnym, dla 
których będzie to często jedyny 
ciepły posiłek w ciągu dnia. 

Akcja „Zawieszony Obiad” 
wpisuje się w działalność 
Stowarzyszenia Na Rzecz 
Wspierania Aktywności 
Seniorów „Aktywny 
Senior”w Mławie i jest realizo-
wana od początku jego powsta-
nia. Z chwilą uruchomienia płoc-
kiej filii Stowarzyszenia AS i re-
stauracji Płockie Gary Babi Krysi 
także w Płocku zapraszamy do 

wspólnego pomagania. Aby po-
móc wystarczą dobre chęci i 13 
zł, bo tyle kosztuje obiad, który 
można ufundować dla kogoś 
w naszej restauracji, siedząc 
w domu. – Akcja zawieszonego 
obiadu, zapoczątkowana przez 
nasze Stowarzyszenie w Polsce, 
jest odpowiedzią na potrzebę 
wsparcia ogromnej liczby osób 
potrzebujących. I nie wyobraża-
my sobie, aby nie było możliwo-
ści zawieszenia obiadu w naszej 
płockiej filii. Stąd nasza prośba 
i apel o dołączanie, fundowanie 
obiadów, dzielenie się dobrem 
– mówi Rafał Chmielewski, 
prezes Stowarzyszenia Na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów „Aktywny Senior”. 

Dzięki zawieszonym obia-
dom, codziennie w Mławie mo-
żemy naszym podopiecznym 
przekazywać ponad 140 świe-
żych, ciepłych posiłków. Teraz 
na taką możliwość, z pomocą 
ludzi wielkich serc, otwieramy 
się w Płocku. Z doświadczenia 
w Mławie wiemy, że osób przy-
chodzących do nas jest więcej niż 
zawieszonych obiadów. Dlatego 
liczymy na wielkie wsparcie 
tej pięknej idei, bo osób po-
trzebujących jest bardzo dużo. 
Zapraszamy do dzielenia się do-
brem, abyśmy nie musieli odma-
wiać wsparcia osobom zgłasza-
jącym się do nas. Kwota 13 zł, 
często nieosiągalna dla naszych 
podopiecznych, ma wielką moc. 

Jak 
zawiesić obiad?

Wystarczy wejść na 
nasz Fun Page projektu 
„Zawieszony Obiad” lub naszą 
stronę: www.sklepas.org/za-
wieszony-obiad-ufunduj. Po 
wejściu na stronę obiad można 
ufundować w trzech krokach: 
kupujesz obiad (zupa i drugie 
danie) za 13 zł, opłacasz za-
mówienie za pośrednictwem 
PayU, PayPal lub przelewem 
i osoba potrzebująca otrzy-
muje gorący posiłek. Obiad 
można także zawiesić w na-
szej restauracji Płockie Gary 
Babci Krysi mieszczącej się 
przy ulicy Obrońców Płocka 
1920 lokal 20. Nasi pracowni-
cy udzielą wszystkich niezbęd-
nych informacji. Zawieszony 
obiad nabijany jest na kasę 
fiskalną. Osoba potrzebująca, 
podchodząc do kasy uzyskuje 
informację, iż mamy dla niej 
zawieszony obiad. Informacje 
o ilości ufundowanych danego 
dnia obiadów zamieszczamy na 
Facebook’u. Jeśli danego dnia 
nie są wykorzystane wszystkie 
obiady, to są dostępne dla po-
trzebujących następnego dnia. 

Dziękując za dotychczasowe 
ogromne wsparcie i pomoc prosi-
my o zawieszanie obiadów w na-
szych Restauracjach Gary Babci 
Krysi w Mławie i Płocku.

W Stowarzyszeniu AS 

Kup wyjątkowy obiad i pomagaj! 
R

 E
 K

 L
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Skrzat Helpik to najlepszy przyja-
ciel, który powstał z myślą o radowaniu 
i pomaganiu. I najbardziej cieszy się 
wtedy, kiedy może realizować swoje naj-
ważniejsze zadanie, czyli pomagać. Jest 
małym podróżnikiem, który zagościł już 
w nie jednym domu, zarówno w Polsce 
jak i za granicą. To cudowny duszek 
niosący dobro i bezpieczeństwo dzięki 
ludziom dobrej woli.

