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Nakład powyżej 7000 egz. WYDANIE BEZPŁATNE  nr 2/2021 Kwartalnik Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” 

Kochani przed nami czas świąt. 
Dla nas najważniejsze jest, aby 
mimo pandemii nasi seniorzy, pod-
opieczni, osoby samotne spędziły 
je przy prawdziwie wielkanocnym 
stole, pełnym świątecznych po-
traw. Aby były to święta wypeł-
nione radością z tego, że wzajem-
nie o sobie pamiętamy i wzajemnie 
sobie pomagamy. Tradycją Stowa-
rzyszenia AS jest obdarowywanie 
seniorów świątecznymi paczkami. 
Tak też jest i tym razem. W Mławie 
i Płocku dla naszych seniorów za-
pewnimy prawie 1000 bezpłatnych 
koszyczków wielkanocnych wy-
pełnionych domowymi potrawami, 
przygotowanymi w restauracjach 
Gary Babci Krysi. Jak co roku pa-
miętamy o osobach bezdomnych, 
samotnych, podopiecznych naszej 
akcji „zawieszony obiad”, które 
również obdarujemy przez nas ko-
szyczkiem wielkanocnym wypeł-
nionym potrawami na wielkanocne 
śniadanie. 

Tegoroczną Wielkanoc po-
nownie spędzimy inaczej iż za-
wsze. Ze względu na pandemię 
nie zasiądziemy razem z seniora-
mi, pracownikami, przyjaciółmi 
Stowarzyszenia AS do wspólnego 
stołu, aby podzielić się jajkiem, 
uściskać, złożyć sobie życzenia 
i przekazać: Wesołego Alleluja! 
– Ale staramy się w tej trudnej sy-
tuacji znaleźć drogę pozwalającą 
nam pokazać, że jesteśmy myślą 
i sercem przy seniorach, osobach 
potrzebujących pomocy. Nasza 
świąteczna akcja pomocowa, 
w czasie której seniorom, osobom 
potrzebującym przekażemy wielka-
nocne koszyczki to wyraz pamięci 
i troski o to, aby na świątecznym 
stole nie zabrakło potraw. To oczy-
wiście bardzo ważne. Ale przede 

wszystkim nasza troska, aby osoby 
samotne wiedziały, że mimo izo-
lacji, obostrzeń, trudnej sytuacji 
jesteśmy dla nich i z nimi.  Dalej 
działamy i realizujemy naszą mi-
sję pomagania – mówi o przesła-
niu świątecznej akcji „Koszyczek 
Wielkanocny dla seniora” Michał 
Jaros, wiceprezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS.  

Świąteczna akcja, jak zawsze 
przygotowana jest dla członków 
Stowarzyszenia AS, ale również 
osób potrzebujących. Bo spe-
cjalnie zaprojektowane paczki 
w kształcie właśnie wielkanoc-
nego koszyczka otrzymają osoby 
wspierane przez Stowarzyszenie 
w ramach codziennej akcji 
„Zawieszony obiad”, osoby sa-
motne, potrzebujące, których nie 
stać jest na przygotowanie wiel-
kanocnego śniadania. – Mamy  
nadzieję, że dając dobro w takiej 
formie przyczynimy się do tego, iż  
święta osób samotnych będą rów-
nież szczęśliwe. A co najważniej-
sze nie będą „głodne”. Wiemy, 
że dla osób starszych, samot-
nych, będących w trudnej sytuacji 

życiowej jest to szczególnie trud-
ny czas. Przekazując ufundowany 
przez Stowarzyszenie koszyczek 
wielkanocny z żurkiem, białą kieł-
basą, mazurkiem, wielkanocnymi 
pasztetami i oczywiście życzenia-
mi od Stowarzyszenia, wniesiemy 
radość i spokój tak bardzo nam 
wszystkim potrzebny. I pomoże-
my dostrzec piękno czasu świąt 
– mówi Rafał Chmielewski, 
prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS. 

Łącznie w Mławie i Płocku 
Stowarzyszenie AS przygo-
tuje i przekaże prawie 1000 
koszyków wielkanocnych wy-
pełnionych domowym jedze-
niem. W każdym znajdą się 
dwa rodzaje wędlin, pasztet, 
sałatka jarzynowa, pieczywo, 
żurek wielkanocny śledzik pod 
pierzynką z buraka, mazurek, 
kiełbasa biała zasmażana z ce-
bulką plus ćwikła z chrzanem, 
roladki z szynki konserwowej 
z farszem chrzanowym ze świe-
żymi warzywami. Koszt jedne-
go koszyka to wartość około 55 
złotych. 

Ponowne obostrzenia, to szcze-
gólnie dla seniorów wyjątkowo 
trudny czas. Potrzeba kontaktu, 
bezpośredniej rozmowy, spotkania 
z kimś, wyjścia z czterech ścian 
własnych domów i mieszkań jest 
niestety mocno ograniczona. Ratun-
kiem dla samotnych, starszych osób 
jest rozmowa telefoniczna. Z takiego 
wsparcia seniorzy Stowarzyszenia 
AS korzystają w ramach uruchomio-
nej specjalnie dla nich pomocowej 
infolinii pod nazwą: Covidowe SOS. 

Taka forma wsparcia realizowa-
na jest dla seniorów od początku 
pandemii. Dla seniorów dostępna 
jest przez kilka godzin dziennie. – 
W naszym stowarzyszeniu rozmowa 
i bycie razem to dwie najważniej-
sze sprawy. Mając to na uwadze, 
uruchomiliśmy telefoniczną linię 
wsparcia, co teraz, w czasie, kie-
dy nasze życie ponownie toczy się 
w różnego rodzaju obostrzeniach, 
ma wielkie znaczenie. Tak w wy-
miarze praktycznym, jak i psychicz-
nym. Wiemy, jak ważna jest dla sa-
motnych seniorów świadomość, że 
są osoby i miejsce, w którym mogą 
liczyć na wsparcie – powiedział wi-
ceprezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspierania Aktywności Seniorów 
AS Michał Jaros.

W ramach wsparcia oferowa-
nego osobom starszym, samotnym 
zapewniamy pomoc w ramach 
stowarzyszeniowego wolontariatu 
przy zrobieniu zakupów, wykupie-
niu leków, załatwieniu teleporady, 
czy spraw urzędowych. W naj-
trudniejszych losowych przypad-
kach realizujemy także pomoc 
w ramach usługi dowozu obiadu. 
Obecnie korzysta z niej już kil-
kudziesięciu seniorów w Mławie 
i Płocku. – Z wcześniejszego etapu 
działalności naszej infolinii, wio-
sną ubiegłego roku, wiemy, że se-
niorzy równie mocno jak pomocy 
przy zakupach, potrzebują zwykłej 
rozmowy. Bo okazuje się, że to 
samotność jest ogromnym proble-
mem starszych ludzi, którzy teraz 
ze względu bezpieczeństwa muszą 

pozostać w domach. W ten sposób 
chronimy seniorów przed strachem, 
depresją i apatią – mówi o sytu-
acji samotnych seniorów Michał 
Jaros. I dodaje, że osoby, które nie 
mają nikogo bliskiego, mieszka-
ją samotnie, przeżywają ogromne 
tragedie w czasie pandemii. - Łzy, 
ból, lęk o każdy dzień, niepewność. 
Dodatkowo myśl, że nikomu nie 
jesteś potrzebna. Takie słowa sły-
szymy od naszych seniorów. Brzmi 
to dramatycznie.  Szczególnie teraz 
w czasie kiedy nikt z nas nie powi-
nien być sam. Dlatego choć poprzez 
telefoniczną rozmowę chcemy do-
dać sił i otuchy. Myślę, że razem 
nam się uda pokonać trudny czas 
– dodaje prezes Jaros. 

Na zmianę czekają seniorzy i to 
bardzo, o czym  mówią podczas na-
szych telefonicznych  pogawędek. 
Pani Hania i Janinka z Mławy, pani 
Ola z Płocka. Nasze seniorki, któ-
re niestety nie mogą spotykać się 
na zajęciach, warsztatach mówią, 
że chociaż kilka chwil rozmowy 
jest czymś niezwykle ważnym. 
Wszystkie przyznają, że tęsknią 
za innym życiem. Ale cieszą się, 
że choć inaczej, ale nadal możemy 
sobie pomagać, wzajemnie o sobie 
pamiętamy: - to ważne. Bardzo 
ważne i potrzebne. Dobrze, że 
choć, a  właściwie aż tak „telefo-
nicznie” sobie umiemy też pomóc. 
Kilkanaście minut rozmowy i świa-
domość, że są osoby, które gdzieś 
myślą o nas, to wielkie psychiczne 
wsparcie. No cóż powiedzieć tęsk-
nimy za spotkaniami, za koleżanka-
mi z AS’a, za naszymi rozmowami. 
Wszystkich mocno ściskamy i cału-
jemy.  – dodają. 

Covidowe SOS, to również 
praktyczna informacja dla senio-
rów. Stowarzyszenie przygotowało 
tematyczną ulotkę mówiącą o pod-
stawowych zasadach bezpieczeń-
stwa w czasie pandemii oraz zakre-
sie pomocy w ramach infolinii.

Seniorzy potrzebujący wsparcia 
mogą kontaktować się pod numera-
mi telefonów: Płock 791-187-282 
i Mława 791-187-238. 

Świąteczna akcja Stowarzyszenia AS 

1000 koszyczków 
dla seniorów AS 

Covidowe SOS dla seniorów 

Tęsknimy za innym życiem
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Działalność Stowarzyszenia to po-
moc dla wszystkich potrzebujących. 
Szczególnie w obliczu zagrożenia. Tak 
było, kiedy mieszkańcy Płocka wal-
czyli z zagrożeniem powodziowym. 
Dla nich i wspierających ich służb za-
pewnialiśmy ciepłe  posiłki przygoto-
wane w restauracji Gary Babci Krysi. 

Od pierwszych dni walki 
z powodziowym zagrożeniem 
Stowarzyszenie Aktywny Senior 
włączyło się w niesienie pomocy 
osobom i rodzinom dotkniętym skut-
kami podtopień w rejonie Płocka. 
Dla mieszkańców najbardziej zagro-
żonych rejonów, którzy zostali ewa-
kuowani do Bursy Miejskiej dostar-
czaliśmy codziennie ciepłe posiłki 
przygotowywane w restauracji Gary 
Babci Krysi. Nie zapominaliśmy 
także o osobach, które przez kilka 
dni, pracowały przy zabezpieczaniu 

brzegów Wisły, wałów i ratowaniu 
budynków znajdujących się na li-
nii występującej z brzegów wody. 
– Solidaryzujemy się ze wszystkimi 
osobami, które walczą z żywiołem 
i przed sobą mają kolejne niepewne 
dni. Pomagamy w ramach naszej 
akcji „OdBabciKrysi dla powo-
dzian”, która będzie realizowana 
dopóki tylko będzie taka potrzeba. 
Dla mieszkańców, którzy już mu-
sieli opuścić swoje domy i przeby-
wają w Bursie Miejskiej dostar-
czamy ciepłe obiady. Pamiętamy 
także o wszystkich zaangażowa-
nych w niesienie pomocy służbach: 
strażakach, żołnierzach Wojsk 
Obrony Terytorialnej, mieszkań-
cach Płocka, którzy też włączyli się 
w pomaganie. Ich również wspie-
ramy ciepłymi obiadami z naszej 
restauracji Gary Babci Krysi. Nasi 
pracownicy gotują i dowożą obiady 

na miejsce, gdzie są akurat ekipy 
pracujące przy zabezpieczeniach 
brzegów i posesji, dróg, obiek-
tów – mówi Rafał Chmielewski, 
prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspierania Aktywności Seniorów 
AS, dodając, że w przypadku 
Stowarzyszenia ta akcja jest przede 
wszystkim naturalnym odruchem 
serca w dramatycznej sytuacji osób, 
które walczą z żywiołem. – Dla 
nas jako organizacji niosącej na co 
dzień pomoc seniorom istotne jest 
to, że wśród dotkniętych tą trudną 
sytuacją osób jest ich wielu. I nie 
mogłoby nas zabraknąć dla nich 
w takiej dramatycznej chwili – 
mówi Rafał Chmielewski. 

Pomoc zapewnialiśmy przez 
kilka kolejnych dni. Ciepłe  obia-
dy dostarczaliśmy także do Bursy 
Miejskiej dla przebywających tam 
ewakuowanych mieszkańców. 
Restauracja współpracowała ze 
sztabem kryzysowym, aby pracow-
nicy wiedzieli, gdzie i ile obiadów 
dostarczyć. Codziennie w chwili 
zagrożenia restauracja była gotowa 
na przekazanie 100 obiadów dla 
osób dotkniętych skutkami powo-
dzi, służb zaangażowanych w wal-
kę z powodzią. 

Myśl o tworzeniu i dawaniu dobra 
była i jest fundamentem do realizo-
wania działalności Stowarzyszenia 
AS. Ponad pięcioletnia działalność 
pokazuje, że można i warto dawać 
dobro. Cieszy nas to podwójnie 
bo sprawiamy prawdziwą radość 
ludziom potrzebującym. Cieszy bo 
znajdujemy sojuszników i przyjaciół 
w naszym działaniu. 

Naszą najważniejszą rolą w co-
dziennym działaniu jest oczywiście 
wsparcie seniorów. – Świat jest 
taki, jakim  go sobie stworzymy. 
To potwierdzają nasi seniorzy. 
Czym byłoby nasze działanie bez 
tak wielu wspaniałych ludzi wokół 
nas. Nie moglibyśmy czynić dobra, 
bez ich dobrych serc - mówi Rafał  
Chmielewski, prezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS. 

I dodaje, że wszystko bierze się 
z prawdziwej ludzkiej serdeczno-
ści. - Kochamy ludzi i bierzemy ich 
takimi jakimi są. Nie mamy oczeki-
wań, szanujemy drugiego człowie-
ka bez względu na to kim jest, co 
robi i jak myśli – zaznacza prezes 
Chmielewski. 

Na pytanie dlaczego kocha to, 
co robi wraz z całym zespołem osób 
skupionych wokół Stowarzyszenia 
odpowiada, że: - prawianie radości 
i wywoływanie uśmiechu na ludz-
kich buziach jest dla nas najważ-
niejsze. Daje nam dużo siły do dal-
szego działania. Dawanie siebie in-
nym daje wiele radości i pozytywnej 
energii - spróbujcie czasami – dzieli 
się swoją receptą na tworzenie do-
bra Rafał Chmielewski. - Wiecie 
dlaczego jesteśmy uśmiechnięci? 
Bo nie mamy roszczeń, bo bierzemy 

życie takim jakim jest – dodaje pre-
zes Stowarzyszenia AS.

To daje dobre pomysły pozwa-
lające pomagać. Powoduje, że po-
jawiają się ludzie, którzy też czują 
misję dawania dobra. To dzięki 
takiemu nastawieniu od ponad 
pięciu lat seniorzy AS’a  mają co-
dziennie obiady z 50% rabatem, bo 
powstały restauracje Gary Babci 
Krysi, gdzie pieniądze z wygene-
rowanych  zysków są przeznacza-
ne na dofinansowanie obiadów 
dla członków Stowarzyszenia AS. 
Powstało  Centrum AS, gdzie se-
niorzy spędzają czas wolny i szyją 
pomocowego Helpika. Maskotkę, 
z której dochód też jest przezna-
czany na pomoc seniorom. Trwa 
codzienna akcja – zawieszony 
obiad, dzięki której codziennie 
w Mławie i Płocku prawie 200 sa-
motnych osób, potrzebujących po-
mocy otrzymuje domowe obiady. 
Seniorzy w najtrudniejszej sytuacji 
korzystają z pomocy finansowej 
na zakup leków, opału, sprzętu 
rehabilitacyjnego. – Dzięki wielu 
ludziom wspierającym nas wspól-
nie, czynimy piękne dzieło. Otwarte  
serca mają niewyobrażalną moc 
zmieniania świata na lepszy - mówi 
Rafał  Chmielewski. – Wiem, że 
dobra nie włoży się do garnka i nie 
ugotuje zupy. Ale można zarabiać 
pieniądze na ugotowanie zupy czy-
niąc dobro. Taka jest misja tego 
co tworzę wspólnie z wicepreze-
sem Stowarzyszenia AS Michałem 
Jarosem  i całym zespołem – podsu-
mowuje Rafał Chmielewski, doda-
jąc, że w codziennym działaniu nie 
brakuje zmęczenia. Jest zmęczony, 
ale mega dumny i szczęśliwy, że 
udaje się budować coś pięknego. 

