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Witamy naszych sympatyków w
wakacyjnym wydaniu naszego
kwartalnika Aktywny Senior. I
choć faktycznie mamy już lato,
dzieci i młodzież skończyły kolejny rok szkolny, a wielu z nas
wchodzi w sezon urlopowy, to w
naszym Stowarzyszeniu AS odpoczywamy – ale tylko trochę. Przekonacie się o tym, czytając o naszych działaniach i wydarzeniach
na kolejnych stronach, do czego
serdecznie zachęcamy.

Od pomagania nigdy
nie ma wakacji
W lato w Stowarzyszeniu AS dzieje się wiele dobrych rzeczy

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS jest organizacją pozarządową. Utrzymującą się w całości z własnych projektów ekonomicznych jak:
Gary Babci Krysi, Salonik Babci Krysi, Skrzat Helpik, Zawieszony Obiad, z których cały przychód przekazywany jest na cele statutowe stowarzyszenia.

D

laczego tylko trochę odpoczywamy? Rzeczywiście w lato
nadchodzi pewne rozluźnienie, nasz sezon turystyczny trwa w
pełni i seniorzy biorą udział w różnego rodzaju wycieczkach po Polsce
i nie tylko. Ale nasze Stowarzyszenie
cały czas prężnie działa. Bo kiedy nie
aktywizować seniorów, jak właśnie
latem, kiedy pogoda sprzyja i daje
nam nowe możliwości?
Działamy nieustająco, bo nie
chcemy dopuścić do myśli, że pomoc
osób starszym, samotnym czy wykluczonym jest tylko sezonowa. Absolutnie nie! Co roku przekonujemy
się, że nasze działania mają sens o
każdej porze roku, a to, co w nich
najważniejsze, to ciągłość, która daje
naszym seniorom poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że zawsze
ktoś z nimi jest.
Nasze Asy to w większości osoby
na emeryturach lub rentach, więc
wakacje nie oznaczają dla nich już
tego samego, co dla uczących się i
pracujących. Chcemy, żeby także w
lato mieli dzięki nam do wyboru
wiele ciekawych aktywności czy inspirujących zajęć. Nie zwalniamy
tempa i cały czas planujemy nowe
rzeczy. W końcu także podczas wakacji w mieście i okolicach dzieje się
wiele interesujących wydarzeń, do
których można zachęcić seniorów.
Jednym z naszych filarów jest też in-

Od września w Płońsku

Płońsk to kolejne miasto, gdzie Stowarzyszenie AS otwiera swój oddział. A wraz z nim restaurację Gary
Babci Krysi ze smacznymi obiadami,
dla seniorów dostępnymi z 50% rabatem. Powstanie także Centrum Aktywności Seniora, z całą gamą zajęć
aktywizujących dla seniorów. I wyjątkową pracownią świeczek. 42

Asystent Seniora

Asystent Seniora to aplikacja do obsługi seniorów naszego Stowarzyszenia, która połączona jest z mobilnymi
funkcjonalnościami dla naszych
członków. Przygotowywaliśmy się do
jej uruchomienia już od wielu miesięcy chcąc zapewnić naszym seniorom i ich bliskim jak najlepszą opiekę.
Już niebawem ją uruchomimy! 45

Sezonowe menu
w naszym Saloniku

tegracja. Dlatego także w lato stawiamy na wspólne spotkania, często
bardzo spontaniczne, które są cza-

Działamy nieustająco,
bo nie chcemy
dopuścić do myśli, że
pomoc osób starszym,
samotnym jest
tylko sezonowa.
sem wspólnej zabawy, rozmów i
dzielenia się wrażeniami z odbytych
wycieczek. Widujemy się też w naszych Centrach Aktywności Seniora

w Płocku oraz Mławie, które również
latem tętnią życiem.
Na całego podczas wakacji działają nasze restauracje pod szyldem
Babci Krysi. Organizujemy w nich
liczne przyjęcia – urodziny, jubileusze, chrzciny, wesela, a na co dzień
obsługujemy setki gości serwując
im najlepsze dania polskiej domowej kuchni.
Przede wszystkim jednak nie zapominamy o tych najbiedniejszych,
którzy szczególnie potrzebują naszej
pomocy. Pomagamy w finansowaniu
leków, znalezieniu pracy, prowa-

dzimy doradztwo psychologiczne i
wiele różnych projektów. Cały czas
trwa także akcja „Zawieszony obiad”,
dzięki której osoby potrzebujące
mogą liczyć na ciepły posiłek.3

Lubimy być razem!

4Nasi seniorzy uwielbiają siebie
nawzajem, dlatego każde spotkanie
jest radosne i wyjątkowe. Nie może
ich zabraknąć także w wakacje!
Oprócz wyjazdów w różne zakątki
Polski czeka nas też mnóstwo zabaw tanecznych i pikników. 3

Babcia też
lubi się
zabawić

Potańcówki na płockiej Starówce

4 Co nasi seniorzy lubią najbardziej? Taniec i dobrą zabawę przy muzyce na żywo! Przekonaliśmy się o tym już
nie jeden raz. Pomyśleliśmy sobie, że szkoda nie wykorzystać tego potencjału… I tak oto Babcia Krysia zaprasza
was w wakacyjne piątki na Potańcówkę na Starówce! Imprezy z muzyką na żywo odbędą się w dni: 1, 8, 15, 22
lipca oraz 5 i 12 sierpnia. Zaczynamy zawsze o godzinie
20.00! A kiedy bawimy się na całego, spalając kalorie w
tańcu, to też musimy szybko je uzupełnić. I w tym momencie mamy Rybkę u Babci, która zaserwuje spragnionym tancerzom zimne napoje i pyszne dania. Mamy też
dla was niespodziankę! Każdy, kto przy składaniu zamówienia poda hasło: „Babcia lubi się zabawić” otrzymasz
20% rabatu na zimne piwo i gorące dania z grilla! A jeśli
potrzebujesz większej energii do tańca, to polecamy pajdę
ze smalcem – również z 20% upustem. Promocja jest aktualna w trakcie trwania potańcówki.
Zapraszają Fundacja Revita, Agencja Rewitalizacji Starówki i Gary Babci Krysi. 3