Nasz bohater jest tworzony 
w szwalni, w Mławie  przez  nie-
samowicie zdolne Panie Seniorki. 
Każdą wolną chwilę są chętne po-
święcić na  powstanie kolejnego 
przyjaciela. W tworzenie każdego 
z nich wkładają mnóstwo swoje-
go serca. Z ogromną cierpliwo-
ścią, dokładnością czuwają nad 
każdym elementem, aby w końcu 
powstała przepiękna całość na-
szego Skrzata. Dzięki temu nasza 
rodzinka Helpików coraz bardziej 
się zmienia i rozrasta. Każda na-
sza cudowna  seniorka przebywa-
jąca w szwalni ma wkład w uszy-
cie naszego bohatera. Dziennie 
potrafi ich powstać nawet sto 
sztuk, przy czym Panie Seniorki 
doskonale się bawią, rozmawiają, 

żartują, opowiadają sobie hi-
storie ze swojego życia.

Skrzat Helpik i cała zało-
ga go tworząca ma ogromne 
marzenia. Chcą, aby dobry 
duszek dotarł nawet w naj-
mniejszy kąt świata, aby 
dawać radość zarówno 
dzieciom i dorosłym. 
- Chcemy pomagać, 
chcemy zrobić coś 
dobrego dla innych. 
Chcemy, aby pamięta-
no , że są na świecie 
osoby, które potrze-
bują naszej pomocy. 
Dzięki Helpikowi 
jest to właśnie 
możliwe -  mó-
wią seniorski z Asa, 
które spotykają się 
w szwalni, przy two-
rzeniu kolejnego 
skrzata. 

Helpik zagościł już 
w wielu domach u szczę- ś l i -
wych rodzin, które zapraszając 
do siebie obdarzyły go ogromną 
miłością i nawet nadały imiona. 
Wielokrotnie dostaliśmy pozdro-
wienia i podziękowania wraz 

z ich zdjęciami z zaśnie-
żonej Islandii, Bristolu, Belgii, 
Łodzi, Poznania, Nowego Sącza 
i innych wielu miejsc.

Tak o naszych bohaterach pi-
szą ich nowi właściciele: - mam 2, 
a 3 podarowaliśmy mojej mamie 

pod choinkę. Jej radość 
była ogromna, bo praw-
da jest taka, że to najpięk-
niejsze skrzaty na świecie 
-  pisze na naszym pro-
filu jedna z setek osób, 
która zakupiła Helpiki. 
A kolejne opinie brzmią 
tak:-  bardzo dziękuje-
my za pięknego skrzata, 
za pracę i serce włożo-
ne w jego powstanie <3 
Skrzacik jest przepiękny!. 
I dalej czytamy: - mam 
i ja, wczoraj przyjechała. 
Jest cudowna. Dzieci za-
chwycone, a mąż oczu nie 
może oderwać.

Nasze skrzaty pięknie 
wypełniają miejsca w do-
mach i sercach. A kupu-
jący tak o nich piszą do 
nas: - cudowną parkę od 
Was mamy.  Skrzaty są 

przecudne i dodają ciepło w na-
szym domku! Wam wielkie bra-
wo za pomysł i za to co robicie! 
Jak już mówiłam JESTEŚCIE 
NIESAMOWICI!! Pozdrawiam 
cieplutko  . Miło nam słyszeć, 
czytać, że:- piękne skrzaty szyjecie 

i uśmiech na wielu twarzach nimi 
wywołujecie, energii w domach 
dodają i swoich właścicieli pocie-
szają, pilnują by aura w domu do-
bra była by miłość i radość gości-
ła, na święta choinek pilnują  gdy 
łakomczuchy z cukierków ją ob-
skubują, na prezentach sobie sie-
dzą i od czasu do czasu też sobie 
gdzieś indziej posiedzą, bardzo 
bym wygrać skrzacika chciała na 
pewno od razu bym go pokochała.

Misją Skrzata Helpika jest 
niesienie dobra najbardziej po-
trzebującym  i przekazywanie go 
innym. Niesamowity Skrzacik 
to doskonały prezent na wszyst-
kie okazję dla osób w każdym 
wieku. Należy pamiętać, żeby 
trzymać się wskazówek dołą-
czonych do każdego z nich, 
a dobry duszek zaopiekuje się 
Tobą i Twoim domem.  Będąc 
jego właścicielem, każdego dnia 
na Twojej twarzy pojawi się 
uśmiech, gdy tylko się na niego 
spojrzysz. Ociepli wnętrze każ-
dego domu, firmy, przedszko-
la, a przede wszystkim serca 
nasze i osób w trudnej sytuacji 
życiowej.