Myśl o tworzeniu i dawaniu dobra życie takim jakim jest – dodaje pre-

Misja Stowarzyszenia AS

Warto czynić dobro, 
bo dobro wraca!

Stowarzyszenie AS pomaga mieszkańcom

I wspiera służby 
walczące z żywiołem
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Za nami 8 marca czyli Dzień Ko-
biet. Wiosenne pełne optymizmu 
święto, w którym możemy doce-
nić wszystkie wspaniałe, cudow-
ne panie, bez których świat byłby 
smutny, szary, a życie nie miało-
by blasku. Osobiście moglibyśmy 
ten wyjątkowy dzień obchodzić 
codziennie. Niestety, przypada 
tylko raz w roku, dlatego też 
dołożyliśmy wszelkich starań, by 
jak najbardziej uprzyjemnić go 
wszystkim paniom.

  
Nie było to proste zadanie. 

Koronawirusowa rzeczywistość 
ze swoimi obostrzeniami nie po-
zwala na spotkania w progach 

naszych przytulnych i gościn-
nych lokali. Nie można organi-
zować koncertów. Nie ma też 
szans na spotkania przy kawce 
i dobrym ciastku. A tak pewnie 
byśmy właśnie świętowali…

W zamian za to wszędzie 
zamknięte drzwi, zakazy, ma-
seczki, dystans i dezynfekcja 
rąk. O jak mamy tego dość! Ale 
u nas nie ma sytuacji bez wyj-
ścia. Pytania, co w takiej sytu-
acji robić i jak żyć zamieniliśmy 
na działanie.

Setki pączków, które tak 
bardzo uwielbiacie, upiekli nasi 
specjaliści od cukierniczych 
wypieków. Zapakowaliśmy je 

w zgrabne, estetyczne pudełecz-
ka i… wyszliśmy na ulice, by 
rozdawać nasze wspaniałe słod-
kości. To był strzał w przysło-
wiową dziesiątkę. Świadczyły 
o tym wasze uśmiechy i podzię-
kowania, gdy wręczaliśmy wam 
słodkie niespodzianki w koloro-
wych kartonikach.

Nasze działania docenił 
Urząd Miasta Płocka, z którym 
połączyliśmy siły, żeby tego-
roczny Dzień Kobiet pomimo 
pandemii koronawirusa wniósł 
ze sobą ciepły, serdeczny kli-
mat. Na płockiej Starówce 
organizowana była akcja roz-
dawania  sadzonek drzewek 
i nasion kwiatów, które jak tylko 
zakwitną ozdobią ogrody i bal-
kony. Na Starówce mieści się 
również nasz lokal – Salonik 
Babci Krysi. To tutaj mogliście 
nas spotkać i dostać słodki upo-
minek. Cieszymy się, że byliście 
w tym dniu z nami.

I choć dawno już po Dniu 
Kobiet, my zawsze o Was drogie 
Panie pamiętamy. Dziękujemy, 
że jesteście, że dajecie cie-
pło, delikatność i serdeczność. 
Życzymy Wam zdrowia, niega-
snącego optymizmu i spełnie-
nia wszystkich marzeń. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku 
będziemy się mogli spotkać już 
w naszych lokalach w Płocku 
i w Mławie.

Wszystkiego najlepszego nasze drogie Panie i to nie tylko od święta!

Słodki Dzień Kobiet
Stowarzyszenie AS otrzymało 

kolejne wyróżnienie. Tym razem 
to certyfikat konkursu „Znak 
Jakości Ekonomii  Społecznej 
i Solidarnej 2020”. Certyfikat 
otrzymaliśmy w kategorii: sukces 
rynkowy. 

Konkurs organizowany jest 
przez  ministra rodziny i polityki 
społecznej. W tym roku odbywała 
się jego III edycja. – Dla stowarzy-
szenia AS, które działa jako przed-
siębiorstwo ekonomii społecznej 
uzyskanie Znaku Jakości jest kolej-
nym ważnym wyróżnieniem. To, że 
nasza działalność właśnie w takiej 
formule została dostrzeżona i doce-
niona jest potwierdzeniem tego, że 
podjęty kierunek działalności jest 
dobry. Nasze zaangażowanie w re-
alizowaną misję daje rzeczywiste 
wsparcie osobom, dla których jest 
realizowana. I co najważniejsze 
spełnia swoją rolę – mówi Michał 
Jaros, wiceprezes Stowarzyszenia 

na Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS. 

Jak potwierdzają organiza-
torzy konkursu  cieszył się on 
ogromnym zainteresowaniem ze 
strony podmiotów, które w swym 
codziennym funkcjonowaniu łą-
czą działalność ekonomiczną ze 
społecznym zaangażowaniem. 
Świadczy o tym chociażby liczba 
150 nagrodzonych podmiotów w 5 
kategoriach: debiut roku, najlep-
szy pracodawca, sukces rynkowy, 
przedsięwzięcie PES współfinan-
sowane ze środków zwrotnych 
EFS, społecznie odpowiedzialny 
samorząd. 

Wzorem lat ubiegłych działal-
ność laureatów konkursu i podmio-
tów certyfikowanych  w Konkursie 
Znak Jakości zaprezentowana bę-
dzie w wydanym Atlasie Dobrych 
Praktyk.  Tu zamieszczone będą 
wszystkie dane wraz z opisem re-
alizowanej działalności w ramach 
ekonomii społecznej. 

W ramach realizowanego przez 
Stowarzyszenie AS projektu do-
tyczącego prowadzenia Centrum 
Aktywności Seniora przy ulicy 
Otolińskiej 6 działa świetlica dla 
seniorów. Tu codziennie zaprasza-
my wszystkich seniorów, którzy 
chcą ciekawie spędzić czas. 

 
Świetlica, do której 

codziennie zapraszamy 
seniorów, działa od 12.00 do 
18.00. To miejsce integracji 
osób starszych z terenu Płocka. 
Zapraszamy osoby, które chcą 
wspólnie ciekawie spędzić 
czas. To remedium na nudę, 
samotność i aktywizację 
seniorów. Pozwalające inaczej 
funkcjonować seniorom, szcze-
gólnie tym, którzy są zamknięci 
samotnie w czterech ścianach 
własnych domów i mieszkań.

 Zapraszamy do udziału w spo-
tkaniach, podczas których nie za-
branie wspólnego działania, roz-
mów, czytania, różnego rodzaju 
aktywności pozwalających senio-
rom lepiej funkcjonować we współ-
czesnym świecie. Tu osoby starsze, 
samotne będą mogły razem przy 
kawie, herbacie i ciastku spędzić 
czas. To także  miejsce do integracji 
środowiska seniorów, nawiązywa-
nia nowych znajomości, przyjaźni. 
Wspierania się w rozwiązywa-
niu trudnych sytuacji życiowych. 
W świetlicy codzienne pełnią dy-
żury wolontariusze – seniorzy ze 
Stowarzyszenia AS i pracownicy 
Stowarzyszenia. Udział w spo-
tkaniach jest bezpłatny. 

Zapraszamy do udziału 
w spotkaniach. Jesteśmy otwarci 
codziennie od poniedziałku do 
piątku. 

Świetlica przy Otolińskiej już działa

Wyjątkowe miejsce 
dla seniorów 

„Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”

Zostaliśmy uhonorowani 
certyfikatem
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Wiosna tuż, tuż. Zatem 
u nas zmiany. Nasza Babcia 
Krysia w nowej odsłonie 
wizerunkowej. Ale wciąż 
z tym samym ciepłym, ser-
decznym uśmiechem gwa-
rantującym, że w na-
szej kuchni będzie 
równie smacznie 
i  domowo jak 
dotychczas.

Do zmian 
przygotowywa-
liśmy się już od 
kilku tygodni. 
A wiosna, to do-
bry czas na ich re-
alizację. A zatem 
witamy w zmienionej 
kolorystce, z nowym 
menu, w nieco innej formu-
le na naszym profilu restauracji 
Gary Babci Krysi. – Wszystko 
z myślą o naszych kochanych go-
ściach i wspaniałych Seniorach, 
od których wszystko się zaczę-
ło – mówi Rafał Chmielewski, 
prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS.

Nasz nowy, rozpoznawal-
ny znak przygotowała agencja 
Soul and Mind Brand Strategy & 
Design.

Zapraszamy do tego byście 
codziennie nam i Babci Krysi 
towarzyszyli na naszym profilu: 
https://www.facebook.com/gary-
babcikrysi. Tu znajdziecie mnó-
stwo kulinarnych  ciekawostek, 

porad. I oczywiście naszych 
smakołyków od zup począwszy, 
poprzez sałatki, desery, sma-
kowite dania mięsne czy nasze 
słynne pierogi i uwielbiane do-

mowe pączki. Zaglądając 
na nasz  profil możecie 

korzystać z przepisów  
naszych szefów 

kuchni w Mławie 
i Płocku. Bo 

chętnie dzie-
limy się na-
szymi pomy-
słami i pro-
p o z y c j a m i 
dań, które 
możecie sami 
przygotować 

w domu. Na 
naszym profilu 

dzielimy się tak-
że przepisami na-

szych gości i fanów. 
Zapraszamy do wspólnej 

zabawy, konkursów, w których 
do wygrania są zestawy dań, 
pączków, czy nasze skrzaty 
Helpiki. 

Warto z nami być! 
https:/ /www.facebook.com/
garybabcikrysi.

Leki jeden z największych 
i najważniejszych wydatków 
na liście u seniorów. Wiedząc 
o tym, jak duże kwoty mie-
sięcznie przeznaczają na leki 
nasi członkowie uruchamiamy 
dla nich specjalny program po-
mocowy. 

Bycie w rodzinie AS’a to 
wspólne pokonywanie trudnych 
sytuacji i wzajemne wsparcie. 
To jest serce naszej codziennej 
działalności. 

Szczególnie istotne takie 
wsparcie jest w czasie pan-
demii, kiedy wielu naszych 
seniorów narażonych jest na 
dodatkowe wydatki związane 
właśnie z zakupem lekarstw. 
– Uważamy, że w tej sytuacji, 
kiedy ze względu na pandemię 
często kwoty wydatków na leki 
rosną, konieczne jest wsparcie 

w tej formule dla seniorów 
będących członkami AS’a. Ta 
grupa osób potrzebuje wyjąt-
kowej troski w tym trudnym 
czasie zagrożenia koronawi-
rusem – mówi Michał Jaros, 
wiceprezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS.  

Stąd decyzja zarządu 
Stowarzyszenia o przeznacze-
niu puli 30 tysięcy złotych na 
dofinansowanie leków senio-
rom – członkom AS’a.

Dofinansowanie przyznane 
będzie na podstawie zgłoszenia 
członka Stowarzyszenia. Do 
zgłoszenia należy dołączyć re-
ceptę wraz z oszacowaną kwotą 
zakupu leków, które nie prze-
kracza kwoty 300 zł.  

Dofinansowywanie przy-
znawane będzie seniorom do 
chwili wyczerpania przezna-
czonej na ten cel kwoty. 

Babcia Krysia w nowej odsłonie 

z tym samym ciepłym, ser-
decznym uśmiechem gwa-
rantującym, że w na-
szej kuchni będzie 

witamy w zmienionej 
kolorystce, z nowym 
menu, w nieco innej formu-
le na naszym profilu restauracji 

słynne pierogi i uwielbiane do-
mowe pączki. Zaglądając 

na nasz  profil możecie 
korzystać z przepisów  

naszych szefów 

dzielimy się tak-
że przepisami na-

szych gości i fanów. 
Zapraszamy do wspólnej 

Wspieramy naszych seniorów! 

30 tysięcy zł na 
dofinansowanie leków 
dla członków AS

U nas dużo nowego na wiosnę. 
Nowych dań, pomysłów i projek-
tów. Jednym z nich jest cykl „Gary 
od kuchni”, w którym będziemy 
prezentować naszych mistrzów 
smaku, czyli osoby odpowiedzial-
ne za przygotowywanie naszych 
wspaniałych, domowych obiadów 
i ich popisowe przepisy. 

Jedną z takich osób jest 
z pewnością nasza kochana, bo 
tak, a nie inaczej mówimy my 
i seniorzy, Irena Napierska, czyli 
szefowa kuchni w Garach Babci 
Krysi w Mławie. Osoba wyjąt-
kowa, wrażliwa, która nie boi się 
wyzwań. Osoba, zaangażowana 
w misję społeczną jaką pełnią 
Gary Babci Krysi.  To wybitna 
specjalistka od tradycyjnych, pol-
skich i pysznych dań. Pani Irenka 
jest z nami od początku istnienia 

stowarzyszenia. Uwielbia goto-
wać. Wychodzi jej to świetnie, 
o czym świadczy wiele pozytyw-
nych opinii, które do nas trafiają 

po zamówionych posiłkach. 
Cóż więcej powiedzieć. Skoro 
taka osoba gotuje, to musi być 
smacznie. 

Dziś specjalnie dla naszych 
czytelników prezentujemy po-
pisowe danie Ireny Napierskiej, 
szefowej Garów Babci Krysi 
z Mławy. Oto wybrany specjal-
nie dla Was przepis pani Ireny!

Jabłka w cieście naleśnikowym! 
Idealna propozycja dla dzieci na 
drugie śniadanie!

SKŁADNIKI:
ï 2 całe jabłka
ï 1 łyżka cukru
ï 1 łyżka cukru waniliowego
ï 3/4 szklanki mleka
ï 1,5 szklanki mąki tortowej
ï 2 łyżki oleju

Miksujemy wszystkie skład-
niki. Jabłka myjemy, obieramy 
ze skórki i wydrążamy środek na 
końcu kroimy w plastry.

Rozgrzewamy olej na pa-
telni, jabłka obtaczamy w cie-
ście i smażymy na złoty kolor. 
Usmażone przekładamy na talerz 
i dekorujemy cukrem pudrem!

Smacznego!

Tak dla Was gotujemy, czyli…

Gary od kuchni
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Tak jak zapowiadaliśmy wiosna 
przyniosła wiele zmian w naszej 
działalności restauracyjnej. Nowe 
logo, nowe dania, nowe pomysły, 
ekologiczne opakowania. I nowy 
wygląd naszego profilu Garów 
Babci Krysi, na którym przez cały 
dzień dużo się dzieje. Począwszy 
od dań, polecanych na nie promo-
cje, po ciekawe konkursy, informa-
cje o Stowarzyszeniu.

Od razu powiemy, że war-
to nas obserwować i przez 
cały dzień zaglądać do nas. 
Wchodząc na nasz profil na FB 
i Instagramie. Rano zapoznacie 
się najpierw z proponowanym 
przez nas daniem dnia, potem 
pojawiają się informacje o da-
niach przygotowywanych przez 
nas w określone dni tygodnia, 
następnie o naszych klasykach 
jak ręcznie lepione pierogi 
z serem i słodką śmietanką, czy 
mięsem, kotlet schabowy, pla-
cek po węgiersku, kotlet świeżo 
smażony. 

Przy każdym poście doty-
czącym naszej oferty znajdzie-
cie Państwo link do broszury 
z całym menu, którą można 
wydrukować, aby w każdej 
chwili wiedzieć jakie danie 
w danym dniu  jest dostępne 
w naszych restauracjach.

Ulotkę  ułatwiającą wybór 
i szybsze zamówienia znajdzie-
cie tutaj: http://grupaas.org.pl/

Gary_Babci_Krysi_menu.pdf
Zaamówienia przyjmujemy 

telefonicznie: 792 187 233 – 
Płock, 791 187 233 – Mława. 