Na gości Saloniku Babci Krysi czeka
specjalne sezonowe menu. Wszystkie
dania wybraliśmy bardzo starannie,
dbając o to, żeby zaskoczyć was niesamowitymi smakami i abyście chętnie odwiedzali nas w ciepłe wakacyjne
dni. Mamy też nadzieję, że smak naszych potraw zostanie w waszej pamięci bardzo długo.
412

Seniorzy odwiedzili
Pragę

Początek czerwca w turystyce AS-a
upłynął pod znakiem wycieczki do
Adrspachu, skalnego miasta i Pragi.
Chcąc podsumować krótko i zwięźle
trzydniowy pobyt u południowych
sąsiadów, można to skwitować
dwoma słowami: cudowny wyjazd.
Nawet dżdżysta pogoda nie przeszkodziła nam cieszyć się urokami
Skalnego Miasta.
415
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A co tam słychać w internecie?
Nasza Babcia Krysia jest na bieżąco ze swoimi fanami

Babcia Krysia, chociaż jest już
babcią, to zna się na współczesnych formach przekazu. Przy tak
dużej liczbie fanów nie może przecież zostawić ich bez informacji o
tym, co ciekawego się u niej dzieje
i co pysznego można zjeść w jej restauracjach każdego dnia.

D

la tych, którzy lubią wiedzieć,
co w trawie – a raczej w naszych kuchniach – piszczy,
mamy jedną radę – śledźcie strony
naszych restauracji na Facebooku!
Często nie wiemy, co zjeść na obiad
lub kolację, a wystarczy, że popatrzymy na zdjęcia smakowitych potraw i już nabieramy ochoty na którąś
z nich. Codziennie na naszym FB możecie bowiem zobaczyć zdjęcia na-

szych hitów i klasyków prezentowane przez nikogo innego jak naszych pracowników. Dowiecie się
także, jaki mamy zestaw dnia i jakie
danie serwujemy w ramach akcji „Taniej Krysi Danie”.
Niektóre smakołyki serwujemy
tylko jeden dzień w tygodniu. Na naszej stronie codziennie pojawiają się
informacje, co można zjeść tylko danego dnia. Poza tym polecamy wam
tutaj nasze wyjątkowe specjały, te
najbardziej zachwalane przez klientów, których być może jeszcze nie
próbowaliście i musicie te zaległości
nadrobić.
Poza daniami pokazujemy też
wam, jak przygotowujemy oraz przeprowadzamy najróżniejsze przyjęcia
i imprezy. Zobaczycie, jak zmienia się

Lokale gotowe na
tegoroczne wakacje

wystrój naszym sal i pomieszczeń w
zależności od okazji i jak bawią się
nasi goście. Może też znaleźć zdjęcia,
jak prezentują się nasze dania caterigowe. Wszystko po to, abyście mogli
zobaczyć, jak pięknie możemy zorganizować wasze uroczystości.
Co jeszcze Babcia Krysia wrzuca do
swoich social mediów? Przede
wszystkim nowości! Chcemy, aby nasi
klienci byli na bieżąco z tym, co pojawia się w naszym menu i jako pierwsi
byli informowani o nowych, smacznych potrawach wartych skosztowania. Poza tym, kiedy planujeszy sobie
posiłki na cały tydzień i chcesz wiedzieć, co możesz zjeść jutro na obiad
– na stronie FB Garów Babci Krysi
znajdziesz menu na cały tydzień.
Pamiętamy też o różnych ważnych
świętach i na naszych stronach prezentujemy wam różne ciekawostki,
pytamy o opinie i doświadczenia.
Chcemy być w kontakcie z naszymi
fanami! Social media są też pomocne,
kiedy planujemy ważne wydarzenia,
zmieniają się godziny otwarcia restauracji, szukamy pracowników itd.
– wtedy możemy szybko i sprawnie
was o tym poinformować.
Warto też zaglądać na nasz kanał
na You Tube oraz na TikToku, gdzie
znajdziecie mnóstwo ciekawych materiałów. Zapraszamy do internetowej
Babci Krysi! 3

Dobrze być razem

Karty pracownicze dla członków Grupy AS
Podstawą dobrego działania każdej organizacji czy firmy są oczywiście zrzeszeni w niej pracownicy. O
każdego z nich trzeba odpowiednio
dbać, doceniając ich zaangażowanie oraz poświęcenie.

D

latego też w ramach naszej
działalności postanowiliśmy
wprowadzić w życie jeden z
naszych pomysłów, którego szczegóły już jakiś czas omawialiśmy i
przygotowywaliśmy. Mowa o kartach
pracowniczych dla osób zatrudnionych w Grupie AS, czyli głównie w
naszych restauracjach – Garach Babci
Krysi (w Mławie i Płocku – na ul.
Obrońców Płocka 1920 r. i w Galerii
Wisła), Saloniku Babci Krysi, Rybki u
Babci i Spiżarni Babci Krysi.
Karta upoważnia do uzyskania
określonych rabatów, które są własnością Spółki Grupa AS Sp. z o.o.
Dzięki niej pracownicy będą mogli

zamówić poszczególne dania ze specjalną zniżką. W ten sposób chcemy
nieco ich odciążyć i sprawić, aby poczuli, że realnie należą do wielkiej rodziny Babci Krysi. Ponieważ na co
dzień dbają o dobry smak, jakość oraz
obsługę w restauracjach, im również
należy się chwila na odpoczynek i posmakowanie specjałów przygotowywanych w naszych kuchniach.
Każdy z pracowników otrzyma
imienną kartę z indywidualnym kodem kreskowym, której będzie mógł
używać (tylko osobiście, jako pracownik Grupy Kapitałowej) w wymienionych wyżej restauracjach
Babci Krysi.
– Chcemy, aby nasi pracownicy
wiedzieli, że są częścią tego ważnego działa i że jesteśmy dumni z
tego, co robią na co dzień aby utrzymać wysoki standard naszych
usług – mówi prezes Stowarzyszenia Rafał Chmielewski. 3

Promienie słońca, ciepło i świeże kwiaty

Nowa pora roku oznacza także
nowy wystrój każdej z naszych restauracji. Oczywiście nie chodzi o
diametralne zmiany, a o drobne
szczegóły i dekoracje, dzięki którym nasi klienci poczują u nas
prawdziwy powiew lata.