Skrzat HELPIK nasz przyjaciel dla każdego

To najpiękniejszy skrzat na świecie

Wigilia jest wtedy, gdy za-
siadając przy jednym stole nie 
oceniamy. Przyjmujemy drugie-
go człowieka z serdecznością, 
dając ciepłe słowo, zrozumienie 
bez krytyki. Tak właśnie było 
na naszej wyjątkowej Wigilii 
w Płockich Garach Babci Krysi, 
gdzie pracownicy Stowarzy-
szenia AS zasiedli do wspólnej 
świątecznej kolacji z osobami 
bezdomnymi. 

Nasza szczególna Wigilia peł-
na była rozmów, łez, wzruszenia 
i radości. I długich opowieści 
o tym, że Marek po raz pierwszy 
w życiu jest na wigilijnej kolacji, 
gdzie stół jest nakryty białym ob-
rusem. O tym, że Monika zawsze 

marzyła o dużym rodzinnym spo-
tkaniu, wspólnym składaniu so-
bie życzeń. A ten wieczór będzie 
prawdziwie magiczny. Fiodor 
specjalnie  na  spotkanie w naszej 
restauracji dostał nowe, czyste 
ubranie. Wykąpał się, przyciął 
włosy. – Chciałem ładnie wy-
glądać. Nigdy nie miałem takiej 
Wigilii, nikt mnie nie zapraszał. 
Bo ludzie nie chcą takich jak my. 
Nikt nie pyta dlaczego po co. 
Każdy ocenia jednym słowem: 
zły. A niektórzy z nas jeszcze pa-
miętają jak wygląda dobre życie 
i piękne święta. Niektórzy nie pa-
miętają  bo takiego życia i takich 
świat nigdy nie mieli. Dlatego 
trudno mi powstrzymać łzy, kiedy 
ktoś zobaczy i chce zobaczyć we 
mnie człowieka  – mówili  pod-
czas wigilijnego wieczoru w re-
stauracji Gary Babci Krysi nasi 
goście. 

W tym wyjątkowym mo-
mencie osoby nie mające domu 

czasami po raz pierwszy w ży-
ciu zasiadły z nami do prawdzi-
wej wigilijnej kolacji. Tak jak 
w prawdziwym domu był stół 
nakryty białym obrusem, kola-
cja, życzenia, opłatek i prezen-
ty. Bo każdy z nas jest człowie-
kiem. Stowarzyszenie AS w tym 
szczególnym czasie jeszcze 
bardziej zwraca się ku osobom 
potrzebującym pomocy. Jednym 
z naszych płynących z serca ge-
stów jest zaproszenie  do wspól-
nego stołu osób bezdomnych. 

To było piękne spotkanie 
m.in. dzięki osobom wspiera-
jącym nasze Stowarzyszenie. 
Bo Wy pomogliście nam 
je zorganizować, dla in-
nych. Dla ludzi bez domów.
Dzisiaj także możecie im po-
móc. Zawieszając dla nich obiad 
na www.sklepas.org/zawieszo-
ny-obiad-ufunduj, który już ju-
tro przekażemy im w naszych 
restauracjach
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Tak spotyka się dobro
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Jak sama mówi inspiruje ją 
„to co się wokół niej dzieje”. 
Wydarzenia, spotkania, miej-
sca. Gdy najdzie ją wena, musi 
zacząć pisać od razu. Zdarza 
się, że myśli budzą ją nawet 
w nocy. Tak o swojej miłości 
do pisania, która nie zna dnia, 
ani godziny mówi Aleksandra 
Miklas. 

Aleksandra Miklas to niesa-
mowicie inspirująca kobieta. Ma 
osiemdziesiąt pięć lat i mieszka w 
Płocku. Włada biegle trzema języ-
kami. Dwadzieścia pięć lat swoje-
go życia spędziła w miejscowości 
Nangis we Francji. Skończyła 
tam szkołę, pracowała i wyszła 
za mąż, po przejściu na emery-
turę postawiła wrócić do Polski 
do swoich dzieci. To właśnie we 
Francji w 1999 roku rozpoczęła 
swoją przygodę z pisaniem. 