Co zrobić, gdy numer jest 
zajęty? Polecamy zamówienie 
on-line!

Na stronie http://www.
odbabcikrysi.pl/menu cze-
ka na Twój wybór pełne 
menu. Wprost ze zdjęć kuszą 

wszelkie dania, desery i obec-
ne promocje. Po prostu wiesz, 
co za chwilę zjesz. 

 Warto z nami być  na na-
szym instagramie, gdzie wrzu-
camy różne promocje, niedo-
stępne na facebookowym pro-
filu! Warto nas obserwować!

Co jeszcze znajdzie-
cie na naszym profilu FB. 
Informacje, porady i szybkie 
konkursy. Począwszy od tych 
dotyczących Waszych kulinar-
nych pomysłów. Po konkursy 
związane z tym wszystkim co 
związane jest ze wspólnym go-
towaniem i spędzaniem czasu 
wolnego z babcią. 

Razem już mieliśmy okazję 
dowiedzieć się od Was kochani 
dlaczego warto piec chleb do-
mowy i zaprezentować przepi-
sy na ich wypiek. Panowie za-
prezentowali swoje pomysły na 
jajecznicę wcale nie klasyczną 
z mnóstwem bardzo ciekawych 
dodatków. Musimy przyznać, 
że wyobraźni, pomysłów god-
nych kucharskiego kunsztu nie 
zabrakło. 

Razem także mieliśmy oka-
zję bawić się przy konkur-
sach z okazji imienin Babci 
Krysi, razem z Babcią Krysią 

poszukiwaliśmy wiosnę. I bar-
dzo ucieszyły nas wszystkie 
nadesłane zdjęcia ukazujące, 
że jest już z nami. Autorzy naj-
piękniejszych zdjęć otrzymali 
w nagrodę naszego wyjątko-
wego Skrzata Helpika. Nasza 
kolejna zabawa, to konkurs 
zapraszający do rodzinnego 
wykonania palmy wielkanoc-
nej. Tu dla zwycięzców przy-
gotowaliśmy ozdoby świątecz-
ne wykonane przez naszych 
seniorów. Oczywiście nie za-
brakło zabawy konkursowej 
z okazji imienin Babci Krysi. 
I bardzo, bardzo serdecznie 
w jej imieniu dziękujemy za 
wszystkie piękne zdjęcia, laur-
ki i życzenia. 

To tyle zmian. Ale z pew-
nością coś jeszcze wymyśli-
my, aby Was zaskoczyć, oczy-
wiście mile. Abyście chcieli 
do nas zaglądać, zamawiać, 
być z nami i pomagać senio-
rom. Bo każde zamówienie 
pozwala nam wspierać senio-
rów zapewniając członkom 
Stowarzyszenia AS obiady 
z 50% rabatem, a dla osób 
w najtrudniejszej  sytuacji bez-
płatne obiady. 

Gary Babci Krysi  

Smakołyki z domowej kuchni 

Przy każdym poście doty- Gary_Babci_Krysi_menu.pdf

W naszym menu stawiamy na 
domowe, smaczne i doskonałej 
jakości jedzenie. Ci, którzy znają 
naszą kuchnię wiedzą, że mamy 
dania pyszne i bardzo pyszne, 
czyli nasze kulinarne klasyki. 

A oto kilka z nich. Dania, 
które znikają w oka mgnieniu 
z talerza. Dania, które lubią starsi 
i młodsi. 

Kotlet schabowy 
Babci Krysi

Król wśród naszych klasy-
ków. Potężny na cały talerz, 
ważący około 25 dkg. Jedyny 

i wyjątkowy w całym mieście ko-
tlet schabowy. Przygotowywany 
ze świeżego, wcześniej peklo-
wanego schabu wg. „tajnego” 
przepisu Babci Krysi. Podawany 
w zestawie z ziemniakami 
i surówką.

Pierogi z serem 
i słodką śmietanką

Kto jeszcze nie próbował 
naszych kultowych pierogów 
z serem i słodką śmietanką? 
Koniecznie musi poznać wyjąt-
kowy smak kulinarnego ręko-
dzieła. Lekkie, delikatne ciasto, 

pełne idealnie puszystego sera. 
Ręcznie lepione, domowy smak. 
Zapewniamy smakują każdemu.

Placek 
po węgiersku

Nasz flagowy klasyk! 
Chrupiący, pyszny, ogromny 
placek po węgiersku, po brzegi 
wypełniony farszem z mięsem, 
papryką cebulką. Przepyszny! 
Zawsze smaczny i zawsze w do-
brej  cenie!

Wszystkie informacje znaj-
dziecie na naszym profilu FB 
Gary Babci Krysi: https://www.
facebook.com/garybabcikrysi. 
Zapraszamy zamawiajcie i delek-
tujcie się domowym jedzeniem. 

Smacznego :)

Nasze kulinarne klasyki

Polecamy się smacznie!

Bardzo chętnie korzystamy 
z dobrych  rad i pomysłów. I chęt-
nie podajemy je dalej. Tak jest 
z przepisami naszych sympaty-
ków, którzy dzielą się swoimi 
kulinarnymi doświadczeniami na 
naszym profilu Garów Babci Krysi. 

Jednym z przepisów, po któ-
ry ostatnio sięga wiele osób jest 
przepis na wypiek własnego, do-
mowego chleba. I takich całkiem 
sporo nasi klienci i sympatycy 
nadesłali do nas. 

A my podzielimy się prze-
pisem nadesłanym przez panią 
Marzannę. 

Przepis na przepyszny 
chlebek 

Składniki:  ok. 700g mąki 
pszennej, 0,5l cieplej wody, 25g 
drożdży, 1 łyżka cukru, 3 pła-
skie łyżeczki soli, 2 łyżki oleju. 
Drożdże rozpuszczamy w wodzie 

z cukrem, solą i olejem, dodaje-
my mąkę i wszystko razem krót-
ko łączymy. Wyrobione ciasto 
wstawiamy, przykryte folią, na 
noc do lodówki, ok. 12h. Na dru-
gi dzień podrośnięte ciasto krót-
ko wyrabiamy i w przykrytej for-
mie wkładamy do nagrzanego do 
200 stopni piekarnika na 30 min.
Po tym czasie formę odkrywamy 
i pieczemy jeszcze ok. 20 min. 
Chlebek w ten sposób upieczony 
jest smaczny i chrupiący.

Polecamy wypróbujcie. 
Obserwujcie nasz profil i szukaj-
cie nowych przepisów nadsyła-
nych do nas. 

Przepisy naszych 
czytelników

fo
t. 

pi
xa

ba
y.
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Nasza oferta cateringowa, to 
propozycja doskonała na każdą 
okazję w domu i w firmie. W na-
szym menu znajdziesz wszystko 
czego potrzebujesz. Bo jesteśmy 
dla Ciebie! 

Rodzinne spotkanie. Wizyta 
niespodziewanych gości, czy 
urodziny? Zebranie firmo-
we? A może codzienny obiad? 
Jesteśmy przygotowani na każdą 
okoliczność. Kiedy nie masz cza-
su, albo pomysłu na gotowanie. 
Chcesz odpocząć od zakupów, 
spędzania czasu w kuchni i po 
prostu delektować się domowym, 
eleganckim posiłkiem – wystar-
czy tylko z nami być! Babcia 
Krysia przygotuje specjalny ca-
tering, abyście mogli celebrować 
każde rodzinne czy firmowe wy-
darzenie. A w nim przystawki, 
sałatki, tatary, rolady, dania mię-
sne, dania wegetariańskie, ręcz-
nie lepione pierogi, ciasta. Dania 
tradycyjne, wegetariańskie, prze-
kąski mięsne i warzywne, sałatki, 
desery. Bogata kolorystyka, bo-
gaty – domowy smak. Wszystko 
prosto do domu – tak jak chcesz! 

Nie masz pomysłu, tym też się 
zajmiemy i przygotujemy cate-
ring najlepszy dla Ciebie. 

Zamówiony catering dostar-
czymy pod wskazany adres na 
wybraną przez Państwa godzinę.

Przygotowujemy także cate-
ringi świąteczne. Chcesz zaosz-
czędzić siły i czas przed święta-
mi i zarazem mieć wyjątkowe, 
domowe potrawy świąteczne? 
Z nami można przygotować 
święta bez stania w kolejce po 
zakupy. Bez gorączkowego bie-
gania po kuchni. Mamy na to  
doskonały sposób. Specjalnie 
dla wymagających, dla tradycjo-
nalistów, smakoszy, amatorów 
potraw doskonałej jakości przy-
gotowaliśmy ofertę cateringu dań 
świątecznych. A w niej wszystko 
co potrzeba na świąteczny stół: 
dania na ciepło, dania na zimno, 
zupy, sałatki, desery, ciasta. 

Wystarczy zamówić i cieszyć 
się smakiem domowych potraw.

Szczegółowe informacje do-
tyczące zamówień pod numerami 
telefonów: 

Płock: 791 187 234, 
Mława: 791 187 233

Doskonała jakość! Wyjątkowy smak! 

Catering od Babci Krysi 
W naszym poradniku Bab-

c ia Krysia radzi  jak 
przyjemnie spędzać czas w kuchni. 
Aby tak było, a gotowanie stało 
się prawdziwą przyjemnością 
wystarczy znajomość kilku zasad. 
Oto kilka z nich.

W żadnej kuchni nie może 
zabraknąć świeżych ziół i wa-
rzyw. Co zrobić, aby jak najdłu-
żej zachować ich zdrowy wygląd 
i kolor? I sprawiały wrażenie, 
że przed chwilą zostały zerwane 
z warzywnej grządki? Jest na to 
kilka sposobów. Jeden z nich, 
to oczywiście właściwe prze-
chowywanie. Do tego możemy 
wykorzystać nasze kuchenne 
pojemniki lub słoiki. Warunek: 
muszą być szczelne i suche. To 
samo dotyczy ziół, które chcemy 
zachować na kilka dni w naszej 
kuchni. Suchy pojemnik, suche 
zioła i gotowe. Przez kilka dni 
nasze ulubione przyprawy  za-
chowają swój kolor i aromat. 

Przesolony, za mało słony!  Ile 
razy w kuchni mamy taką sytu-
ację z ulubionym kapuśniakiem? 
Jak zatem uchronić się przed 
jego zasoleniem? Wystarczy 
zapamiętać jedną, podstawową 
zasadę jeszcze z kuchni naszych 
babć: kapuśniak solimy wtedy, 
gdy mamy pewność, że kapu-
sta jest ugotowana. Jeśli zrobi-
my to wcześniej, ryzykujemy 
przesoleniem. 

Jak nasze domowe zapasy 
kaszy, mąki czy ryżu uchronić 
przed szkodnikami? Pomoże 
nam przyprawa, którą każdy ma 
w domowej kuchni. To liść lau-
rowy. Wystarczy, że każde opa-
kowanie uzbroimy w 2 – 3 liście 

i szkodniki będą trzymały się 
z daleka od naszych zapasów. 

Kuchennym utrapieniem 
wielu pań jest przechowywanie 
składników w otwartych opa-
kowaniach. Jednym z nich jest 
koncentrat pomidorowy, który 
nie zawsze wykorzystywany 
jest na raz. A ten, który zostaje 
dość szybko się psuje i pokry-
wa pleśnią. Co zrobić, aby dłu-
żej zachować produkt i nie bać 
się, że zaatakuje go biały nalot? 
Ratunkiem jest poczciwa sól ku-
chenna. Pozostały w opakowaniu 
koncentrat delikatnie obsypuje-
my solą, a następnie wierzch  po-
krywamy olejem. Gotowe!

Porady kulinarne 
Babci Krysi

W naszej codziennej działalno-
ści to opinie klientów są dla nas 
najważniejsze. Z uwagą słucha-
my Waszych wszystkich głosów, 
sugestii, wskazówek. Możecie je 
także do nas nadsyłać.

Nie jest tajemnicą, że to wła-
śnie zdanie naszych klientów jest 
dla nas najważniejsze. To doty-
czące naszych dań, funkcjono-
wania lokalu, naszego personelu. 
I to jest bardzo istotny element 

naszej codziennej pracy pozwa-
lającej nam rozwijać się i podno-
sić jakość naszej pracy.

Oczywiście chcielibyśmy, 
aby były same dobre. Ale do-
skonale wiemy, że taka sytuacja 
może być tylko w chwili kie-
dy nie słucha się głosu klienta. 
Dlatego każda rzetelna opinia, 
mimo zdarzających się każdemu 
błędów, jest przez nas mocno 
brana do serca i analizowana. Bo 
chcemy, aby nasza praca i nasza 

oferta była jeszcze lepsza. I sta-
nowiła zaproszenie do zamawia-
nia u nas i ponownego zaglądania 
do naszego menu. A mamy na-
dzieję, że niebawem będzie znów 
okazja, abyście mogli zajrzeć do 
naszych  restauracji Gary Babci 
Krysi. 

Dlatego zachęcamy do tego 
byście się z nami dzielili swoimi 
opiniami. 

Piszcie do nas: kontakt@od-
babcikrysi.pl

Czekamy na opinie naszych klientów
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C e n t r u m  A S

Nasze Helpiki podbijają świat. 
Są już nie tylko w całej Polsce 
i w wielu krajach Europy. Zdobyły 
nawet Amerykę i na tym konty-
nencie wcale nie mają zamiaru 
skończyć podbijać Waszych serc. 
Pomaga im w tym ich dobra ener-

gia, nieodparty urok a także misja 
niesienia pomocy innym. Dodajmy, 
że naszymi skrzatami interesują 
się nie tylko indywidualni na-
bywcy. Skrzaty zostały ostatnio 
gwiazdami szklanego ekranu. Nie-
dawno ekipa telewizyjna zajrzała 
do naszej szwalni w Mławie, by 
pokazać miejsce, gdzie powstają 
wszystkie brodate, dobroduszne 
cudeńka. Wystarczy zeskanować 
kod QR, by zobaczyć cały pro-
gram.       

Jak wielka jest skrzacia ro-
dzina? Ogromna. Wystarczy, 
że napiszemy iż jednego roku 
do Waszych domów trafiło 50 
tys. skrzatów. Robi wrażenie 
taka liczebność ekipy. Pokazuje 

również ogrom pracy, jaką wy-
konały w naszej szwalni na-
sze wspaniałe Panie Seniorki. 
Wszystkie są członkiniami 
Stowarzyszenia AS. Każdego 
dnia z ogromną precyzją i spoko-
jem misternie wykonują kolejne 

elementy każdego naszego skrza-
ta, by w końcu powstał w całej 
okazałości.  

–  Szwalnia Seniora, prowadzo-
na w siedzibie Centrum Aktywnego 
Seniora w Mławie, to jedno z wie-
lu miejsc w Stowarzyszeniu, gdzie 
w niezwykle piękny sposób re-
alizujemy działalność statutową. 
Wspólnie spędzony tu czas jest 
bezcenny. Tu, podczas codzien-
nych, wielogodzinnych rozmów 
powstają głównie wyjątkowe 
skrzaty Helpiki. Skrzaty – do-
bre duszki każdego domu, któ-
re pod wielką czapką skrywają 
swoje tajemnice i tajemnice se-
niorek zasłyszane w szwalni – 
mówi Rafał Chmielewski prezes 

Stowarzyszenia.
A jest o czym słuchać... 

Codziennie w szwalni spoty-
ka się 40 osób. Pochłania je nie 
tylko praca. To również okazja 
do wspólnych spotkań, rozmów, 
spędzania czasu w sposób ak-
tywny i twórczy, zwłaszcza, 
że wiele z pań ma talenty kra-
wieckie i chętnie się nimi dzieli. 
Dodatkowo wszyscy uczestnicy 
spełniają ważną misję. Pozyskane 
ze sprzedaży maskotki dochody 
Stowarzyszenie przeznacza się 
na pomoc seniorom: zakup le-
ków, opału na zimę i pomoc ma-
terialną w trudnych sytuacjach 
oraz na ich aktywizację. Środki 
ze sprzedaży przeznaczone są 
również na utrzymanie Centrum 
Aktywnego Seniora. W ten spo-
sób praca Seniorek i Seniorów 
zamienia się w pomoc kolejnym 
seniorom, a skrzat i otrzymane za 
jego sprzedaż środki finansowe 
są tylko środkiem magicznej za-
miany dobra w dobro.