N

owy sezon – dla większości z
nas ulubiony, wakacyjnourlopowy – to nie tylko różne
nowości w menu u Babci Krysi, ale
także odświeżenie wystroju naszych
sal oraz pomieszczeń. W lato stawiamy na burzę kolorów i świeżość.
Na naszych stołach znajdziecie żywe
kwiaty, które zawsze dobieramy z
ogromną starannością. Kwiaty możecie zobaczyć także w doniczkach
w naszych ogrodach. Zwiastują sezon
na spożywanie pysznych posiłków
na świeżym powietrzu.
W lato szczególnie zapraszamy
was do naszych ogródków oraz do
Saloniku u Babci Krysi oraz Rybki u
Babci. Nie ma bowiem nic lepszego
niż chłodny napój i ulubione jedzenie
i świeże, ciepłe letnie powietrze. Apetyt jest wtedy niesamowity, a my
mamy na niego najlepsze sposoby!
W lato mamy ochotę na nieco inne
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”
Siedziba główna: ul. Chrobrego 7 (II
piętro Handlowiec), 06-500 Mława;
czynne poniedziałek – piątek w godz.
9:00 – 18:00, tel. 791 187 238;
kontakt@aktywnysenior.org.pl;
strona www.aktywnysenior.org.pl
Filia Płock:
Centrum Aktywności Seniora,
ul. Otolińska 6, 09-400 Płock;
tel. 792 187 228; Sekretariat czynny
czynny poniedziałek – piątek w godz.
8.00-16.00; świetlica seniora czynna
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-

dania, dlatego będziemy przygotowywać dla was dużo pysznych warzywnych sałatek, ryb i innych specjałów,
które najlepiej smakują właśnie w czasie upałów. Zawsze staramy się, aby
zastawa stołowa była idealnie
dobrana, a dodatki sprawiały, że poczujecie się, jak na obiedzie u babci. A
kiedy do naszych restauracji wpadają
promienie słońca, wszystko od razu
lepiej smakuje. 3

Babcia Krysia zagości
w Płońsku!
Kolejny oddział Stowarzyszenia AS

Płońsk to kolejne miasto, gdzie
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów otwiera
oddział. A wraz z nim restaurację
Gary Babci Krysi ze smacznymi
obiadami dla wszystkich amatorów
domowego jedzenia, dla seniorów
dostępnymi z 50% rabatem.

P

owstanie także Centrum Aktywności Seniora, z całą gamą
zajęć aktywizujących dla seniorów. I wyjątkową pracownią świeczek, tworzonych przez seniorów.
Płoński oddział będzie drugim pro-

18.00; plock@aktywnysenior.org.pl;
strona www.facebook.com/CentrumASPlock
Dział prasowy
Teresa Radwańska- Justyńska
rzecznik prasowy
tel. 791 187 262
media@aktywnysenior.org
Dział statutowy
Tel. 791 187 282
dzialamy@aktywnysenior.org.pl
Wysyłanie wniosków i zapytań:
kontakt@fundacjaas.org,
kontakt@aktywnysenior.org.pl
listownie na adres: Stowarzyszenie

na Rzecz Wspierania Aktywności
Seniorów „AS” ul. Chrobrego 7
06-500 Mława
LOKALE
Gary Babci Krysi Płock
ul. Obrońców Płocka 1920/20 09400 Płock; czynne codziennie w godz.
11:00 - 22:00 (dowozy do 21:00) zamówienia tel. 792 187 233
imprezy/catering tel. 791 187 234
garyplock@grupaas.org.pl
Strona internetowa i zamówienia:
www.odbabcikrysi.pl
Gary Babci Krysi Mława

cjach), rozpoczną się prace remontowo-budowlane. Uroczyste otwarcie planowane jest we wrześniu.
Płońska lokalizacja to kolejny pomocowy projekt, gdzie seniorzy będą
ciekawie spędzali czas wolny i korzystali z rabatowych obiadów. Dla
seniorów dostępna będzie cała gama
różnego rodzaju aktywności i pomocy. – Jestem przekonany, że będzie
to kolejne cudowne, domowe, pełne
ciepła i pomocy miejsce, chętnie odwiedzane przez wszystkich płońszczan – mówi Michał Jaros ze Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania
Aktywności Seniorów AS. 3

wadzonym przez Stowarzyszenie
poza macierzystą siedzibą mieszczącą się w Mławie.
Oddział Stowarzyszenia AS wraz z
restauracją Gary Babci Krysi i Centrum Aktywnego Seniora będzie mieścił się w samym sercu Płońska, przy
Placu 15-go Sierpnia 12. Zarząd Stowarzyszenia AS, w czwartek 2
czerwca, podpisał z Adamem Guzowskim umowę na wynajem nieruchomości w Płońsku na dziesięć lat.
Wkrótce w lokalu, gdzie będzie działało Stowarzyszenie (powierzchnia
700 metrów na dwóch kondygna-

4 Na zdjęciu: Umowę na wynajem
siedziby Stowarzyszenia AS podpisano
2 czerwca w obecności: Michała Jarosa
(pierwszy z lewej), Rafała Chmielewskiego, Adama Guzowskiego3

ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława
Czynne codziennie w godz. 11:00 22:00 (dowozy do 21:00)
zamówienia tel. 791 187 233
imprezy/catering tel. 792 187 235
garymlawa@grupaas.org.pl
Strona internetowa i zamówienia:
www.odbabcikrysi.pl
Płocki Salonik Babci Krysi
ul. Stary Rynek 27 09-402 Płock
Czynne codziennie w godz. 11:00 22:00; rezeracje tel. 791 187 236
imprezy/catering tel. 792 187 237
salonikplock@grupaas.org.pl
Strona: www.odbabcikrysi.pl

www.facebook.com/plockisalonik
Spiżarnia Babci Krysi
ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock,
Galeria Handlowa Wisła
Tel. 792 187 243; płock@spizarniababcikrysi.pl;www.odbabcikrysi.pl
Skrzat Helpik
Centrum Aktywnego Seniora, ul.
Chrobrego 7 (II Piętro Handlowiec),
06-500 Mława
Tel. 791 187 238
skrzathelpik@aktywnysenior.org.pl
www.skrzathelpik.org.pl
Zawieszony obiad
www.zawieszonyobiad.org.pl
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Mamy wiele do zrobienia

3

Działamy razem

Każde wielkie dzieło ma swoich
pomysłodawców, jak i wykonawców. Nieraz podkreślaliśmy, że nasze Stowarzyszenie to najlepszy
zespół pracowników i współpracowników. Może i zabrzmi to, jakbyśmy się chwalili, ale jak się nie
chwalić, kiedy z dnia na dzień czasem potrafimy dokonać czegoś
niemożliwego!

N

asze Stowarzyszenie się rozrasta. Jesteśmy już w Mławie
i Płocku, a od września także
w Płońsku! W każdym z tych miejsc
pracuje cały sztab ludzi. Piszą teksty,
zarządzają naszymi social mediami
– profilami na facebboku, TikToku,
You Tubie. Robią zdjęcia, tworzą projekty, organizują zajęcia dla seniorów,
pracują w sekretariatach w Centrach
Aktywności. Prowadzą zajęcia, jeżdżą z seniorami na wycieczki, planują kulturalne wyjścia. To wszystko
jest niesamowicie ważne, a trzeba te
elementy ze sobą zgrać i każdego doGrupa AS jest w gronie 11 podmiotów ekonomii społecznej, które
podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę na przygotowanie
posiłków dla gości z Ukrainy. Na ten
cel samorząd województwa mazowieckiego dla wszystkich 11 organizacji przeznaczył 2 mln zł. W
przypadku naszej organizacji to 32
tysiące porcji posiłków dla uchodźców przebywających w Płocku,
Mławie i Ciechanowie.

pilnować, aby nasi seniorzy mogli
cieszyć się z każdej aktywności.
Równie dużo dzieje się w restauracjach Babci Krysi. Tam menadżerowie w pocie czoła planują wydatki, personel dba o jak najlepszą
obsługę każdego klienta, pracownicy w kuchni pracują na pełnych
obrotach, aby wszystko było pyszne,
świeże i na czas. Ich pracę można
porównać do trybików, z których
każdy pełni ważną funkcję, a wszystkie razem sprawiają, że cały mechanizm odpowiednio działa.
– Musielibyście zobaczyć naszych
pracowników „w akcji”, aby zrozumieć, ile energii i serca wkładają w
to, co robią. Każdy z nich jest zaangażowany na 100% i za to należą się
im wielkie podziękowania. Wszystko,
co robimy, jest naszym wspólnym
sukcesem – mówi prezes Stowarzyszenie AS Michał Jaros.
A to wszystko to, bo chcemy nieść
naszą pomoc każdego dnia. Działamy razem. 3

Stowarzyszenie działa jako Podmiot Ekonomii Społecznej. I choć
jest to temat coraz bardziej popularny, to wiele osób nadal nie wie, o
co w tym wszystkim chodzi…
Kiedy tylko pojawiła się u nas myśl
o stworzeniu stowarzyszenia, którego
celem będzie aktywizacja seniorów,
wiedzieliśmy, że chcemy robić to w
oparciu o samodzielnie wypracowane
środki. Dlatego równocześnie prowadzimy działalność gospodarczą i statutową. Dzięki tej pierwszej mamy pewność ciągłości realizowania drugiej.
A na czym praktycznie to polega?
Częścią „gospodarczą” Stowarzyszenia są przede wszystkim restauracje, w których serwujemy pyszną
domową kuchnię – Gary Babci Krysi,
Salonik Babci Krysi, Rybka u Babci,
Spiżarnia Babci Krysi. Mamy też w
Mławie szwalnię, w której powstaje
Skrzat Helpik oraz dżinsowe torby. Do
tej listy dołączy niebawem świeczkarnia w Płońsku. Każdą złotówkę, jaką
pozyskujemy, sprzedając dania, Helpiki czy torby przeznaczamy na nasze
cele statutowe. Wśród nich jest pomoc
najbardziej potrzebującym seniorom,
czyli zakup leków, opału czy finansowanie obiadów.
Klienci Babci Krysi często nie
zdają sobie sprawy, że na przykład
przychodząc do naszych restauracji
na obiad równocześnie pomagają.
To prawda. Dochód z każdego komercyjnego zamówienia automatycznie przeobraża się w realną pomoc. Niezależnie od tego, czy ktoś przychodzi
zjeść kolację w Saloniku, zamawia
obiad na dowóz z Garów, kupuje dżem
w Spiżarni czy Helpika online – te
wszystkie pieniądze nie trafiają do czy-

źródło: tvn.pl

Wszyscy dla wspólnego celu

źródło: freepik.com

Opowiadamy o tym, jak i dla kogo działamy

4 O działalności naszej organizacji rozmawiamy z prezesem
Stowarzyszenia Aktywny Senior Rafałem Chmielewskim.
jejś przysłowiowej kieszeni, ale przeznaczane są dla naszych seniorów.
Dzięki nim możemy organizować zajęcia, warsztaty, wyjazdy, spotkania, zabawy i prowadzić Centra Aktywności
Seniora. Cały czas wprowadzamy nowe
innowacyjne projekty, dzięki którym
seniorzy mogą pełniej uczestniczyć w
życiu społecznym i kulturalnym. I po
prostu cieszyć się życiem.
A trzeba przypomnieć, że restauracje też są wyjątkowe. Dlaczego?
Bo serwujemy w nich dania oparte
na przepisach seniorów – i wszystko
smakuje tak dobrze, jak na niedzielnym
obiedzie u babci. Poza tym zatrudniamy
tutaj pracowników, którzy często są w
trudnej sytuacji życiowej, nie mogą znaleźć pracy czy są osobami z niepełnosprawnościami. Wpisujemy się też w integrację międzypokoleniową, bo
naszych zespołach mamy ludzi w różnym wieku. Chcemy, aby każdy człowiek czuł się potrzebny, doceniony i jeśli jeszcze gdzieś mamy okazję komuś