Wieczorne czytanie baśni 
Hansa Christiana Andersena 
swoim dzieciom w późniejszym 
czasie nakłoniło Aleksandrę do 
pisania. Na początku zaczęła 

tworzyć przysłowia oraz życze-
nia, których ma na swoim kon-
cie ponad czterysta. W później-
szym czasie pisanie przysłów 
ewaluowało w pisanie wierszy. 

Jej inspiracją jest wszyst-
ko co jest wokół niej. - To 
może być zarówno ważne 
wydarzenie jak i spotka-
nie ze starym znajomym na 
ulicy – mówi Aleksandra 
Miklas.

Aleksandra najbardziej 
lubi pisać wiersze rymowa-
ne. Jak sama mówi pisanie 
nie zawsze przychodzi ła-
two. Pierwsza myśl, która 
prowadzi do zapisania jej 
przeradza się w cały pro-
ces twórczy, który wyma-
ga czasu i poświęcenia. Do 
dopasowania odpowiednie-
go rymu często potrzeba 
dużej ilości cierpliwości.  
Zapytana o to jak zostać 
pisarzem , odpowiada, że 
trzeba dużo czytać. Osoba, 
która nie czyta nigdy nie 
odnajdzie w sobie pasji do 
pisania.

Specjalnie dla naszych 
czytelników publikujemy 
jeden z wierszy Aleksandry 
Miklas inspirowany naszą 
restauracją Płockie Gary 
Babci Krysi.

Wena przychodzi nocą Gary Babci Krysi
O mój panie! Nie do wiary u Babci 

Krysi od samego rana podskakują sta-
re gary. Tam się zbiera codziennie ludu 
gromada, żeby zjeść obiad i z sobą po-
gadać. I obgadują a to za słone, a to za 
zimne i robią przy tym miny niewinne. 
Nikomu nie chce się dziś gotować, le-
piej zapłacić i się nie fatygować. 

A Babcia Krysia z całą załogą, pra-
cują ciężko więcej nie mogą. Tu kipi 
zupa i para bucha przy oddychaniu 
wchodzi do brzucha. I z sił opadają 
bo ich zalewa – pożóg babciu kocha-
na, lepiej uciekaj już ja zrobiłam lepiej 
czasu nie zwlekaj. 

Monika trochę ze zmęczenia utyka, 
Justynka nic nie mówi tylko oczy przy-
myka. Jolka i Dawid to fajne „zuchy”, 
jak ktoś się złości, ze śmiechu trzęsą im 
się brzuchy. Cóż na to może poradzić 
Lenka jak się pochyli to mocno stęka. 
Szlachetni Prezesi nasi Pan Rafał i 
Misio, tego nie znają jak dla seniorów 
się poświęcają. Całą nockę pracowali, 
by odmienić nasz dom „Seniora” aby 
przyjemnością nas obdarować. Za ten 
trud poniesiony obficie zbiorą należne 
plony. Los ręką do darów szczodrą, 
niech szczęścia da Wam od nas naj-
piękniejszy życia kwiat. Za Wasze tru-
dy i dobroć który rozjaśni świat.

W naszym kąciku literackim zapraszamy do wspólnego odkrywania magii słowa pisanego. A naszych seniorów do nadsyłania wierszy pisanych do 
szuflady. Chętnie będziemy je publikowali i prezentowali na łamach naszego miesięcznika „Aktywny Senior”. Wierzymy, że wśród naszych seniorów 
są autorzy wielu pięknych, poruszających, zapadających w pamięć wierszy. Już teraz zapraszamy do ich nadsyłania na adres: media@fundacjaas.org. 
Można także zostawiać w sekretariacie naszego Stowarzyszenia w Płocku, ul. Obrońców Płocka 1920 lokal 20 .

Co dwa tygodnie w restaura-
cji Gary Babci Krysi spotykają 
się sympatycy rozrywek umy-
słowych. W ruch idą różnego 
rodzaju krzyżówki i odgady-
wanie najróżniejszych haseł. 
Ale także chętnie uczestnicy 
spotkań sięgają po gry plan-
szowe i  szachy. A zdarza się 
rozgrywać i brydża. 