Ciągle powstają nowe wzo-
ry i nowe produkty. Szwalnia 
Seniora, czynna jest codzien-
nie od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00. – 19.00.

Link do reportażu: 
https://www.tvp.info/
40250537/23122018-1900

Nasi dobroduszni brodacze podbijają Wasze serca i świat

Każdy może mieć naszego Helpika!

Oto cała nasza pomocna rodzin-
ka – Helpik, Helpuś i Helpinka. 
Trzy skrzaty, które pomagają nam 
czynić dobro, a w każdym miejscu, 
w którym zamieszkają sprawiają, 
że panuje tam spokój i harmonia, 
a do tego ład i porządek. Idealnie 
sprawdzą się więc w Waszych 
domach, jeśli tylko zaprosicie ta-
kich gości do siebie na najbliższe 
święta.

Wszystko zaczęło się od 
Helpika seniora. Potem dołączy-
ła do niego przeurocza Helpinka, 
a na końcu zjawił się najmłod-
szy członek skrzaciej ferajny – 
Helpuś. Cała trójka lubi nie tylko 
pomagać. Skrzaty wykorzysta-
ją też każdą okazję do tego, by 
świętować. Gdy coś szykują, za-
raz przebierają się w nowe galo-
we stroje. Stąd wszelka mnogość 
wydań, w których się dla Was 
prezentują.

Obecnie stroją się wiosen-
nie. Żółty twarzowy kubraczek, 

a do tego równie promienną 
czapkę założyła Cytrynka. We 
włosy wplotła wiosenne kwiaty. 
Groszek na ten widok zzieleniał, 
ale nie z zazdrości, tylko od moc-
niejszych promieni słońca. Mają 
też wesołego kompana w postaci 
króliczka. Czyżby to króliczek 
wielkanocny? Tak, tak! To znak, 
że mamy już święta wielkanocne!

Podoba Wam się nasza gro-
madka? Zamów jednego z na-
szych sympatycznych gości do 
domu. Kupując naszego Helpika 
zapraszasz w swoje progi dobro, 
a tym samym wspierasz ogromne 
dzieło, które wspólnie chcemy 
zrealizować. Środki ze sprze-
daży dobrego ducha Twojego 
domu w całości przeznaczamy 
na doraźną pomoc Seniorom oraz 
budowę Domu Seniora, w któ-
rym zamieszają osoby starsze by 
spędzać jesień swojego życia nie 
w samotności i zapomnieniu a we 
wspólnocie radosnych i szczęśli-
wych ludzi.

Nasze wiosenne 
skrzaty mają wesołego 
kompana!

Nasze wiosenne 

Nareszcie przyszła, choć dłu-
go kazała na siebie w tym roku 
czekać. Mowa o wiośnie, niosą-
cej ciepło, optymizm, no i dłuż-
sze dni, które mamy nadzieję, 
że będą pełne słońca. Gdzie 
wiosna postanowiła postawić 
pierwsze swe kroki? Gościmy 
ją oczywiście w naszych re-
stauracjach w Płocku i Mławie, 
a także w lokalach Centrum 
Aktywności Seniora.

To dlatego pojawiły się tutaj 
wiosenne wystroje. W „Garach 
Babci Krysi” pełno kwietnych 
kompozycji. Podobnie i w płoc-
kim Saloniku na Starówce. Jest 
miło i przytulnie, aż żal, że przez 
koronawirusowe obostrzenia nie 
możemy się spotkać w tym cu-
downym, wiosennym anturażu…

 My jednak zaklinamy rze-
czywistość i wierzymy, że te 

smutne dni, gdy musimy dla 
własnego bezpieczeństwa po-
zostać w domu, szybko się 
skończą. Jesteśmy też przy-
gotowani na tę okoliczność. 
Dlatego ciepło i wiosennie 
Was pozdrawiamy z naszych 
lokali, w których przypomi-
namy, możecie również orga-
nizować imprezy okoliczno-
ściowe, rodzinne i spotkania 
towarzyskie.            

W naszych lokalach zagościła już wiosna!
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t a k  d z i a ł a m y

Początek roku, to dla Stowa-
rzyszenia Aktywny Senior wiele 
nowych pomysłów i zadań.  Jed-
nym z nich jest oferta zajęć dla 
seniorów przygotowana w Cen-
trum Aktywności Seniora przy 
ulicy Otolińskiej 6. Tu seniorzy 
mogą brać udział w wielu cieka-
wych  spotkaniach, warsztatach. 
Tu również tworzymy platformę 
do współpracy z innymi organi-
zacjami pozarządowymi,  sto-
warzyszeniami, środowiskiem 
akademickim, szkolnym i firmami 
działającymi w Płocku.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Aktywności 
Seniorów AS wygrało konkurs 
ogłoszony przez Urząd Miasta 
Płocka, na realizację zadań pu-
blicznych w zakresie działal-
ności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym. Zadanie obejmu-
je także doskonalenie systemu 
wsparcia dla seniorów i prowa-
dzenie Centrum Aktywności 
Seniora przy ulicy Otolińskiej 6 
w Płocku. Tu Stowarzyszenie AS 
będzie realizowało zajęcia dla 
seniorów zgodnie z ich oczeki-
waniami i potrzebami. W przy-
gotowanej ofercie są zajęcia te-
matyczne z ekspertami, zajęcia 
warsztatowe, wykłady, zajęcia 
plenerowe zapewniające ak-
tywność fizyczną i psychicz-
ną seniorom. Uwzględnione 
są różnego rodzaju działania 
zapewniające seniorom udział 
w wydarzeniach miejskich, na-
wiązywanie kontaktów i współ-
pracę z miejskimi szkołami, 
uczelniami, placówkami kultury, 
służby zdrowia. Zaplanowane 
są spotkania pozwalające nam 
realizować integrację wewnątrz 
i międzypokoleniową.

Zadanie  prowadzone jest w ra-
mach otwartego konkursu na re-
alizację zadań publicznych w za-
kresie działalności na rzecz osób 
w wieku emerytalnym, w tym 
doskonalenie systemu wspar-
cia obejmującego prowadzenie 
Centrum Aktywności Seniora 
przy ulicy Otolińskiej 6 w Płocku 
w latach 2021 – 2023. Na każdy 
rok działalności Stowarzyszenie 
AS, jako  podmiot realizujący 
zadanie, ma przyznaną z budżetu 

miasta Płocka dotację w wyso-
kości 150 tysięcy złotych. – To 
kolejny, ważny etap w rozwo-
ju i działalności  naszej orga-
nizacji – mówi Michał Jaros, 
wiceprezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS. – Etap poprze-
dzony kilkuletnimi działaniami 
na rzecz seniorów w Mławie 
i Płocku, w bardzo szerokim 
i różnorodnym zakresie, da-
jący nam znajomość potrzeb 
i oczekiwań tej grupy wiekowej. 
Zaproponowany harmonogram 
zajęć jest odpowiedzią na po-

trzeby, pasje i zainteresowania 
naszych seniorów. Cieszymy się, 
że bazując na naszych dotych-
czasowych doświadczeniach  we 
współpracy z seniorami mamy 
możliwość ich kontynuacji 
w takiej formule – prowadzenia 
Centrum Aktywności Seniora. 
Tak jak i przy wielu naszych 
projektach do współpracy zapra-
szamy inne organizacje pozarzą-
dowe, stowarzyszenia. Bo to jest 
miejsce, gdzie możemy wspólnie 
ze sobą być, wspierać się, po-
magać dawać impuls do tworze-
nia  dobrych praktyk – tworzenia 
razem czegoś wspaniałego, po-
trzebnego – dodaje Michał Jaros.

Jak dodaje prezes Jaros, pro-
wadzenie Centrum Aktywności 
Seniora (CAS) wpisuje się w dzia-
łalność Stowarzyszenia AS, które 
powstało z myślą o osobach star-
szych. Po to, by jednoczyć senio-
rów, pomagać im, zwiększać ich 
aktywność w lokalnych środowi-
skach proponując i organizując 

różnorodne formy działalności, 
aktywności. Zapobiegać wyklu-
czeniu społecznemu i marginali-
zacji osób w wieku 60+.– To jest 
fundament naszej działalności. 
Spotykamy się i działamy z se-
niorami we wszystkich ważnych 
dla nich aspektach i obszarach. 
Począwszy od przestrzeni kul-
turotwórczej, artystycznej, tu-
rystycznej, naukowej, profilak-
tycznej, międzypokoleniowej. Po 
działania związane z aktywnym 
udziałem w życiu miasta – przed-
stawia zakres zajęć zaplano-
wanych do realizacji w ramach 

CAS Michał Jaros, wiceprezes 
Stowarzyszenia AS, dodając, że 
kwestia wsparcia dla seniorów 
wymaga podejmowania wciąż 
kolejnych zadań mających sta-
nowić wsparcie dla tej grupy 
społecznej. Co jest szczególnie 
ważne z uwagi na zmiany demo-
graficzne. I mocno obecną w ży-
ciu  codziennym seniorów samot-
ność.  – Kolejny ważny aspekt po-
trzeby cyklicznych działań dla tej 
grupy wiekowej  wynika chociaż-
by  z ostatniej sytuacji – pande-
mii. To czas, który pokazał nam, 
że właśnie seniorom potrzebna 
jest największa uwaga, pomoc 
pozwalająca chronić ich przed 
narastającą samotnością, lękiem, 
obawą o to co będzie kolejnego 
dnia. Tu odpowiedzią jest także 
CAS, pozwalający nieść wsparcie 
w formie poradnictwa, rozmów, 
pomocy w realizowaniu codzien-
nych czynności. Przy zachowa-
niu reżimu sanitarnego  jeste-
śmy w stanie zapewnić ogromne 

ważne wsparcie, dające poczucie 
troski, pamięci i zapewnienie, że 
jest miejsce, są osoby, które po-
mogą –  mówi wiceprezes Jaros, 
dodając, że Stowarzyszenie AS 
w czasie pandemii realizuje 
taką formułę wsparcia poprzez 
autorski projekt covidowe SOS.

Realizacja powyższego za-
dania wpisuje się w dotych-
czasowy zakres wsparcia za-
pewnianego i prowadzonego 
przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Aktywności 
Seniorów AS dla  osób w wie-
ku 60+. Co ważne zasięg naszej 
działalności (Stowarzyszenie 
skupia ponad 10 tysięcy człon-
ków na terenie  Płocka, powia-
tu płockiego, Mławy, powiatu 
mławskiego, powiatu ciecha-
nowskiego, powiatu płońskiego) 
oraz gama  oferowanych senio-
rom form aktywności i zakres ak-
tywizacji pozwolił nam zdobyć 
wiedzę i doświadczenie gwaran-
tujące zrealizować ofertę będą-
cą merytoryczną odpowiedzią 
na potrzeby i oczekiwania osób 
w starszym wieku.

Mamy pomysł 
na życie bez nudy

W swojej ofercie działań 
i pomocy zapewnianej senio-
rom już od 5 lat,  mamy na stałe 
wprowadzone różnego rodzaju 
formy podnoszące jakość życia 
seniorów cenione przez naszych 
odbiorców, co zresztą potwier-
dza ilość uczestników biorących 
w nich udział. Z powodzeniem 
realizujemy tak ważną w obec-
nych realiach ideę integracji we-
wnątrz i międzypokoleniowej. 
Tu prowadzimy ścisłą współ-
pracę z lokalnymi ośrodkami, 
instytucjami kultury, oświaty, 
placówkami służby zdrowia, 
pomocy społecznej, ośrodkami 
akademickimi.

Nasza kompleksowa i wszech-
stronna działalność pokazuje, że 
czas wchodzenia w okres seniora 
i bycia nim wymaga tego, by za-
pobiegać zjawisku marginalizacji 
i wykluczenia społecznego osób 
starszych, samotnych, będących 
już po okresie aktywności za-
wodowej. Mamy na to pomysł. 
Pokazujemy jak czas starości 
dobrze  i pięknie wykorzystać, 

aby pomóc sobie i pomagać in-
nym. Jak odnaleźć się w tej no-
wej, ale niezwykle ważnej dla 
samych siebie i najbliższych roli. 
Dbając zarazem o swoje zdrowie, 
swoje potrzeby, oczekiwania. – 
Działając w ramach CAS chcemy 
po raz kolejny przełamać stereo-
typ, że senior, to człowiek  bierny, 
spędzający czas w czterech ścia-
nach własnego domu. Chcemy 
pokazać, że musi być inaczej. 
A doświadczenie seniorów może 
stanowić bazę do realizowania 
doskonałych przedsięwzięć  bę-
dących motorem napędowym 
dla młodych grup wiekowych. 
Tym właśnie chcemy się w spo-
sób szczególny zająć w Płocku. 
Centrum Aktywności Seniora 
przy ulicy Otolińskiej stanowi 
niewątpliwie doskonałą bazę do 
rozpoczęcia tych działań. Samo 
miasto i jego inicjatywy stanowią 
doskonałą ofertę i przestrzeń do 
rozwoju środowiska seniorskiego 
i pobudzania go do aktywnego 
udziału w budowaniu społeczno-
ści lokalnej – mówi wiceprezes 
Jaros.

Zajęcia będą prowadzone 
w III modułach: zajęcia o cha-
rakterze edukacyjnym, zajęcia 
o charakterze rozwojowym, 
działania w obszarze inte-
gracji międzypokoleniowej. 
Przygotowaliśmy dla uczestni-
ków szereg zajęć od warsztatów 
ekologicznych, fotograficzno 
– filmowych, obsługi urządzeń 
związanych z nowymi techno-
logiami, po spacery po Płocku, 
zajęcia z udzielania pierwszej 
pomocy, lektoraty językowe, 
zajęcia taneczne, sportowe, 
zajęcia z wiedzy obywatel-
skiej, maratony szaradziarskie. 
Zaplanowane są spotkania z die-
tetykami, farmaceutami, trene-
rami personalnymi. Będą udzie-
lane bezpłatne porady prawne.  
Zapraszamy seniorów do udzia-
łu w tworzeniu wydawanej 
przez stowarzyszenie AS gaze-
cie „Aktywny Senior”, udziału 
w wyjątkowej formule pomocy 
seniorom przez seniorów „Bank 
Usług”, czy wreszcie wspar-
cia seniorów dla dzieciaków 
w ramach senioralnego wolon-
tariatu „Poczytaj mi babciu” 
(udzielanie korepetycji dzie-
ciakom, pomoc w odrabianiu 
lekcji). Będziemy prowadzili 
klub dyskusyjny „Rozmaitości” 
z udziałem uczniów płockich 
szkół, studentów, mieszkańców 
Płocka.

Centrum Aktywności Seniora

Tak działamy z seniorami w Płocku
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Kiedy oddaliśmy swoim dzie-
ciom już wszystko -  czyli czas, 
młodość, miłość i pieniądze. Kiedy 
je wychowaliśmy i wykształcili-
śmy, te idą swoją drogą zdoby-
wać swoje cele i zakładać swoje 
gniazda. Wtedy nagle okazuje się, 
że pozostaje nam pustka czterech 
ścian, szarość codziennych ry-
tuałów takich jak samotne picie 
kawy w dżdżyste poranki. Nie 
ma gwaru ani pośpiechu, bo na 
emeryturze nigdzie nie trzeba się 
spieszyć. Telefon dzwoni okazjo-
nalnie z życzeniami w święta. 
W telewizorze wciąż ta sama 
nudna serialowa papka, odmienia-
ne przez przypadki afery, krwawe 
sensacje, czy niekończący korona-
wirusowy zamaskowany koszmar. 
Dzień i noc mijają bezustannie, 
szaro i jakby od niechcenia. Dla 
odmiany nagle zachorujesz. Raczej 
to nie ten straszny covid, bo już 
zdążyłaś się zaszczepić. To zwy-
kłe, tradycyjne przeziębienie z bó-
lem mięśni, ale i tak jest ciężko, bo 
z wiekiem coraz gorzej przecho-
dzisz każdą infekcję. I okazuje się, 
że niestety nie ma ci, kto podać 
leków, zrobić  zakupów, powie-
dzieć „wszystko będzie dobrze”. 
Chociaż ty zawsze, przez tyle lat 
byłaś, wspierałaś i czuwałaś nad 
bliskimi.