pomóc, to po prostu to robimy. Bez zastanowienia.
Czy w tworzeniu tak dużego
dzieła bywają momenty zwątpienia?
Oczywiście – zwątpienia w ludzi.
Skłamałbym mówiąc, że zawsze jest
kolorowo… Spotykamy się z krytyką,
często przykrymi słowami, które po
prostu wynikają z niezrozumienia mechanizmów, jakie pracują w naszym
Stowarzyszeniu. Ale wdzięczność za
dobro, które przekazujemy i satysfakcja
z osiąganych celów, jest tak ogromna,
że nigdy, nawet przez chwilę nie pomyśleliśmy o tym, aby zawiesić czy zakończyć naszą działalność. Mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia na tym
świecie. Z seniorami i z wami. 3

Pomagamy Ukrainie
Zobacz wywiad
PTV Płocka
Telewizja

Ł

ącznie w ramach podpisanych
umów podmioty ekonomii przygotują ponad 100 tysięcy posiłków. Dla Stowarzyszenia na Rzecz
Wspierania Aktywności Seniorów AS,
które jest właścicielem Grupy AS i Restauracji Gary Babci Krysi, to ogromne
wyróżnienie. Z jednej strony jest to
praca na rzecz potrzebujących, a z drugiej ogromne wsparcie i zastrzyk dla
naszych restauracji.
Dzięki temu działaniu mamy możliwości przygotowywania jeszcze
większej ilości dań, a co za tym idzie
jeszcze większą ilość środków finansowych z dochodu restauracji będzie
przeznaczana na cele statutowe naszego Stowarzyszenia. Dodatkowo
nasi pracownicy, często osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem mają zapewnioną dalej pracę.
Ogromne podziękowania kierujemy
dla marszałka Adama Struzika za zaangażowanie w ten projekt, a także
dla Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej za wdrożenie, koordynację
i realizację projektu dożywiania.
Przygotowanie ponad 100 tys. posiłków dla potrzebujących osób z
Ukrainy stało się możliwe dzięki podpisanym umowom między samorządem województwa mazowieckiego, a
mazowieckimi podmiotami ekonomii

4 Nasi pracownicy codziennie przygotowują tysiące posiłków dla uchodźców z Ukrainy
społecznej. To kolejne wsparcie samorządu województwa przeznaczone dla
obywateli Ukrainy, którzy musieli uciekać przed wojną. Samorząd przeznaczył 2 mln zł na ponad 100 tys. posił-

Za posiłki
odpowiedzialne są
mazowieckie
podmioty ekonomii
społecznej, na co dzień
prowadzące bary,
restauracje.
ków, których przygotowaniem i
wydawaniem zajęły się mazowieckie
podmioty ekonomii społecznej. – Od
wybuchu wojny granicę przekroczyło
już ponad 2,8 mln osób. Dla większości
z nich celem było dotarcie do największego województwa w kraju. Tylko w
Warszawie przebywa obecnie ponad

300 tysięcy Uchodźców. Od początku
inwazji rosyjskiej angażujemy środki i
kierujemy wsparcie do uciekających
przed wojną obywateli Ukrainy. Ten
projekt ma szczególne znaczenie,
zwłaszcza że jego uruchomienie
zbiegło się z prawosławnymi Świętami
Wielkanocnymi. Chcemy zapewnić
przynajmniej części z naszych gości
wsparcie w postaci posiłków. W sumie
będzie ich ponad 100 tysięcy – powiedział marszałek Adam Struzik.
Za przygotowanie posiłków odpowiedzialne są mazowieckie podmioty
ekonomii społecznej, na co dzień prowadzące bary, restauracje lub przygotowujące w innej formie żywność. – Podobne działania prowadziliśmy w
pierwszym roku pandemii COVID-19.
Wówczas mazowieckie podmioty ekonomii społecznej przygotowywały posiłki dla służb ratunkowych oraz dla

seniorów. Dziś większość z tych organizacji i tak bardzo angażuje się w pomoc osobom z Ukrainy. Dlatego chcemy
to wzmocnić, przekazując 2 mln zł na
zapewnienie potrzebującym posiłków
w sposób bezpieczny. To również ukłon
w stronę ekonomii społecznej – miejsc,
które bardziej niż na zysk nastawione
są na reintegrację społeczną i zawodową osób będących w trudnych sytuacjach życiowych, również uchodźców – mówi Elżbieta Lanc, członek
zarządu województwa mazowieckiego.
Wszystkie organizacje mają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i wydawaniu żywności. We
wszystkich zatrudnienie znajdują
osoby wykluczone społecznie. Stąd,
jak informuje samorząd województwa mazowieckiego, pomysł na włączenie ich na większą skalę w pomoc
osobom z Ukrainy. 3

32 000 posiłków Babci

4 Posiłki dla mieszkańców Ukrainy
przebywających na terenie województwa mazowieckiego przygotowuje 11 podmiotów. W tym między
innymi z Warszawy, subregionu siedleckiego, rejonu radomskiego i północnej części województwa mazowieckiego. W grupie podmiotów z
rejonu północnego Mazowsza jest
Grupa „AS”, która swoją działalność
w ramach pomocy żywieniowej prowadzi w trzech punktach: w Mławie
(10 tys. posiłków), Ciechanowie (10
tys. posiłków) i w Płocku (12 tys.
posiłków). Kolejnych 10 tys. posiłków
w tym rejonie przygotuje Spółdzielnia
Socjalna Osób Prawnych „Centrum
Usług Środowiskowych” w Drobinie,
a 8 tys. posiłków – Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej” z Ostrołęki. 3

DZIEJE SIĘ

4

Nasz kwartalnik jest jednym ze
sposobów dotarcia z najróżniejszymi informacjami do naszych seniorów, pracowników, sympatyków
i wszystkich tych, którzy nieco więcej chcą się dowiedzieć o naszej
działalności. To tutaj mogą znaleźć
odpowiedzi na wszelkie nurtujące
ich pytania, ale też wiele innych ciekawych artykułów i materiałów.