Wtorkowe spotkania grupy 
pasjonatów lubiących „łamać 
głowę” odbywają się w ramach 
stowarzyszeniowego Klubu Gar 
Rozmaitości. A ponieważ lubi-
my, aby działo się dużo i było 
różnorodnie, to w naszej ofercie 
mamy także propozycję ćwiczeń 
umysłowych. 

W zajęciach uczestniczą se-
niorzy i członkowie Płockiego 
Klubu Miłośników Rozrywek 
Umysłowych. W ramach naszej 

współpracy zachęcamy do podej-
mowania  krzyżówkowych wy-
zwań. Do udziału w spotkaniach 

zapraszamy amatorów i zawo-
dowców szaradziarskich. Bo SA 
to spotkania dobre i wskazane dla 

każdego. Bo przy tej okazji moż-
na się zrelaksować, ale również 
i sprawdzić, powalczyć i spo-

tkać ze znajomymi i spędzić czas 
w miłej atmosferze. – Serdecznie 
zachęcam do udziału bo jest to 

rozrywka dla każdego.  Nie trze-
ba żadnych przygotowań, aby do 
nas dołączy, przyjść, spróbować. 
A jeśli się już zacznie to wcią-
ga jak magnes –  zaprasza do 
udziału w cyklicznych zaje ciach 
Robert Romanowski, który od lat 
w Płocku organizuje szaradziar-
skie mistrzostwa Polski.

Szef klubu Relaks 
i organizator mistrzostw Robert 
Romanowski zaprasza osoby, 

które chcą w ciekawy sposób 
spędzić popołudnie. – Nasze za-
jęcia, to doskonały relaks dla 
osób w każdym wieku. To tak-
że świetna gimnastyka umysłu. 
Zachęcam amatorów i zawo-
dowców do  spotkań  w naszym 
gronie. Tych, którzy lubią ćwi-
czyć umysł, rywalizować, spraw-
dzać się w nowych zadaniach 
i doskonale bawić – mówi Robert 
Romanowski, dodając, że to 
świetny sposób na zagospodaro-
wanie czasu wolnego. Spotkanie 
dla starszych i młodszych, któ-
rzy często rozwiązują zadania 
w domu, a tu mogą sprawdzić 
swoją wiedzę w szerszym gro-
nie. Jak mówi szef klubu Relaks 
udział w zajęciach t okazja  by 
dołączyć do wielkiej szaradziar-
skiej rodziny, spędzić miło czas 
i poczuć ducha rywalizacji. 

Na zajęcia zapraszamy oso-
by, które jeszcze nie rozwiązują 
krzyżówek, by być może przy 
tej okazji odkryły swoją pasję. 
Także i te, które krzyżówki roz-
wiązują już od lat. Bo to zabawa 
dla każdego. 

We wtorki łamanie głowy
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BARAN 21.03-19.04
Przed Tobą pracowity czas. Dzięki Twojej motywa-

cji wszystko co zaplanujesz, bez problemu zrealizujesz. 
Postaraj się znaleźć czas dla rodziny i przyjaciół, by nie 
poczuli się zaniedbani. Nowa znajomość, może pozy-
tywnie wpłynąć na dalsze Twoje życie.

BYK 20.04-22.05
Uwierz w swoje siły, nie wstydź się poprosić o po-

moc. Możesz dzięki temu bardzo dużo zyskać i unik-
nąć problemów. Podróż, o której dawno marzysz może 
okazać się strzałem w dziesiątkę. Nie wracaj do starych 
znajomości.

BLIŹNIĘTA 23.05-21.06
Dopadnie Cię zimowe lenistwo, jednak nie dasz mu 

wygrać. Postawione wcześniej cele i potrzeby finan-
sowe zmotywują Cię do jeszcze większej pacy. Zaufaj 
swojej intuicji i przeczuciom, a Twoje marzenie powoli 
zacznie się spełniać.

RAK 22.06-22.07
Dzięki Twojej wytrwałości osiągniesz sukces. 

Wykorzystaj zaproszenie od znajomych na wspólne 
spotkania, pomoże Ci zrelaksować się i nie myśleć tylko 
o problemach, a przy okazji będziesz miał szanse po-
znać nowych ciekawych ludzi.

LEW 23.07-23.08
Najbliższy czas poświęć na dokończenie spraw, któ-

re zostały już dawno rozpoczęte. Wykorzystaj to, co już 
potrafisz, dzięki temu nie stracisz gruntu pod nogami. 