I pytasz sama siebie, czy 
warto było i dla kogo to całe 
poświęcenie? Znajome prawda? 
Ale to nie powód do tego, by 
popadać w niechęć do całego 
świata i w dołującą depresję. 
Wszystko, co zrobiliśmy dla 
innych z oddaniem i poświęce-
niem było ważne. To pokazuje 
naszą odpowiedzialność i cha-
rakter. Śmiało i z dumą może-
my stanąć rano przed lustrem 
i spojrzeć sobie w twarz. Co 
z tego, że ma ona coraz więcej 
zmarszczek. Jak nie założysz 
okularów na nos, to w rozmy-
tym odbiciu ich nie dostrzeżesz. 
Ba, nawet wtedy doszukasz 
się śladów tej dawnej młodej 
dziewczyny pełnej pasji i ma-
rzeń.  Uśmiechasz się, że to nie-
możliwe. Ty lepiej uśmiechnij 
się do swojego odbicia w lustrze 
i zacznij dalej żyć. Dla siebie. 
Po swojemu. Tak jak marzyłaś, 
ale nie było czasu żeby spełniać 

marzenia, bo były obowiązki, 
dzieci, praca…

A czy masz dziś jeszcze ma-
rzenia? I jakie one są? Czy stać 
byłoby cię na takie szaleństwo, 
żeby pojechać w samotną po-
dróż koleją transsyberyjską? 
Można mieć takie marzenia 
i można chcieć je zrealizować, 
odkładając swoje oszczędności 
(a potrzeba na to około 12 tys. 
zł), wpłacając zaliczki i czekając 
na zniesienie koronawirusowych 
obostrzeń. Dogadać się człowiek 
dogada. Jesteśmy w końcu z po-
kolenia, które „charaszo gawarit 
pa ruski”.  Komfort jazdy i wa-
runki może nie będą najwyż-
szych lotów w tej podróży. Ale 
kto z nas nie pamięta rodzinnych 
wyjazdów na wczasy nad morze 
małym fiatem. To dopiero była 
ułańska fantazja!!! I teraz też - 
choć będzie to jazda pociągiem 
– to „ahoj przygodo”! Czeka 
cię całe dwa tygodnie w pocią-
gu. Kierunek Irkuck. A po dro-
dze może uda się spotkać kole-
żankę zza wschodniej granicy, 
z którą pisałaś listy w szkolnych 
czasach. Pamiętasz, jak mod-
na była taka korespondencja. 
Praktycznie wszyscy pisali ta-
kie listy. Tylko jaka jest szansa, 
że ta Lena, czy Natasza nadal 
mieszkają w tym samym miej-
scu i do tego czekają jeszcze na 
przełomie czerwca i lipca lub 
we wrześniu na naszą wizytę, 
bo właśnie wtedy pociąg rusza 
w trasę. No ale pomarzyć moż-
na o wszystkim. Kto nam tego 
zabroni?  

Mówicie – zejdź na ziemię. 
Mocno po niej stąpam i to każ-
dego dnia. Nie chcę siedzieć 
zamknięta w domu. Wykańcza 
mnie dzień bez spaceru, wypra-
wy, eskapady, więc sami sobie 
pomyślcie, co czuję teraz, gdy 
koronawirus czyha na każdej 
niezdezynfekowanej klamce 
i za każdymi drzwiami. Obsesja, 
paranoja, horror. Zamknięte 
kina, teatry, w sklepach godziny 
dla seniorów, a na ulicy krzy-
we spojrzenia zamaskowanych 
przechodniów.

Zamknięte są też nasze kocha-
ne kluby emerytów, w których 
czuliśmy się tacy ważni. Dzięki 
którym chodziliśmy na siłownie, 

wieczorne potańcówki, uczyli-
śmy się języków obcych, ale nie 
tylko. Ja w ten sposób dokona-
łam niemożliwego – nauczyłam 
się pływać w wieku powiedzmy 
że 50+. Dałam radę, naładowa-
łam akumulatory, uwierzyłam, 
że mogę więcej i chciałam robić 
więcej.

A jakie są szanse, że jutro 
czy nawet za miesiąc wszystko 

wróci do normy? Lepiej chyba 
nie pytać. Trzeba cieszyć się, że 
idzie wielkimi krokami wiosna, 
że słońce cieplej grzeje, że będą 
za chwilę święta, które pewnie 
spędzę sama. Mąż nie żyje już 
3 lata. Zaniosę mu na grób żółte 
żonkile. Czy jemu coś  pomogą? 
Może tak, może nie. Ważne, że 
mi się podobały i chcę coś robić. 
Bo człowieka ciągnie do ludzi 
i do świata. Dobrze, że jeszcze 
na spacery można chodzić nad 
Wisłę, czy do parku. W ręku te-
lefon, w telefonie aparat i cyk 
można zdjęcia zrobić ładnego 
widoczku, który zachwycił cię 
po drodze. Wrzucasz go na 
swoją grupę fotograficzną na 
Facebooka. Mija chwila i poja-
wiają się pod postem pierwsze 
reakcje - serduszka i kciuki do 
góry. Jest miło. Coś się dzieje. 
Ktoś napisze wiadomość na mes-
sengerze. To są znajomi. Raczej 
nie córka czy syn, którzy miesz-
kają  w innych miastach. Mają 
swoje sprawy, rodziny i wycho-
wują moje wnuki i... prawnuki. 

Wiem, że niektórzy bardzo długo 
nie widzą swoich wnucząt.

To nie te czasy, gdy babcia, 
czy mama to autorytety. Powiedz 
zresztą córce, że kilkuletni wnuk 
za dużo w tablecie siedzi i ma za 
mało uwagi rodziców. Obraza 
na całej linii. Już nie potrafimy 
żyć gromadnie. Każdy żyje swo-
im życiem i idzie swoją drogą. 
I chyba trzeba się z tym pogo-

dzić, że jedni mają to szczęście, 
że dzieci o nich pamiętają, a inne 
nie. Najgorsze co można zrobić 
to zamknąć się w domu, gdzie 
czeka tylko samotność. Dlatego 
trzeba mieć plany, pomysły, chę-
ci do życia i optymizm. Jeśli ich 
nie masz w sobie to szukaj ich 
u innych. To równie zarażliwe 
jak koronawirus. Przyjdź do se-
niorów na świetlicę. Znajdziesz 
kolegów i koleżanki. Czasem po-
gadasz, czasem rozwiążesz krzy-
żówkę, a może jeszcze coś coś 
innego się przydarzy. Daj sobie 
szansę i ciesz się z tego, co masz. 
Mnie zajęło wiele lat zanim za-
częłam żyć dla siebie. Całe życie 
martwiłam się pracą, a pracowa-
łam w przedszkolu i były lata, że 
miałam 60 dzieci w grupie. To 
były czasy, gdy zdobycie miej-
sca w przedszkolu porównywal-
ne było do wygranej w totka.  
A próbowaliście kiedyś zaopie-
kować się taką gromadą? Stres 
w pracy, stres w domu. Brak 
własnego mieszkania, dwójka 
swoich dzieci, ich dorastanie, 

moje własne problemy w mał-
żeństwie. Tak żyła szara myszka, 
którą dziś nie jestem. W końcu 
znalazłam odwagę i nauczyłam 
się żyć. Wychodzę do ludzi, ba-
wię się i cieszę, że w AS’ie mam 
miejsce, gdzie mogę żyć pełną 
piersią.

Z kolei mnie w życiu nic nie 
było w stanie złamać. Zawsze 
parłam do przodu, żyłam po swo-

jemu. Miałam tę odwagę i mam 
ją nadal. Po latach przerwy wsia-
dłam znów za kierownicę samo-
chodu. Życie mnie do tego zmu-
siło. Mąż zachorował. Wszędzie 
jeździłam taksówkami choć mia-
łam i samochód i prawo jazdy. No 
przecież tak nie można. Wzięłam 
kilka lekcji u instruktora, przypo-
mniałam sobie przepisy i jestem 
niezależna. Robię to, co chcę. 
Jadę tam, gdzie chcę. Jutro może 
nawet do Kołobrzegu, jeśli przyj-
dzie mi tylko na to ochota. Bo 
senior choć przeżył swoje, ma 
prawo przeżyć więcej...

***
To tekst z życia wzię-

ty. Powstał na bazie rozmów, 
jakie toczą się na co dzień 
w naszej świetlicy w  Centrum 
Aktywności Seniora. Jest tu 
miejsce dla wszystkich seniorów, 
którzy chcą wyjść ze swoich do-
mów, czują się zagubieni w dzi-
siejszych czasach . Szukają to-
warzystwa, wsparcia i pomysłów 
na to, jak odnaleźć i radość i sens 
życia. Zapraszamy do nas!

Pogaduchy naszych seniorów

Bo senior choć przeżył swoje, ma prawo przeżyć więcej...
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W naszym Stowarzyszeniu spo-
tykamy wyjątkowych ludzi z ich  
wyjątkowymi historiami, w któ-
rych chcą sobie wzajemnie poma-
gać. To dobra aura tego miejsca 
sprawia, że nas odnajdują, a po-
tem razem wspólnie sobie poma-
gając jakoś udaje się nam zdziałać 
coś dobrego. 

Wiele z tych historii słyszy-
my i poznajemy w naszej szwal-
ni AS’a, gdzie seniorzy szyją 
skrzata Helpika. Możliwość 
spotykania się tu w czasie pan-
demii, choć  z przerwami, choć 
w obostrzeniach ma dla nich 
szczególne znacznie. Jak mówi 
pani Krystyna ubiegły rok był dla 
nas seniorów bardzo trudny. Bo 
pandemia, czas chorób, trudności 
wynikające z konieczności two-
rzenia skrzatów poza Centrum 
Aktywnego Seniora w domach. 
– Dla mnie mimo wszystko, był 
to wyjątkowy czas, bo dzięki 
temu, że zamówienie zostało zło-
żone także przez Ciebie, miałam 
zajęcie. Nie siedziałam sama 
w domu, patrząc drętwo w ekran 
telewizora, ale wiedziałam że 
jestem potrzebna… Potrzebna 

Tobie, potrzebna wielu innym 
ludziom, którzy zaufali naszemu 
Stowarzyszeniu i wsparli nas 
w tym trudnym czasie – dzieli się 
swoimi refleksjami pani Krysia. 

W swoim życiu przeżyła wie-
le, śmierć męża, problemy zdro-
wotne, fi nansowe i inne poważne 
kłopoty. Jak mówi czas był różny 
w jej 76-cio letnim życiu, ale ni-
gdy tak bardzo się nie bała, jak 
w tamtym roku. Dzięki temu, że 
była i jest potrzebna czas izolacji, 
samotności, strachu o zdrowie, 
braku kontaktu z otoczeniem 
odczuwa inaczej. Bo tworząc 
skrzata w Centrum Aktywnego 
Seniora czuję się ważna i doce-
niona. – I za to dziękuję – mówi 
seniorka. – Zawsze uważałam, 
że w życiu nie wszytko nam się 
należy. Za każdy nawet najmniej-
szy gest dziękowałam… zawsze 
myślałam, że dobro które daję, 
wróci… i wróciło, Bo mogę dla 
Was tworzyć, dla Was żyć i za to 
dziękuję. 

 Jak mówi dalej w swojej opo-
wieści pani Krysia, koleżanka 
Lidia i kolega Zbyszek, którzy 
codziennie z naszej restaura-
cji Gary Babci Krysi dowożą 

bezpłatne obiady seniorom, przy-
wozili także elementy skrzatów 
do ich wypełnienia lub zszycia. 
Tak mija nam dzień za dniem, 
w poczuciu zaangażowania i do-
brego działania. - Mam to szczę-
ście, że każdy jeden skrzat, także 
ten którego masz Ty, był w mo-
ich rękach. Czesałam mu brodę 
i pakowałam w drogę do Ciebie. 
Dlatego bardzo nam zależy, aby 
każdy właściciel Helpika napisał 
czy choć przez chwilę wywołał 
on uśmiech na jego twarzy. Dla 
mnie to ważne, jaka była reak-
cja na naszego „dobrego duszka 
domu” – mówi pani Krysia.  

Ona sama, jak inne seniorki, 
które tworzą wspólnie Skrzaty 
chcą wiedzieć jak zareagowali 
bliscy  na taką wyjątkową ma-
skotkę. Bo dzięki ciepłym sło-
wom osób kibicujących seniorzy 
czują się potrzebni, ważni i wy-
jątkowi.  Bo cieszy ich wzajemne 
dawanie sobie dobra. 

Jeśli ktoś nie ma lub chciałby 
mieć takiego skrzata to zapra-
szamy do naszego sklepu: www.
sklepas.org gdzie są wszystkie 
skrzaciki uszyte przez nasze 
seniorki. 

Żyjemy w czasie  kolejnych 
obostrzeń i zmian. Dla naszego Sto-
warzyszenia oznacza to konieczność 
przeorganizowania pracy, abyśmy 
dalej mogli funkcjonować. Przede 
wszystkim dla seniorów. I pomaga-
jąc innym działać tak, aby utrzymać 
się i przetrwać. 

Jedną z form pomocy jest 
wsparcie informacyjne. Od nas 
garść informacji przypominają-
cych o zasadach funkcjonowania 
w czasie epidemii. A od naszej 
seniorki Eli porada w sam raz na 
wiosnę, także dotycząca zdrowia. 
Bo dotyczy domowej receptury 
bardzo pomocnego syropu z mło-
dych pędów sosny. A niebawem 
już można będzie taki przygoto-
wać do domowej apteczki. 

Pierwsza część naszych porad 
dotyczy tego gdzie szukać infor-
macji i pomocy w czasie pande-
mii. Z myślą o naszych seniorach 
zamieszczamy wykaz potrzebnych 
telefonów do urzędów i instytucji 
w Mławie i Płocku. 

MŁAWA
Urząd Miasta Mławy: tel. 

/23/ 654 33 82. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej (w razie po-
trzeby zrobienia zakupów, wyku-
pienia leków) należy dzwonić pod 
numer: /23/ 654 35 60 lub /23/ 654 
27 69. Powiatowa Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna: - tel. /23/ 654 
35 73 i /23/ 654 33 36

PŁOCK
Urząd Miasta Płocka: tel. /24/ 364 

55 55, e-mail: info@plock.eu, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej: tel. 
/24/ 364 02 10. Powiatowa Stacja 
Sanitarno – Epidemiologiczna: tel. 
/24/ 367 26 01.

Druga część naszych porad, to 
przepis na przygotowanie syropu z 
młodych pędów sosny. O jego nie-

samowitych właściwościach mówi 
nam seniorka Ela, która sama 
robi syrop od kilkunastu lat. Ma 
on działanie wspomagające przy 
kaszlu, bo działa delikatnie wy-
krztuśnie. Ale ma również właści-
wości bakteriobójcze i odkażające. 

Do przygotowania syropu zbie-
ramy młode, boczne  pędy sosny 
(najlepiej zbierać na przełomie 
kwietnia i maja). Najlepiej takie o 
długości od 6 do 12 centymetrów, 
bo te zawierają najwięcej soku. 
Muszą być miękkie, nie mogą 
mieć części twardych ( zdrewnia-
łych). Zanim trafią do słoja dobrze 
jest je przez kilkadziesiąt minut 
pozostawić na zewnątrz, aby ze 
środka wyszły ewentualne robaki. 
Następnie myjemy  pędy i  tniemy 
na mniejsze kawałki. Układamy 
w słoju zasypując każda warstwę 
cukrem w stosunku 1:1. Następnie 
dodajemy trochę wody i odsta-
wiamy zamknięty słój na około 3 
tygodnie w słonecznym miejscu. 
Codziennie należy go dokładnie 
przemieszać. Po tym czasie syrop 
przelewamy do słoika, przecho-
wujemy w chłodnym, ciemnym 
miejscu. 