Dowozimy do 21:00
Nie zwlekaj, zamów obiad wcześniej!
Siedzisz w domu, a za oknem
deszcz lub upał taki, że naprawdę
nie masz ochoty nigdzie się ruszyć…
W lodówce pusto, a w brzuchu burczy… Znamy to! Dlatego codziennie
do godz. 21.00 dowozimy wam
pyszne domowe potrawy od Babci
Krysi. Prosto pod wasze drzwi!

M

ały głód może pojawić się w
każdym, nawet najmniej
oczekiwanym momencie. I
chociaż zawsze bardzo miło jest nam
gościć was w naszych progach i serdecznie do tego zapraszamy, to wiemy,
że czasami po prostu fajnie jest zostać
w domu. Każdego może złapać mniejszy lub większy leń.
A jeśli już złapie, to trudno jest się
zmotywować do przygotowania pełnego dwudaniowego obiadu – chociaż z chęcią byśmy taki zjedli. Ale od
czego jest nasza kochana Babcia Krysia! Dzięki obiadowi na dowóz zaoszczędzacie i czas, i pieniądze. Codziennie oferujemy wam inny zestaw

dnia, a pozostała oferta jest na tyle
bogata, że każdy może w niej znaleźć
coś dla siebie. Mamy zarówno pyszne
dania mięsne, jak i potrawy wegetariańskie. Możecie wybierać spośród
zup oraz kotletów, surówek, makaronów. Dowieziemy wam także nasze
wspaniałe pierogi, naleśniki czy domowe przecieraki. Wszystkie dania
przygotowujemy według znanych i
sprawdzonych domowych przepisów.
Nie są to dania typu fast food, smakują
jak najlepsze rodzinne obiady.
W przygotowanie każdej potrawy
wkładamy mnóstwo czasu i energii.
Nasi pracownicy w kuchni, jak i kierowcy często mają ręce pełne roboty.
Dlatego zawsze zachęcamy do tego,
aby zamówienia składać z wyprzedzeniem, a nie w ostatniej chwili, aby zjawiły się w waszych domach o odpowiedniej godzinie. 3

www.aktywnysenior.org – tutaj
znajdziecie wszelkie informacje dotyczące działalności naszego Stowarzyszenia – dlaczego, jak i komu
pomagamy. Przeczytacie więcej o
prowadzonych przez nas akcjach,
o organizowanych wyjazdach i
znajdziecie kwartalnik AS w wersji
elektronicznej. Dowiecie się też, jak
działają nasze Centra Aktywnego
Seniora.
www.odbabcikrysi.pl – to
strona naszych restauracji Gary
Babci Krysi. Zamówicie tutaj obiad
na dowóz i sprawdzicie, co danego
dnia jest w naszym menu lub w
promocyjnej cenie.
www.spizarniababcikrysi.pl –
tutaj odszukać pełną listę przetwo-

rów, przypraw i innych smakołyków, które można dostać w Spiżarni
Babci Krysi. Jest też możliwość złożenia zamówienia do domu.
www.sklepas.org – strona naszego uroczego Skrzata Helipka.
Możecie go na niej zamówić, jak i
zawiesić posiłek dla potrzebujących w ramach akcji „Zawieszony
obiad”.
you Tube: Kuchnia Babci
Krysi – tutaj znajdziecie materiały
filmowe prosto z kuchni Babci
Krysi, także te które przygotowywaliśmy wspólnie z ekipami Dzień
dobry TVN czy TVP info.
TikTok: @kuchnia_babci_krysi
– mamy wiele fajnych krótkich filmików na których znajdziecie nasze potrawy, przygotowania do
imprez, a nawet szefów naszych
restauracji w akcji
Przypominamy także, że wszystkie nasze restauracje oraz projekty
mają swoje strony na Facebooku,
gdzie na bieżąco wrzucamy ciekawostki i zdjęcia. Zapraszamy też
was serdecznie do lajkowania i komentowania! 3

nieważ świeżo wydrukowane gazety
rozchodzą się w mgnieniu oka. Są
darmowe, ponieważ jako instytucja
non-profit nie chcemy czerpać z niej
zysku, a rozpowszechniać ideę naszej działalności zachęcając innych
do podejmowania podobnych inicjatyw. Wiemy, że po nasz kwartalnik sięgają przede wszystkim seniorzy. Zaczytują się w artykułach i
szukają siebie na zdjęciach. Dużo radości sprawia im, kiedy mogą na łamach Aktywnego Seniora wypowiedzieć się w jakimś temacie. Jest to
gazeta szczególnie dla nich – stąd
też jej nazwa.
Informacji o Stowarzyszeniu szukają także nasi sympatycy, których
bardzo dobrze znamy. Dzielą się z
nami przemyśleniami i zgłaszają do
różnych form pomocy. Czytają też ci,
którzy dopiero poznają nasze Stowarzyszenie oraz nasi pracownicy.
Każdemu czytelnikowi serdecznie
dziękujemy i zapraszamy do lektury
kolejnych wydań! 3

4W ostatnim naszym kwartalniku pisaliśmy o tym, że pracujemy
nad powstaniem bardzo ważnego projektu. I już jest – nasza
Księga Standardów Babci Krysi. Jest to kilkaset stron jedynych
w swoim rodzaju, często autorskich, przekazywanych z pokolenia
na pokolenie przepisów kulinarnych tradycyjnej polskiej kuchni.
Przygotowanie każdej potrawy z naszej restauracji – od frytek
do kaczki – jest tam dokładnie, po kolei opisane. Do tego
znajduje się informacja co do gramatury oraz sposobu podania
potraw i zdjęcie. Wszystko po to, aby standardy w naszych restauracjach zostały ujednolicone, a klienci odwiedzający nasze
lokale w różnych miastach mieli gwarancję niepowtarzalnego
smaku zamawianych dań. 3

Grażyna Zielińska, aktorka teatralna i filmowa, związana z płockim Teatrem Dramatycznym,
znów zagościła w naszym Stowarzyszeniu. Tym razem możecie
usłyszeć jej głos w naszych nowych spotach reklamowych. A
skoro taki gość zaprasza, to trzeba
zajrzeć do Babci Krysi na pyszne
domowe jedzenie.