PANNA 24.08-22.09
Twoje myśli skupią się teraz głównie na pienią-

dzach. Nie zapomnij jednak o rodzinie, to ich wsparcie 
w najbliższym czasie będzie Ci najbardziej potrzebne. 
Założone cele, mogą Cię teraz przerosnąć. 

WAGA 23.09-22.10
Czeka Cię bardzo ważny czas. Postaraj się skupić na 

tym co jest dla Ciebie najważniejsze. Nie unikaj wspar-
cia bliskich, a wszystko będzie szło dobrą drogą. Twoje 
marzenia mają szanse się spełnić.

SKORPION 23.10-21.11
Konsekwentnie dąż do realizacji postawionych za-

dań. Nie bądź dla siebie zbyt surowy. Zadbaj o siebie i 
bliskich. Wykorzystaj pomoc, która zostanie Ci zaofero-
wana i doceń to. W końcu spotkasz się z kimś, z kim od 
dawna próbujesz odnowić kontakt.

STRZELEC 22.11-21.12
Poczujesz silną potrzebę uporządkowania swoich 

spraw. Uważaj na osoby, które pojawią się teraz na 
Twojej drodze. Mimo, że chcą Ci pomóc, to mają w tym 
własny interes. 

KOZIOROŻEC 21.12-19.01
Przed Tobą dobry czas. Powoli wszystko zacznie się 

układać po Twojej myśli. Będziesz pełny energii i no-
wych pomysłów. Zachowaj czujność, bo Twoje plany  
mogą się pokrzyżować. Wykorzystaj wolny czas na od-
poczynek w gronie najbliższych. 

WODNIK 20.01-18.02
W końcu uporasz się z zaległościami, które ciągną 

się za Tobą od dłuższego czasu. To dobry czas na pod-
jęcie ważnych decyzji nad którymi zastanawiasz się już 
jakiś czas.  

RYBY 19.02-20.03
Problemy przestaną Ci doskwierać, a zacznie sprzy-

jać szczęście. Uważaj jednak na osoby w swoim naj-
bliższym otoczeniu, które będą chciały pokrzyżować 
Twoje plany. Spotkanie z dawnym znajomym może 
namieszać w Twoim życiu.

KRZYŻÓWKA
LITERY  W  KOLOROWYCH  POLACH  CZYTANE  KOLUMNAMI  UTWORZĄ   KOŃCOWE HASŁO.

POZIOMO: 3) mały ciek wodny,  6) nasiona roślin oleistych,  7) stoją przy stole, 9) esencja dow-
cipu,   10) harcownik, żołnierz ochotnik wyzywający dawniej przeciwnika do walki przed walną bitwą, 
11) Johannes ur.1571, niemiecki matematyk i astronom, 15) księstwo w Pirenejach,  17) koło zataczane 
podczas jazdy konnej,  19) przydomek Mike Tysona,  21) pomieszczenie dla kasztana i siwka,22) niezbyt 
lubiany przedmiot szkolny,  23) luksusowy samochód produkcji niemieckiej.

PIONOWO: 1) węzełkowe pismo Inków, 2) kruszący materiał wybuchowy,  3) kończyna górna,          
4) pociąg z wojskiem,  5) wigilijny solenizant, 8) wysuszona trawa, 9) broń drzewcowa dawnej piechoty, 
12) dolna część sań,  13) Trójporozumienie,  14) atrybut kelnera, 16) Michał, prawoskrzydłowy polskiej 
reprezentacji w piłce ręcznej,  18) Przesmyk Koryncki,  19) Jan, Sebastian znany XVIII wieczny kompo-
zytor niemiecki,  20) Rita lub Nina. 

Krzyżówkę przygotował Robert Romanowski, prezes Płockiego Klubu Miłośników  Rozrywek 
Umysłowych „Relaks” 

Babka ziemniaczana to jedno 
z ulubionych dań klientów naszych 
restauracji Gary Babci Krysi. Dla-
tego na stałe zagościła w naszym 
menu. Zarówno w Mławie jak 
i w Płocku ten ziemniaczany przy-
smak ma coraz większą grupę 
fanów, którzy z  niecierpliwością 
czekają na nasze poniedziałki. Bo 
właśnie na dobry początek tygo-
dnia, co poniedziałek, można jej 
u nas skosztować.