Porady nie od parady

Na czas pandemii 
i nie tylko

Historie AS’a 
życiem pisane
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W naszym kręgu są prawdziwe 
AS’y. Zjawiają się u nas osoby peł-
ne zapału i werwy, które potrafią 
brać z życia pełnymi garściami. 
Swoją pozytywną energią zara-
żają innych. Pokazują, że warto 
być aktywnym każdego dnia.

Elżbieta Świdzińska nie po-
trafi usiedzieć w jednym miej-
scu. Pogoda zawsze jest dobra 
na spacer. Czy pada deszcz, czy 
świeci słońce maszeruje przed 
siebie. Odkryła  nordic wal-
king i nie rozstaje się z kijkami. 
Dodatkowo wybiera sobie trasy, 
które pozwalają jej podpatrywać 
przyrodę. Z każdej takiej wypra-
wy robi zdjęcia i od razu wrzuca 
je na Facebooka, żeby pochwalić 
się swoimi fotograficznymi zdo-
byczami. Jest co komentować 
i co oglądać. A to trafi się dzię-
cioł, a to sójka, nawet raz udało 
się jej uchwycić na fotografii 
zimorodka. Skąd taka wiedza 
ornitologiczna?

To dziś żaden problem. - 
Wystarczy telefon komórkowy 
z dostępem do internetu i różnego 
rodzaju aplikacji i gotowe – tłu-
maczy pani Elżbieta.

Dziennie pokonuje sobie 
spacerkiem po 14 km, a czasa-
mi więcej. Doskonale zna Jar 
Brzeźnicy, Parowę, tereny nad 
Wisłą – zwłaszcza Wzgórze 
Tumskie i Sobótkę. Czasami ma 
doskonałe towarzystwo koleża-
nek. Wtedy tylko trochę trud-
niej zrobić zdjęcia płochliwym 

dzikim zwierzętom, ale w zamian 
można pogawędzić wesoło o ży-
ciu. Coś się dzieje. Nie ma czasu 
na nudę. Nuda sprawia, że czło-
wiek gnuśnieje. A trzeba mieć 
wciąż apetyt na życie.

Potwierdza to również pani 
Krystyna Sikorska. To zapalona 
rowerzystka. Już się cieszy z nad-
chodzącej wiosny, bo otwierają 
się nowe możliwości, dzień jest 
dłuższy, pogoda lepsza do poko-
nywania tras tych blisko miasta 
i tych bardziej oddalonych. Sieć 

ścieżek rowerowych daje wiele 
możliwości. Rowerem można 
przecież dojechać i nad jezioro 
do Grabiny. A jeśli ktoś się boi 
o swoją kondycję, to na dwóch 
kółkach można zjechać bliżej nad 
naszą płocką Wisłę. Trzeba tylko 
chcieć. Wtedy - z czasem - i sił 
więcej i ochoty na dłuższe  trasy. 
Pani Krystyna ma swój rower. To 
praktycznie jej znak rozpoznaw-
czy w sezonie, bo praktycznie 

przemieszcza się nim wszędzie 
i zawsze.

Z wiosny cieszy się również 
i pani Teresa Strzałkowska. 
Jedna z jej pasji to ogródek i wła-
śnie teraz nadszedł czas na inten-
sywne prace, by zakwitły pięknie 
pierwsze wiosenne kwiaty tulipa-
ny, żonkile i krokusy. Jak bardzo 
ich widok w pełnej krasie potra-
fi poprawić nastrój, a zwłaszcza 
gdy my sami przyczyniliśmy się 
swoją pracą do ich zakwitnięcia. 
Ogródek absorbuje mnóstwo 
czasu. Ciągle trzeba coś sadzić, 
przycinać, podlewać. Potrzeba 
też do tego wiedzy i tzw. dobrej 
ręki, ale przede wszystkim ważne 
są chęci.

Nie macie działki, balkonu, 
ogródka? Macie ochotę posiać 
kwiaty, czy zadbać o warzywa? 
My Wam w tym pomożemy. Przy 

naszym Centrum Aktywności 
Seniora planujemy utworzyć 
ogródek. Przydadzą się każde 
ręce do pracy, zwłaszcza, że nad-
chodzi już czas na pierwsze prace 
ogrodnicze. Niech nasz zielony 
teren zakwitnie na wiosnę. Niech 
unosi się zapach maciejki wie-
czorami. Jeśli zasadzicie z nami 
warzywa, to gdy wyrosną, zro-
bimy konkurs na najlepsze sałat-
ki z nowalijek, a może jesienią 
zrobimy wspólnie przetwory? 
Mamy nadzieję, że pani Teresy 
nie zabraknie i u nas z cennymi 
podpowiedziami i wprawną ręką 
przy sadzeniu pierwszych nasio-
nek, krzaczków i  drzewek.

Już dziś cieszymy się, że 
w naszym gronie jest tylu ak-
tywnych seniorów, którzy chcą 
działać. Wiemy doskonale, że 
jest Was więcej, tylko czasem 
brak odwagi, by podzielić się 
z innymi swoimi doświadcze-
niami i pokazać swoją pasję, 
czy też apetyt na życie. Bierzcie 
przykład z naszych pań – Teresy, 
Krystyny i Elżbiety.

Powiedzcie nam jakie ma-
cie talenty? Co lubicie robić 
w wolnym czasie? Może maj-
sterkujecie i potraficie wycza-
rować coś z niczego? Może ma-
cie wielką kolekcję znaczków, 
pocztówek, czy też bibelotów? 
Szydełkujecie i tworzycie pięk-
ne obrusy i serwety? Malujecie 
piękne obrazy? To jest miejsce 
na prezentacje Was i Waszych 
pasji. Poznajmy się wszyscy! 
Pokażcie nam z czego jeste-
ście dumni. Napiszcie do nas, 
albo spotkajcie się z nami w  
świetlicy czynnej w każde po-
południe, od poniedziałku do 
piątku w  Centrum Aktywnego 
Seniora przy ul. Otolińskiej 6.  
Na zachętę prezentujemy Wam 
zdjęcia pani Elżbiety, które 
może przy okazji zachęcą Was 
również do długich spacerów 
i fotografowania.

Nasze AS’y mają apetyt na życie!

Na rowerze, na spacerze, 
w ogrodzie

Chyba nie ma osoby, która nie 
lubiłaby imienin. A zwłaszcza 
nierozerwalnie z nimi związanych 
spotkań, miłych słów i życzeń, 
bukietów kwiatów. I jeszcze ta 
wspaniała gościna przy stole, 
gdzie i porozmawiać miło można 
i spróbować specjalnie przygo-
towanych na imieninową okazję 
specjałów i przysmaków…

My w marcu obchodzi-
liśmy szczególnie dla nas 
ważne imieniny Krystyny. 
Solenizantką była nasza ko-
chana babcia Krysia, której 
łezka w oku zakręciła się od 
życzeń i wyrazów pamięci. 
Dziękujemy Wam za wszystkie 
serdeczne słowa. Najchętniej 
z tej okazji spotkalibyśmy się 

na imieninowej uroczystości. 
No ale nie przeskoczymy ko-
ronawirusowych obostrzeń. 
W końcu Wasze zdrowie i na-
sze jest najważniejsze.

Nie mogliśmy jednak przejść 
obojętnie obok tej szczególnej 
okazji. 13 marca Babcia Krysia 
upiekła więc moc swoich pysz-
nych pączków. Mogliście je 

zamówić w prezencie także 
dla swoich Kryś i Krystynek. 
Zwłaszcza, że cena była wyjąt-
kowo okazyjna.

Potem pozostawało już tyl-
ko rozkoszować się smakiem 
słodkości i zachwycać nad 
Krystynami. Czy wiecie, że ko-
biety obdarzone tym imieniem 
są wyjątkowe, romantyczne, 
wrażliwe i delikatne o nadzwy-
czaj rozwiniętej intuicji? No 
wypisz wymaluj nasza kochana 
solenizantka - Babcia Krysia.

A mamy i inne wspa-
niałe Krystyny. Krystyna 
Czubówna – znana dzienni-
karka o aksamitnym głosie, 
Krystyna Prońko – piosenkar-
ka znana z wielu przebojów, 
z którą każdy zanuci „Jesteś 
lekiem na całe zło”, czy dosko-
nała aktorka - Krystyna Janda. 
A dla Was, która Krystyna jest 
najlepsza? Bo dla nas oczywi-
ście nasza kochana i złota so-
lenizantka i patronka Babcia 
Krysia!

Na imieninach… u Babci Krysi!
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Za nami kolejne miesiące po-
magania w ramach akcji „Zawie-
szony obiad”. Akcji szczególnie 
ważnej w czasie pandemii. Bo 
kierowanej do osób będących 
w najtrudniejszej sytuacji życio-
wej. Codziennie dzięki naszej ak-
cji osobom starszym, samotnym, 
bezdomnym w Mławie i Płocku 
przekazujemy prawie 200 domo-
wych obiadów. 

Mimo trudności, obostrzeń 
udaje nam się razem poma-
gać najbardziej potrzebują-
cym. W 2020 roku, wspólnie 

z osobami wspierającymi ak-
cję i zawieszającymi obiady, 
udało nam się pomóc setkom 
osób z Mławy i Płocka, które 
z różnych powodów znalazły 
się w sytuacji bez wyjścia, czy 
stawały przed wyborem: kupić 
jedzenie, wykupić leki, czy za-
płacić za czynsz. – Dzięki tym 
posiłkom daliśmy nieocenio-
ne wsparcie osobom, które nie 
mają szans na to, by samodziel-
nie poradzić sobie z życiowym 
problemem. Każdy podarowa-
ny obiad, to pomoc gwaran-
tująca godne życie. W wielu 

przypadkach ratująca życie  
– mówi Rafał Chmielewski, 
prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS. 

Każdy zawieszony, czyli 
zakupiony obiad, to pomoc dla 
konkretnej borykającej się na 
co dzień z wielkim życiowym 
problemem. Nasza akcja po-
zwala zmniejszać te troski o ko-
lejny dzień i zmartwienia: czy 
jutro coś zjem? W 2020 roku 
z Waszych kochani i naszych 
58765 obiadów (zestawów, 
zup i drugich dań) mogliśmy 

zapewnić ogromną pomoc. 
Dziękujemy bardzo za tak wiele 
serca, obecność, wsparcie. 

 „Zawieszony obiad”, to nasz 
wyjątkowy projekt. Kierujemy 
go do najsłabszych, najbar-
dziej potrzebujących z potrze-
bujących. Dzięki rzeszy dar-
czyńców, ludzi wielkich serc 
codziennie przekazujemy cie-
płe posiłki stanowiące wielkie 
wsparcie dla  potrzebujących. 
– Dziękujemy każdej oso-
bie, która dołącza do naszej 
akcji pomocowej. Ta ogrom-
na wrażliwość jest niezwy-
kła. Pozwala nam codziennie 
w Mławie i Płocku wydawać 
obiady dla prawie 200 osób.  
– mówi Rafał Chmielewski, 
prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS.

Czas epidemii niestety jest 
dla naszego Stowarzyszenia 
bardzo trudny. Mimo wszystko 
staramy się pomagać. Niech ta 
wspaniała pomoc dzieje się da-
lej. Możecie z nami pomagać 
zawieszając obiady pod tym ad-
resem:www.zawieszonyobiad.
org.pl

Każdy z darczyńców może za-
wiesić dwudaniowy obiad (16 zł) 
lub tylko zupę (5 zł) lub samo dru-
gie danie (11 zł). 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Aktywności Seniorów 
AS jest prekursorem tej ak-
cji w Polsce. I jest ona wpisana 
w działalność Stowarzyszenia AS 
od chwili jego powstania. Taki spo-
sób pomagania jest bardzo ważną 
częścią działalności Stowarzyszenia 
AS. Zapraszamy do wspólnego 
dzielenia się dobrem. 

Podaruj „Zawieszony obiad”

I pomagaj z nami potrzebującym

W każdym aspekcie naszej dzia-
łalności stawiamy na jakość. Tak 
też jest i w przypadku opakowań 
stosowanych do naszych dań. Tu 
wybieramy te, które nie szkodzą 
środowisku i są biodegradowalne. 

To kolejna zmiana jaką 
wprowadzamy. Eko opakowa-
nia, Eko – kartony, czy drew-
niane sztuće do dań na wynos. 
– W naszym działaniu zawsze 
zwracamy uwagę na jakość. 
W to wpisuje się oczywiście dba-
łość o doskonały smak naszych 
potraw i środowisko. A to  jest 
możliwe dzięki zastosowaniu 

ekologicznych, specjalnie zapro-
jektowanych, eleganckich  opa-
kowań, które są bezpieczne dla 
zdrowia, dla środowiska. I co 
ważne nie wchodzą w reakcję 
ze znajdującymi się w nich po-
karmami. Nadają się do recy-
klingu lub wielorazowego użyt-
ku  - mówi Rafał Chmielewski, 
prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz  Wspierania Aktywności 
Seniorów AS.

Zastosowanie ekologicz-
nych opakowań, to nasz udział 
w zmniejszaniu otaczającego nas 
na co dzień plastiku. A co za tym 
idzie zmniejszaniu emisji dwu-
tlenku węgla i powiększaniu góry 
toksycznych  śmieci niszczących  
planetę. – Wracamy do dobrych 
opakowań, które stosowały na-
sze babcie. A zatem w naszych 

restauracjach u Babci Krysi nie 
może ich zabraknąć – dodaje pre-
zes Chmielewski.

Warto dodać, że wprowadze-
nie ekologicznych, biodegrado-
walnych opakowań jest jednym 
z elementów naszych działań 
na rzecz środowiska. W ramach 
działalności Stowarzyszenia 
AS, podczas zajęć z seniorami 
wielokrotnie podejmowaliśmy 
i podejmujemy zagadnienia 
związane z ochroną naszej pla-
nety pozwalające  żyć zdrowo 
i zmieszać ilość niebezpieczne-
go plastiku. Razem z seniorami 
– uczestnikami zajęć mamy na 
ten rok zaplanowane kampanie 
społeczne chroniące przyrodę 
(projekt ochrony pszczół i two-
rzenia kwietnych łąk), pokazy 
mody ekologicznej. 

Zmieniamy się. Jesteśmy Eko
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W bogatej ofercie zajęć 
i wydarzeń organizowanych 
przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Wspierania Aktyw-
ności Seniorów AS wyjaz-
dy turystyczne są na liście 
obowiązkowych punktów 
naszej działalności. Rok-
rocznie wspólnie z seniora-
mi zaglądamy do dalszych 
i bliższych zakątków. Pod-
czas wycieczek krajowych, 
zagranicznych i turnusów 
odwiedziliśmy już bardzo 
ciekawe i atrakcyjne rejony 
za granicą i w kraju.

Proponowane programy 
wyjazdowe organizowane są 
z myślą o komforcie i bezpie-
czeństwie seniorów. Są także 
zawsze dostosowane do ocze-
kiwań seniorów, aby mogli 
odwiedzać miejsca, które są 
w kręgu ich zainteresowań. 
– Nasza wieloletnia działal-
ność turystyczna pozwala 
także na kalkulację bardzo 
atrakcyjnych cen za udział 
w poszczególnych imprezach 
turystycznych. Nasze propo-
zycje są atrakcyjne zarówno 
pod względem programu, jak 
i ceny – mówi Michał Jaros, 

wiceprezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
seniorów AS. 