T

ym razem aktorka zaprasza na
Rybkę u Babci Krysi. I poleca
dania serwowane w naszym

Na rybkę zaprasza
wyjątkowy gość
W Garach Babci Krysi

letnim ogródku działającym w samym sercu Płocka na starówce. A goście mogą posmakować sezonowych
pyszności. W tym oczywiście znakomitych świeżych ryb. Czeka tu na was
filet z sandacza, pstrąga i dorsza. Po-

dlatego Stowarzyszenie AS funkcjonuje z
seniorami i dla seniorów. Dzięki dobrze wypracowanej działalności gospodarczej, w
którą zaangażowane są dziesiątki osób, jesteśmy w stanie w pełni realizować cele statu-

dajemy również pieczonego łososia.
Nasza smażalnia to prawdziwe
królestwo dań z ryb, stąd i zamówić
można zupę rybną, a także swojskiego śledzia po babcinemu. Dla
amatorów bardziej wyrafinowanych
smaków mamy algi marynowane z
szyjkami krabowymi. Znajdzie się
także coś dla miłośników tatara, bo
ten serwujemy z łososia albo lekkiej
sałatki z tą szlachetną rybą. A gdyby
nie ryby, to proponujemy sałatkę
Babci Krysi czy sałatkę z jajkiem.
Mamy też półmetrowe zapiekanki z
tradycyjnymi dodatkami: serem, pieczarkami, szynką, salami.
Ogródek że smażalnią na starówce powstał w ramach projektu
Stowarzyszenia AS. Cały dochód ze
sprzedaży dań w 100% przeznaczany jest na potrzeby członków stowarzyszenia, w tym refundację przy
zakupie leków oraz dofinansowanie
do obiadów. 3

Społeczność pełna dobra

4 Smażalnia „Rybka u Babci Krysi” czynna jest codziennie

Kiedy powstawało nasze Stowarzyszenie,
przyświecała nam jedna myśl – chcemy nieść
pomoc tym, których prośby o pomoc często
są bardzo ciche lub z obawy przed odrzuceniem nie są w ogóle artykułowane. Dla nas
starsze pokolenie, które nas wychowało, posiada tak wielką mądrość i doświadczenie, że
naszym obowiązkiem jest o nie zadbać.

I

Po kwartalnik AS sięgają starsi i młodsi

Jest już Księga Standardów

4 Na zdjęciu: Pyszny, smaczny obiad
nasi kierowcy dostarczą prosto do
twojego domu 3

AS z każdej strony

W internecie nasze Stowarzyszenie działa na wielu polach. To
jedna z najlepszych form kontaktu z naszymi sympatykami, jak
i seniorami, którzy po zajęciach
komputerowych również potrafią
wyszukać w sieci wszystkie cenne
informacje. Pod jakimi adresami
możecie więc nas znaleźć?

W

iemy, że żyjemy w erze
smartfonów i krótkich,
zwięzłych postów na portalach takich jak Twitter czy Facebook. Sami ich używamy! Są jednak
takie treści i informacje, które najlepiej jest przekazać w dłuższej pisemnej formie. Dlatego też stworzyliśmy kwartalnik Aktywny Senior,
który jest źródłem wiedzy o naszym
Stowarzyszeniu. Wiele się u nas
dzieje. Nasi seniorzy jeżdżą na wycieczki, uczestniczą w różnych zajęciach i warsztatach, prężnie działają
wszystkie nasze restauracje – których jest coraz więcej - i nieustannie
płynie różnorodna pomoc do tych,
którzy jej potrzebują. Jednym słowem - jest o czym pisać!
Kto nas czyta? Mnóstwo osób, po-

Kto nas czyta?
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towe. Wykupujemy leki, dofinansowujemy
obiady czy opał dla najbardziej potrzebujących.
Ale też organizujemy warsztaty, spotkania, zabawy, podróże, pomoc psychologiczną, zajęcia
ruchowe, aby seniorzy mieli jak najwięcej aktywności do wyboru. Staramy się poszerzać naszą działalność, włączać w nią kolejne osoby
oraz instytucje, a także młodzież, dzięki której
realizujemy integrację międzypokoleniową.
Tworzymy również miejsca pracy dla osób wykluczonych zawodowo.

Jesteśmy organizacją non-profit i działamy
jako Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej.
Dzięki wypracowanym środkom własnym
możemy rozpoczynać kolejne innowacyjne
projekty i realizujemy swoją misję, tworząc
razem coraz większą społeczność niosącą
pomoc i dobro. To jest właśnie nasz pomysł
na przyszłość i na sukces, który zawsze
osiąga się ciężką pracą. I recepta na uśmiech
i radość naszych seniorów, dla których działamy każdego dnia.3

DZIEJE SIĘ

Pan Hania mieszka w Mławie. Ma
80 lat. Jej córka w Gdańsku. Z racji
odległości nie może być blisko swojej mamy. W Stowarzyszeniu Aktywny senior mamy pomysł na to,
by mogła wiedzieć na bieżąco, czy
u niej wszystko w porządku. Czy
zjadła obiad, jak się czuje czy jak się
bawi na organizowanej przez naszą
organizację wycieczce. To wszystko
jest możliwe dzięki wyjątkowemu
projektowi – Asystent Seniora, który
już niebawem uruchamiamy dla naszych seniorów.