Babka ziemniaczana inaczej 
nazywana babką kartoflaną, 
kartoflarzem czy tarciuchem 
jest przygotowana i upieczona 
z utartych surowych ziemnia-
ków. Oczywiście dodatkowo 

wymieszanych ze skwarkami ze 
świeżo stopionego boczku lub 
słoniny, pikantnie przyprawio-
nych i zapieczonych w piecu lub 
piekarniku na złocisto-brązowy 
kolor. Jest tradycyjną potrawą 
kuchni białoruskiej.

W Polsce ta ziemniaczana 
potrawa jest znana i popularna 

w północno-wschodnich 
krańcach kraju, na Podlasiu 
i Suwalszczyźnie (podlaska lub 
suwalska babka ziemniaczana). 
Między innymi na Mazurach 
i na Śląsku babka ziemniaczana 
 nazywana jest kartoflakiem. Inne 
polskie nazwy tej potrawy to: bu-
gaj, pyrczok, rejbak, rajbak, pa-
repac, kajzer, kugiel, bulbynek. 
Ta ostatnia nazwa jest używana 
przez Polaków pochodzących ze 
Lwowa.

Serdecznie zapraszamy do 
zamawiania, próbowania i roz-
smakowywania się w tym daniu. 
Szczególnie osoby, które nie 
miały jeszcze tej przyjemności.

Top produkt Babci Krysi

Horoskop
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Wyjazdy te dalsze i bliższe, 
k ra jowe i  zagran i czne to 
sta ły element dzia łalnośc i 
Stowarzyszenia. Bardzo lu-
biany przez naszych senio-
rów. Zatem i w tym roku nie 
może  ich zabraknąć. W na-
szej ofercie mamy przygoto-
wanych kilkadziesiąt propo-
zycj i do miejsc c iekawych, 
p ięknych, przyc iągających 
n i e sa m ow i t ym  k l i m a te m 
i gwarantującym doskona ły 
wypoczynek.

W tym roku powędrujemy ra-
zem z seniorami nad morze, do 
Chorwacji, na Litwę. A to tylko 
malutka cząsteczka naszej oferty 
turystycznej dla członków AS’a. 
Tegoroczne wyjazdy zaczyna-
my w maju od zaplanowanej na 
kilka dni, nadmorskiej majówki 
do Krynicy Morskiej. – Każdy 
z naszych wyjazdów jest dobierany 
i planowany tak, aby dostarczał jak 
najwięcej wrażeń i przeżyć. Stąd 
w naszym turystycznym kalendarzu 
miejsca ciekawe, znane na mapie 
podróżniczych wyjazdów, połą-
czone z ofertą zajęć dodatkowych 

wpisujących się w zainteresowania 
i upodobania naszych seniorów. 
Z pewnością każdy znajdzie coś cieka-
wego dla siebie. Już teraz zapraszamy 
do zapoznawania się z ofertą, korzy-
stania z wyjazdów – mówi Michał 
Jaros, wiceprezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS. 

Co znajdziemy w naszym 
wycieczkowym harmonogramie 
i jaki miejsca planujemy wspól-
nie  odwiedzać? Oczywiście 
nasze, polskie nadmorskie ku-
rorty. Ale również zawitamy na 
Litwę, miejsce chętnie odwie-
dzane przez turystów. Nie za-
braknie cudownych klimatów 
Chorwacji i przepięknych plaż 
Adriatyku. Przygotowaliśmy także 

kilkunastodniowy turnus rehabi-
litacyjny nad  morzem. I jesienną 
wyprawę na zachwycanie się gór-
skimi widokami. Będzie także 
okazja odwiedzić razem królewski 
Kraków. Zgodnie z naszą tradycją 
odwiedzimy także miejsca kultu 
religijnego. A wśród nich sank-
tuaria maryjne w Częstochowie, 
Licheniu, a także wyjątkowe miej-
sce związane z kultem św. Jana 
Pawła II – Wadowice. 

Całoroczny plan naszych 
wyjazdów na 2020 rok dostęp-
ny będzie w przygotowanym 
dla członków Stowarzyszenia 
katalogu usług turystycznych. 
Katalog dostępny będzie w sie-
dzibach naszego Stowarzyszenia 
w Mławie i Płocku. 
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Przez cały rok podróżuj z ASem



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.000 1191.000]
>> setpagedevice