Miniony rok z uwagi na pan-
demię mocno pokrzyżował nam 
bogate plany, ale kilka z krajo-
wych wyjazdów i turnusów udało 
nam się bezpiecznie zrealizować 
dla naszych seniorów. Bo wyjaz-
dy te dalsze i bliższe, krajowe 
i zagraniczne to stały element 
działalności Stowarzyszenia. 
Bardzo lubiany przez naszych 
seniorów. Zatem i w minionym 
roku nie mogło  ich zabraknąć. 
W naszej ofercie przygotowali-
śmy jak zazwyczaj kilkadziesiąt 
propozycji do miejsc ciekawych, 
pięknych, przyciągających nie-
samowitym klimatem i gwaran-
tującym doskonały wypoczynek. 
Udało się zrealizować kilka. 
Mamy nadzieję, że ten rok przy-
niesie lepsze wiatry i znów jak 
co roku będziemy mogli razem 
wędrować. 

Ale to już było…
Podobno wspomnień czar jest 

niezwykły, to przypomnimy, że 
w minionym roku udało nam się 
pojechać do Krynicy Morskiej. 
A w latach poprzednich odwie-
dzaliśmy Niechorze, Zakopane, 
Częstochowę, Licheń. Nie za-
brakło wypraw do Jerozolimy, 
Medjugorie. A to tylko malutka 

czasek naszej oferty turystycznej 
dla członków AS’a. Rokrocznie 
wyjazdy zaczynamy w maju 
i kończymy jesienią. – Każdy 
z naszych wyjazdów jest dobiera-
ny i planowany tak, aby dostar-
czał jak najwięcej wrażeń i prze-
żyć. Stąd w naszym turystycznym 
kalendarzu miejsca ciekawe, 
znane na mapie podróżniczych 
wyjazdów, połączone z ofertą za-
jęć dodatkowych wpisujących się 
w zainteresowania i upodobania 
naszych seniorów. Z pewnością 
każdy znajduje coś ciekawego dla 
siebie. Mamy już plany na tego-
roczny sezon. I czekamy na dobre 
wiatry, aby udało się nam je zre-
alizować -  mówi Michał Jaros. 

W wycieczkowym harmo-
nogramie będą miejsca piękne 
i ciekawe. Jak polskie nadmor-
skie kurorty. Ale również przy-
pomnimy sobie górskie klimaty. 
Będziemy chcieli zawitać do 
miejsc kultu religijnego, także 
tych związanych kultem św. Jana 
Pawła II oraz odwiedzić królew-
ski Kraków. 

Całoroczny plan naszych 
wyjazdów na 2021 jak zawsze 
przedstawimy w przygotowanym 
dla członków Stowarzyszenia 
katalogu usług turystycznych. 
Katalog dostępny będzie w sie-
dzibach naszego Stowarzyszenia 
w Mławie i Płocku. 

Podróże z AS-em

Nad morze, w góry, do teatru i opery

Nasze  plany turystyczne 
na rok 2021

Z pewnością tegoroczna oferta turystyczna będzie uzależniona od 
sytuacji epidemiologicznej. Ale mamy nadzieję na to, że uda nam się 
ją zrealizować. Katalog turystyczny dla członków Stowarzyszenia 
AS już  jest w przygotowaniu. 

Tegoroczna ferta będzie już niebawem zaprezentowa-
na. Turystyczne foldery będą dostępne w sekretariatach 
Stowarzyszenia AS w Mławie i Płocku. – Nasz dział statutowy już 
pracuje nad ofertą turystyczną. Jak zawsze będzie bardzo ciekawa 
i atrakcyjna. Oczywiście czekamy na decyzje dotyczące obostrzeń 
epidemiologicznych, warunkujących możliwości wyjazdów. Już 
teraz życzymy, aby udało nam się znów wspólnie podróżować, 
zwiedzać, przeżyć kolejną wspaniałą przygodę -  przedstawia pla-
ny dotyczące tegorocznych wyjazdów turystycznych organizowa-
nych przez Stowarzyszenie Michał Jaros, wiceprezes AS. 

Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem członkowskim, każ-
dy członek lub sympatyk Stowarzyszenia, który chce wziąć udział 
w imprezie turystycznej musi mieć legitymację oraz opłaconą 
składkę członkowską. 

Jak co roku nasz plan wyjazdów, wraz ze szczegółowym opi-
sem będzie dostępny na profilu FB stowarzyszenia AS: https://
www.facebook.com/fundacjaas. Tu także będzie zamieszczona 
informacja dotycząca wyjazdów, zapisów, sposobu rezerwacji. 
Informacje te będzie można uzyskać osobiście lub telefonicznie 
w naszych sekretariatach: 

Sekretariat Stowarzyszenia AS Mława – 791 187 238
Sekretariat Stowarzyszenia AS Płock  - 792 187 228. 
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W Centrum Aktywnego Seniora 
codziennie spotykają się ludzie, dla 
których ważne jest działanie, po-
moc innym oraz wsparcie potrze-
bujących. To osoby pełne pomysłów 
i zaangażowane w działalność na 
rzecz drugiego człowieka. Nic 
dziwnego, że na hasło „tworzymy 
wolontariat seniorów” był pełen 
odzew. Na pierwsze zebranie sta-
wiło się kilkanaście osób. To dobrze 
wróży inicjatywie, która jest pio-
nierska w skali kraju. To właśnie 
w Płocku powstanie pierwsza 
zgrana i sprawnie działająca dru-
żyna wolontariacka.

Michał Jaros, wicepre-
zes Stowarzyszenia Na Rzecz 
Wspierania Aktywności 
Seniorów wprowadził wszystkich 
zainteresowanych seniorów w te-
mat. Wolontariusze w pierwszej 
kolejności potrzebni są obecnie 
do pełnienia dyżurów na świe-
tlicy działającej w Centrum przy 
ul. Otolińskiej 6 w Płocku. To 
wyjątkowe i przyjazne seniorom 
miejsce. Przyjść może tutaj każdy, 
kto czuje się w domu samotnie. 
W dobie pandemii koronawirusa, 
gdy obostrzenia gonią restrykcje, 
gdy zamknięte są kina, teatry, 
baseny, potrzebna jest seniorom 
jakaś alternatywa i azyl. Miejsce, 
gdzie można się spotkać i poroz-
mawiać z drugim człowiekiem, 
wypić herbatę czy kawę, rozwią-
zać krzyżówkę.

W Centrum oczywiście też 
stosujemy się do zaleceń. Nosimy 
maseczki, używamy płynów do 
dezynfekcji rąk, ale przecież 
seniorzy są już zaszczepieni. 
Mają pewnego rodzaju ochronę. 
Ponadto wszyscy wierzymy, że 
zagrożenie kiedyś się skończy 
i znów będziemy mogli działać 
w różnego rodzaju sekcjach, brać 
udział w wydarzeniach kultural-
nych, czy spotykać się na naszych 
wieczorach tanecznych. Przecież 
nie można tylko czekać. Trzeba 
też dalej żyć i - choć ostrożnie - to 
dalej działać.

Stąd też nasza świetlica od 
poniedziałku do piątku, w godz. 

od 12.00 do 20.00, cały czas jest 
otwarta dla wszystkich seniorów. 
I wierzymy, że za chwilę będzie 
tętnić życiem na pełnych obro-
tach. Nasi wolontariusze pełnią 
już tutaj jednodniowe dyżury, po-
legające na dbaniu o dobrą atmos-
ferę codziennych spotkań.  

To oczywiście zobowiązanie, 

ale też gwarantujemy przywileje 
– pakiet  korzyści, który ma do-
cenić zaangażowanie i gotowość 
od działania naszych seniorów. 
To m. in. zwolnienie z opłacania 
składek członkowskich, czy też  
pakiet atrakcyjnych zniżek choć-
by na organizowane przez nas tur-
nusy rehabilitacyjne.

Przedstawiony wachlarz ko-
rzyści z bycia wolontariuszem 
w AS’ie spotkał się na pierwszym 

spotkaniu organizacyjnym z pełną 
aprobatą uczestników. Udało się 
ustalić grafik dyżurów na świe-
tlicy poszczególnych osób. W ten 
sposób już działamy...    

Oczywiście, to nie jedyne 
planowane działanie płockiego 
wolontariatu seniorów.  Potrzeb 
jest wiele. Seniorzy często czu-

ją się zagubieni w dzisiejszym 
pędzącym bez przerwy świe-
cie. Z drugiej strony, to także 
seniorzy mają wiedzę i do-
świadczenie, którymi chcą się 
dzielić z innymi. Wiemy o tym 
z wielu rozmów przeprowa-
dzonych w ostatnim czasie. 
Jako Stowarzyszenie czujemy 
się odpowiedzialni za połą-
czenie trybików, które jednym 
sprawnym działaniem poruszą 

pomocową machinę. Przecież 
wystarczy tylko wiedzieć, kto 
w jakiej dziedzinie chce się wy-
kazać. Wystarczy potem pomóc 
ludziom, którzy zgłaszają się do 
nas z różnymi problemami dnia 
codziennego. To nasz pomysł 
na kontynuację rozpoczętego 
dzieła. O ustalonych szczegó-
łach będziemy Was na bieżąco 
informować.

Można zrobić wiele z odpo-
wiednim zespołem ludzi. Mamy 
przy Centrum Aktywności 
Seniora w Płocku teren idealny 
do stworzenia ogrodu. Mogą 
w nim rosnąć kwiaty i warzy-
wa. Zbierzemy pierwsze plony 
to zrobimy wspólne warsztaty 
kulinarne.  

Co jeszcze przyjdzie nam do 
głowy? Pomysłów na pewno nie 
zabraknie. Ogólnie chodzi nam 
o propagowanie cennej idei ko-
rzyści społecznej. Z drugiej stro-
ny ważne że już pierwsi chętni 
do działania. Dodajmy, że przy-
stąpienie i działanie w naszym 
wolontariacie jest dobrowolne, 
a  podejmowane działania, de-
cyzje i wybory całej grupy już 
wspólne.  

Skąd ten nowatorki pomysł? 
- Jednym z naszych celów dzia-
łania jest propagowanie wolon-
tariatu wśród osób w wieku 50+, 
jako wspaniałą możliwość aktyw-
ności na szczeblu społecznym, 
kulturowym, edukacyjnym i so-
cjalnym. Samo Stowarzyszenie 
nie mogłoby realizować swoich 
celów bez pomocy jego członków 
i sympatyków – dowiadujemy się 
w zarządzie Stowarzyszenia Na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów.

Organizacja działa dla se-
niorów ale również dzięki nim, 
a to za sprawą ogromnego do-
świadczenia i zaangażowania, 
które potrafi docenić i wyko-
rzystać . - Chcemy, by nasze 
Stowarzyszenie mogło cieszyć 
się pokaźną liczbą działających 
w nim wolontariuszy oraz by na-
sze działania na rzecz aktywno-
ści seniorów docierały do coraz 
większej liczby odbiorców -zapo-
wiada Rafał Chmielewski prezes 
stowarzyszania.

Wolontariuszem może zostać 
każdy niezależnie od wieku, wy-
kształcenia czy płci. Potrzebne 
są tylko dobre chęci oraz trochę 
wolnego czasu.

Co zrobić by być naszym 
Wolontariuszem ?

- Jeśli macie Państwo wol-
ny czas, lubicie pomagać innym 
ludziom i chętnie się angażu-
jecie we współpracę z innymi 
osobami, a korzyści materialne 
nie są dla Was najważniejsze, 
to zapraszamy do pracy w ra-
mach Wolontariatu „AS”. Życie 
na emeryturze również może być 
ciekawe – przekonuje wiceprezes 
Michał Jaros.

W ramach integracji między-
pokoleniowej zaprasza również 
do współpracy  młodzież. Taka 
współpraca może przynieść wie-
le korzyści i satysfakcji.

Aby podjąć się pracy wolon-
tariackiej w Stowarzyszeniu wy-
starczy wypełnić, podpisać i ode-
słać na adres Stowarzyszenia lub 
pocztą elektroniczną deklarację. 
Dostępna jest ona na stronie in-
ternetowej www.aktywnysenior.
org.pl. To pierwszy krok, by 
dołączyć do wielkiej rodziny 
Wolontariuszy „AS”.

Po otrzymaniu od dekla-
racji bycia Wolontariuszem 
Stowarzyszenie skontaktuje się 
z zainteresowanymi osobami 
w celu ustalenia współpracy, 
podpisania umowy i sposobu 
działania.

Będziemy pierwsi w Polsce!

Tworzymy wolontariat 
seniorów

          Korzyści z bycia wolontariuszem w Centrum Aktywności Seniora:
ï zwolnienie ze składek członkowskich
ï za dzień dyżuru darmowy obiad
ï wnioski o dotacje do leków czy też sodki medyczne rozpatrywane w pierwszej kolejności
ï atrakcyjne 30% zniżki na organizowane wycieczki turystyczne oraz turnusy rehabilitacyjne
ï raz w roku darmowy wyjazd wszystkich wolontariuszy na 3-dniową wycieczkę
ï satysfakcja z pomagania innym gratis w pakiecie
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k ą c i k  r o z m a i t o ś c i

BARAN
Czas wiosny przyniesie Baranom zmianę, a niektórym 

jakiegoś rodzaju przełom. Pojawi się nowy cel, który Cię 
zaangażuje i zmienisz dla niego sposób myślenia, kieru-
nek działań, a w dalszej przyszłości możesz podjąć decy-
zje, które zaważą na Twojej dalszej przyszłości.

BYK
Choć czas ten może zacząć się niesprzyjająco i bę-

dziesz mieć wrażenie, że trudno rozwiązać jakiś problem, 
utknęłaś w sytuacji, która Ci nie odpowiada i nie widzisz 
wyjścia, to w dalszej perspektywie sprawy zaczną się 
układać bardzo dobrze. 

BLIŹNIĘTA
Warto walczyć o swoje racje, jeśli naprawdę czujesz, 

że jest to ważne, kierować się szlachetnymi pobudkami, 
na co dzień zdyscyplinować się i poukładać plany w każ-
dym szczególe, a potem wziąć się do realizacji tego planu 
krok po kroku. 

RAK
Początek wiosny przyniesie wiele nowych wydarzeń. 

Pojawią się nowe osoby.  Osoba, która dotychczas była 
bardzo blisko Ciebie, zapragnie pewnej przestrzeni wy-
łącznie dla siebie. Możesz odczuć to jako ochłodzenie 
relacji, a może jako pragnienie samorealizacji. 

LEW
Nadchodzące dni przyniosą Lwom nowe wyzwa-

nia, cele i emocje. Pomysłów i świeżych koncepcji nie 
zabraknie, a jeśli będziesz mieć wybór między dwiema 
różnymi możliwościami, pokierujesz się głosem intuicji 
i to ona wskaże Ci właściwszą drogę. 

PANNA
W Waszym znaku nie pojawiają się wyraźne zmiany. 

To, co teraz symbolicznie „zasiejecie”, z czasem może 
przynieść efekty w Waszym życiu. Niektóre plany mogą 
oddalić się w czasie, przełożysz je, a może będzie trzeba 
na coś poczekać.  Otoczysz się bliskimi, którym ufasz. 

WAGA
Wagi powinny wziąć pod uwagę, że wiele ich obaw 

ma źródło w wypartych emocjach w przeszłości, z któ-
rych nie zdają sobie sprawy. Panie wypięknieją, spraw-
dzą zawartość swych szaf z ubraniami, kosmetykami. 
Zapragną przyciągać spojrzenia kobiecością i pięknem 
i przyjrzą się krytycznym okiem swojemu wyglądowi, 
ale tylko po to by zamienić się w bóstwo. .

SKORPION
Możecie wejść w ten okres czasu nieco labilni emo-

cjonalnie. Sprzeczne odczucia wewnętrzne będą burzyć 
Waszą równowagę. Optymistyczne podejście do życia 
będzie Wam potrzebne do zdrowego funkcjonowania, 
a jednocześnie możecie to sabotować w sobie. 

STRZELEC
Ktoś pokładał w Was nadzieje, z których nie zdajecie 

sobie sprawy. Czegoś nie dostrzegacie. To, co wydaje się 
dziś Wam piękną perspektywą na przyszłość, okaże się 
bardziej zwyczajne, albo nie docenicie czegoś właściwie, 
zwłaszcza jeśli szukacie większej magii w swoim życiu, 
a ta magia tkwi w zwyczajności. 

KOZIOROŻEC
Codzienna rutyna i powtarzalność zajęć, trzymanie się 

stałego planu, obowiązków, sprawi, że łatwo będzie po-
paść w schematyczność i niezdolność do dokonania zmia-
ny. Okaże się to jednak złudzeniem, chwilową sytuacją, 
bo samo życie przyniesie Ci nowe wydarzenia i szanse. 

WODNIK
Wodnik może wejść w rolę obrońcy kogoś przegrane-

go lub nieuczciwie potraktowanego. Może zaboleć Cię 
każda niesprawiedliwość lub brak szacunku do człowie-
ka i w miarę swoich możliwości będziesz próbować to 
zmieniać. Będzie trzeba bardziej kierować się racjonal-
nymi argumentami niż tymi podyktowanymi emocją. 

RYBY
Ryby mogą być spokojne o bliskich, doskonale po-

radzą sobie bez Waszej ciągłej obecności. Nawet jeśli 
dotkną Cię jakieś rozczarowania, nie pozostawią długo 
śladu i szybko zregenerujesz się. Rada dla Was jest taka, 
abyście świadomie zaprzestali skupiania uwagi na nega-
tywnych aspektach swoich spraw i zaczęli koncentrować 
się na pozytywach, gdyż jeśli spodziewasz się kłopo-
tu, przyjdzie jako samospełniające się czarnowidztwo. 
Kontroluj myśli.

KRZYŻÓWKA
Poziomo należy wpisać tytuły polskich filmów, które są powiązane tematycznie.

Pionowo: 1) przepływa przez Łochów, 2) podania piłkarskie po których padają gole, 3) dzika 
świnia z Ameryki Południowej, 4) sprytne posunięcie np. w szachach, 5) Edgar, francuski malarz 
impresjonistyczny („Lekcja tańca”, „Tancerki”) 6) Krystyna(zm.1986r.), polska śpiewaczka opero-
wa,    7) Greta, szwedzka gwiazda kina niemego

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

Horoskop

Wiosna, to zdecydowanie 
najbardziej pracowita pora roku 
w każdym ogrodzie i ogródku. 
Dlatego tak ważne jest, aby nie 
przeoczyć żadnej cennej chwili 
przy wszelkich pracach pozwa-
lających naszym roślinom odżyć 
po zimowej przerwie. 

Od czego zacząć? Aby 
ruszyć z pracami trzeba 
uważnie obserwować tem-
peratury. Jeśli już przez kilka 
dni i nocy mamy temperatury 
dodatnie usuwamy z naszych 
krzewów i kwiatów zimowe 
osłony. Ale jak radzą do-
świadczeni ogrodnicy warto 
mieć je gdzieś blisko na wy-
padek wszelki. Bo w sytuacji 
kapryśnej wiosennej pogody 
mogą być jeszcze przydatne 
i chronić rośliny przed  nie-
spodziewanymi przymroz-
kami. Najpóźniej usuwamy 
kopce okrywające dół roślin, 
te zazwyczaj są z ziemi lub 
kory. 

Kiedy już mamy odsło-
nięte rośliny zajmujemy się dal-
szymi pracami. Bardzo ważne 
jest, aby usunąć suche łodygi, 
gałęzie, które utrudniają wzrost 
młodym pędom. 

Koniecznie trzeba także 
z ogrodu usunąć stare liście i starą 

trawę oraz ewentualne chwasty. 
Czyli grabie w ruch i delikatnie 
czyścimy teren po zimie. A każ-
dy kawałek ziemi, w której pla-
nujemy nasadzenia trzeba prze-
kopać, aby ją spulchnić. Dobrze 
nawodnić, napowietrzyć. To 
samo dotyczy trawnika, który 
musi być porządnie odświeżo-
ny po zimowej przerwie, aby 

zachwycał latem świeżą, soczy-
stą trawą. Tu musimy pamiętać 
o dosianiu trawy tam, gdzie to 
jest konieczne i dociśnięciu kęp 
w miejscach wypchniętych z po-
wodu zamarzania i odmarzania 
gleby.  

Po takim podstawowym przy-
gotowaniu możemy przejść do 
nawożenia ziemi. Stosujemy 
składniki bogate w azot dobrze 
działający na wzrost. Ale naj-
ważniejsze jest, aby nawóz był 
odpowiednio dobrany do pod-
łoża i rodzaju roślin w naszym 
ogrodzie np. iglaków, czy roślin 
kwitnących.   

Jeśli temperatura 
już na dobre sprzyja, to 
w marcu możemy posa-
dzić w ogrodzie drzewa 
owocowe i krzewy li-
ściaste. Pod koniec mar-
ca przechodzimy do wy-
siewania nasion bardziej 
odpornych na przymroz-
ki, ulubionych warzyw, 
ziół i kwiatów, wysa-
dzania roślin doniczko-
wych. Trzeba pamiętać, 
aby na noc okryć je np. 
włókniną, co uchroni 
jej przed ewentualnymi 
przymrozkami. 

Koniec kwietnia 
i początek maja, to czas 
kiedy można wysiewać 
rośliny jednoroczne 
i sadzić byliny. Prace 

kontynuujemy w maju. To czas 
dobry np. na sadzenie iglaków, 
ale także wysadzanie do gruntu 
rozsad roślin bardziej wrażli-
wych na temperatury. Cały czas 
musimy pamiętać o odpowied-
nim nawadnianiu. 

Co tam w trawie piszczy…?

Czyli ogrodowe porady na wiosnę

już na dobre sprzyja, to 
w marcu możemy posa-
dzić w ogrodzie drzewa 
owocowe i krzewy li-
ściaste. Pod koniec mar-
ca przechodzimy do wy-
siewania nasion bardziej 
odpornych na przymroz-
ki, ulubionych warzyw, 
ziół i kwiatów, wysa-
dzania roślin doniczko-
wych. Trzeba pamiętać, 
aby na noc okryć je np. 
włókniną, co uchroni 
jej przed ewentualnymi 
przymrozkami. 

i początek maja, to czas 
kiedy można wysiewać 
rośliny jednoroczne 
i sadzić byliny. Prace 
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Powoli krystalizują się plany 
dotyczące tworzenia nowych filii 
Stowarzyszenia na Rzecz Wspie-
rania Aktywności Seniorów AS 
w kolejnych miastach. Tym razem 
kierunek – Ciechanów i Płońsk. 

O planach dotyczących two-
rzenia wyjątkowych miejsc dla se-
niorów pod szyldem AS’a i Babci 
Krysi zarząd Stowarzyszenia mó-
wił już od kilku miesięcy. Taki 
kierunek rozwoju, to po części 
odpowiedź na pytania włodarzy 
miast i gmin oraz samych seniorów 
brzmiące: - kiedy u nas będziecie? 
Ale  także przyjętą strategię rozwo-
ju polityki aktywizującej i wspiera-
jącej seniorów realizowanej przez 
Stowarzyszenie AS. 

Pierwsze rozmowy doty-
czące tworzenia kolejnych filii 
z Centrum Aktywnego Seniora 
i kolejnych restauracji Gary 
Babci Krysi wspierających se-
niorów prowadzone były już we 

wrześniu ubiegłego roku. Jak 
podkreśla Rafał Chmielewski, 
prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów, to bardzo ważne, po-
trzebne i ogromnie wymagające 
pod względem organizacyjnym 
przedsięwzięcie. Ale niosące 
tyle dobra, pomocy i różnych  
form aktywności dla seniorów, 
że należy je po prostu stworzyć. 

Wstępne rozmowy doty-
czące filii w Ciechanowie pro-
wadzone były przez zarząd 
Stowarzyszenia AS ze Starostą 
Powiatu Ciechanowskiego 
Joanną Potocką – Rak. Z kolei 
w Płońsku ze Starostą Powiatu 
Płońskiego Elżbietą Wiśniewską. 
- Jesteśmy po pierwszych roz-
mowach, na etapie przygotowy-
wania wizyt studyjnych. Myślę, 

że do rozmów i działania w tym 
kierunku powrócimy po świę-
tach. I powinniśmy rozpocząć 
procedurę uruchamiania oddzia-
łów w obu miastach. Podobnie 
jak w Mławie i Płocku będą one 
działały w identycznej formule 
– przedstawia plany dotyczące 
uruchomienia nowych filii prezes 
Rafał Chmielewski. 

Co to oznacza dla seniorów? 
To, że będzie prowadzona restau-
racja Gary Babci Krysi, w której  
seniorzy codziennie zjedzą obiad 
z 50% rabatem na zestaw dnia. 
Cały dochód wypracowywany 
z działalności komercyjnej zgod-
nie ze statutem przeznaczany jest 
na wsparcie seniorów i podej-
mowanie działań dla seniorów. 
Będzie także realizowany cały 
pakiet zajęć w ramach części sta-
tutowej czyli: bezpłatnych zajęć, 
warsztatów, porad ekspertów z za-
kresu zdrowia, prawa, wsparcia 
psychologicznego. Dla seniorów 

organizowane będą wyjazdy tu-
rystyczne, wieczorki taneczne, 
festyny, spotkania z ciekawymi 
osobowościami. – Dostępne i re-
alizowane będą wszystkie formy 
wsparcia i aktywności, które skła-
dają się na nasze działania zwią-
zane z aktywizacją seniorów re-
alizowaną od 6 lat w Mławie i od 
2 lat w Płocku  – mówi Michał 
Jaros, wiceprezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS.  

W Ciechanowie i Płoński cel  
działalności jest jeden i taki sam 
jak w Mławie i Płocku – stworze-
nie miejsca pełnego dobra, miejsca 
inspirującego do rozwoju, odkry-
wania swoich pasji. I miejsca poka-
zującego, że można i trzeba cieszyć 
się życiem. - Jesteśmy przekonani, 
że pierwsze rozmowy i czekające 
nas kolejne spotkania  to początek 
świetnej współpracy na rzecz ko-
lejnej grupy seniorów-tym razem 
z powiatu płońskiego i ciechanow-
skiego – dodaje Rafał Chmielewski. 
I podkreśla, że to z pewnością nowe 
wyzwania dla Stowarzyszenia 
szczególnie w obliczu pandemii. 
Ale wyzwania godne podjęcia.  

Nowe oddziały AS’a w Ciechanowie i Płońsku

Stowarzyszenie AS, to miejsce, 
w którym łączy się i dzieje wiele 
historii, wiele przeżyć. I jest wiele 
powodów do tego, by je poznać, 
przeżyć. O tym dlaczego warto 
mówią pani Krysia Sikorska i Ha-
nia Laskowska, seniorki z płockie-
go AS’a oraz prezes Stowarzysze-
nia Rafał Chmielewski. 

Z pewnością powody i dro-
gi wiodące do Stowarzyszenia 
w każdym przypadku są różne. 
Ale osoby, które w tym miejscu 
się uśmiechną muszą przyznać, 
że tak dla seniorów, jak pracow-
ników, zarządu Stowarzyszenia 
jest wiele wspólnych elemen-
tów, które przemawiają za tym, 
aby dołączyć do stowarzysze-
niowej rodziny. – Dla mnie by-
cie w takim gronie, jest po pro-
stu oknem na świat. Uwielbiam 
kiedy coś się dzieje, uwielbiam 
ludzi. A w Stowarzyszeniu AS 
i ciekawych wydarzeń i wspania-
łych ludzi nie brakuje  - mówi 
Krystyna Sikorska, seniorka ze 
Stowarzyszenia AS. Jak przy-
znaje zawsze uwielbiała dzia-
łać, pomagać, poznawać nowe 

rzeczy, rozwijać się. – Gdzieś 
lgnęłam zawsze do miejsc i ludzi 
chcących dać coś innym. I to jest 
miejsce, w którym spełniam swoje 
wszystkie oczekiwania. Wychodzę 
z codziennej monotonii. Czuję się 

potrzebna. Pomagam sobie i in-
nym.  Nie wyobrażam sobie, abym 
siedziała w kapciach w fotelu. Dla 
mnie każdy dzień kiedy wiem, że 
wyjdę, spotkam się z ludźmi, po-
rozmawiam, zrobimy wspólnie coś 
ciekawego, dobrego jest dniem 
pięknym. Po prostu pięknym, war-
tym przeżycia. Co prawda teraz 

hamuje nas pandemia, ale mam 
nadzieję, że niebawem będziemy 
znów działać w pełnym zakresie  – 
dodaje pani Krysia. Mówiąc o by-
ciu w Stowarzyszeniu dodaje, że 
dla niej to także kwestia odwagi, 

wiary w siebie, swoje możliwości. 
Bo podejmuje się zadań, przedsię-
wzięć, których wcześniej nie pod-
jęłaby się. – Sama się dziwię, ale 
bardziej cieszę się. Żyję pełnią ży-
cia. Kocham to co robicie dla nas 
i uwielbiam działać jak tylko  jest 
hasło  – dzieli się swoimi przeży-
ciami pani Krysia. 

Pani Hania Laskowska przyzna-
je także, że dużo się dzieje dla se-
niorów. Dużo dobrego i ciekawego. 
– Bardzo się cieszę, że jest takie na-
sze miejsce. Cieszę się, że przycho-
dzę do AS’a. I to jest dzięki Krysi, 
która mnie mobilizuje. Nie mam 
teraz żadnych obowiązków domo-
wych. A kontakt z innymi ludźmi 
jest bezcenny. Poza tym ciągle się 
dowiadujemy czegoś nowego, uczy-
my się, rozwijamy. Żyjemy pełnią 
życia. Tego nam potrzeba rozmowy, 
mobilizacji do aktywności  - mówi 
pani Hania. I zaznacza, że udział 
w zajęciach, spotkaniach, to nie tyl-
ko świetna forma spędzania czasu 
wolnego. To dla wielu ludzi z pew-
nością terapia. – A także motywacja. 
Bo trzeba  wyjść, to trzeba się przy-
gotować, zrobić włosy, makijaż, 
dobrać ubranie. To jest wszystko 
bardzo istotne. Bo doskonale wie-
my, ze siedząc w domu wielu z nas 
nie miałoby ochoty nawet zamienić 
szlafroka na ubrania. Przyklejamy 
się do niego na cały dzień. Bo nie 
ma motywacji. A przychodząc do 
AS’a  żyjemy tym, że możemy coś 
zrobić, podzielić się wiedzą, poroz-
mawiać. A przede wszystkim ubrać 
i wyjść z domu, żeby nie gnuśnieć. 
Czekamy, aż epidemia i minie 
i wrócimy pełną parą – dodaje pani 
Hania. 

Na czas sprzed epidemii cze-
ka i zarząd Stowarzyszenia. Bo 
teraz w okrojonym składzie, 
przy pomniejszonym zakresie 
działań trudno jest funkcjono-
wać. – Teraz doradzamy np. 
podczas telefonicznych rozmów. 
Wspieramy, dodajemy otuchy. 
Bo to jedna z naszych pięk-
nych ról, dla których warto być 
w Asie i być AS-em. Wzajemna 
pomoc, troska o drugiego czło-
wieka jest wpisana w to miej-
sce - mówi Rafał Chmielewski, 
prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspierania Aktywności senio-
rów AS. – Taka idea przyświe-
cała nam od chwili pojawie-
nia się pomysłu o utworzeniu 
Stowarzyszenia AS. Wszystkie 
kolejne fantastyczne emocje 
związane z osobami, które do nas 
dołączały i dołączają idą w tym 
kierunku. Każdy wnosi  swoje po-
mysły, umiejętności. Ale przede 
wszystkim swoje przeżycia, życio-
we historie. Historie, które na-
dają temu miejscu koloryt, sens 
działania jakim jest aktywizacja 
seniorów, pomaganie im, po pro-
stu bycie z tymi ludźmi – dodaje 
prezes Chmielewski. – Dla tych 
chwil, które razem, od kilku już 
lat tworzą piękną całość warto 
być AS-em. 

Dlaczego warto zostać AS-em?