A

systent Seniora to aplikacja do
obsługi profili seniorów naszego Stowarzyszenia, która
połączona jest z mobilnymi funkcjonalnościami dla naszych członków.
Przygotowywaliśmy się do jej uruchomienia już od wielu miesięcy
chcąc zapewnić naszym seniorom i
ich bliskim jak najlepszą opiekę. Bo
zakładamy taką sytuację - mama mająca 80 lat mieszka daleko od swoich
dzieci, które z pewnością chciałyby
mieć informację online na temat tego
jak w danym momencie czuje się seniorka. Chciałyby wiedzieć, czy
mama już zjadła obiad dowieziony z
restauracji Gary Babci Krysi. Albo jak
się bawi na wycieczce z naszym Stowarzyszeniem. Uzyskanie takich informacji na bieżąco zapewni właśnie
nowa aplikacja. A dzieci będą miały
dostęp online do zdjęć i filmów z pobytu rodzica.
To nie koniec możliwości aplikacji.
Bo także tą drogą będziemy sprawiać

źródło: freepik.com
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Asystent Seniora
Wyjątkowy projekt dla naszych ASów

miłe niespodzianki seniorom. Przykładowo w dniu urodzin seniora czy
seniorki wyślemy urodzinowy filmik
z życzeniami składanymi przez Zarząd naszej organizacji. A to tylko
kilka z kilkudziesięciu funkcjonalno-

Asystent Seniora
będzie stworzony
wedle potrzeb
naszych ASów.
ści naszego nowego projektu pod nazwą Asystent Seniora, które będą dostosowywane do potrzeb i oczekiwań
zgłaszanych przez seniorów online.
Komunikacja z seniorami będzie
odbywała się za pośrednictwem aplikacji w telefonie lub w tablecie. Tą

drogą będzie działał system wsparcia
i reagowania, składanie wniosków
online. Tak również będzie przekazywana informacja o wydarzeniach
dla Seniorów naszego Stowarzyszenia. Ten pionierski projekt będzie jedyną taką aplikacją w Polsce, działająca na rzecz osób starszych.
Szczegóły działalności aplikacji będą
omawiane i konsultowane z seniorami. Bo opinia i konsultacja jest tu
konieczna, aby nasz Asystent Seniora
był najlepszym AS'em w kraju.
Aplikacja to pilotażowy program
realizowany w ramach projektu dofinansowanego z ministerstwa rodziny i polityki społecznej. Przygotowywana jest w ramach projektu
„Senior w cyfrowym świecie”. 3

5

Kolejny raz walczymy
Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie AS startuje w tegorocznej, siódmej edycji konkursu
„Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”. W tym roku w dwóch kategoriach. Pierwsza to rozwój, gdzie
zgłosiliśmy nasz projekt – Spiżarnia
Babci Krysi (kultywowanie tradycji
kulinarnej). Druga kategoria to SUEPR MARKA.

P

rzypomnijmy, że Stowarzyszenie AS obecne jest w konkursie
organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
od początku. Rokrocznie za działania
związane z rozwojem i promowaniem ekonomii społecznej organizacja nagradzana jest przez Kapitułę
Konkursu wyróżnieniami. Warto dodać, że jako jedyny podmiot ekonomii
społecznej z rejonu Mławy i Płocka.
Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to wyjątkowo ważne dla nas
wyróżnienie. Bo potwierdza, że rea-

lizujemy najważniejsze dla nas zadanie – pomagamy osobom potrzebującym. W przypadku działalności naszej organizacji pomoc ta skierowana
jest oczywiście do seniorów i osób
wykluczonych.
W tym roku walczymy o Super
Markę, wyróżnienie przyznane będzie jednemu z grona tegorocznych
laureatów, którzy biorą udział w konkursie od początku jego istnienia. Są
najbardziej rozpoznawalni, regularnie rozwijają się, najprężniej działają
w sferze ekonomii społecznej i są wizytówkami mazowieckiej ekonomii
społecznej. Walczymy też o tytuł
Marki w kategorii – Rozwój.
Oficjalne wręczenie wyróżnień w
konkursie „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2022” odbędzie się
w trakcie Mazowieckiego Jarmarku
Rozmaitości - Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej”, który będzie miał
miejsce w grudniu 2022 r. 3

Razem z młodzieżą
Dbamy o integrację międzypokoleniową

Senior Godny
Naśladowania

Działalność seniorów w płockim
środowisku ma ogromne znaczenie.
Zagadnienia dotyczące tego, jak seniorzy mogą pomagać innym seniorom i jak promować swoją działalność wśród lokalnej społeczności,
podejmowano podczas kolejnych
posiedzeń Płockiej Rady Seniorów.

J

edno z ostatnich posiedzeń Płockiej Rady Seniorów poświęcone
było działalności miejskich instytucji kultury na rzecz osób starszych.
Ich przedstawiciele zaprezentowali
ofertę dla seniorów. Potwierdzili
także, że w takim zakresie będzie ona
nadal dostępna i realizowana dla seniorów. O szczegółach mówili przedstawiciele Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki, Płockiej Orkiestry Symfonicznej, Książnicy Płockiej, Płockiej Galerii

W

Sztuki, Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Podczas spotkania
członkowie Płockiej Rady Seniorów
podjęli również uchwałę o organizacji konkursu „Senior Godny Naśladowania”. To pomysł na uhonorowanie
osób w wyjątkowy sposób zaangażowanych w działalność na rzecz seniorów. Przewodniczący Płockiej
Rady Seniorów Andrzej Markowski
podsumował także działania Rady.
W tym między innymi te dotyczące
współpracy z Komunikacją Miejską
w Płocku (poszerzenie Pakietu Seniora w ramach Płockarty). I akcji
czytania przez seniorów przedszkolakom nieznanych wierszy Władysława Broniewskiego napisanych dla
najmłodszych. Pomysł realizowany
jest z okazji przypadającego w Płocku
Roku Broniewskiego. 3

naszym Stowarzyszeniu
jest on bardzo żywy, bo integrujemy się z młodzieżą
przy różnych okazjach. Jedną z nich
są chociażby warsztaty plastyczne, w
których uczestniczą w ramach wolontariatu uczniowie z III Liceum
Ogólnokształcącego w Płocku. Razem z seniorami tworzą piękne
dzieła i ozdoby, ale jest to przede
wszystkim okazja do wielu rozmów
i spędzenia wspólnie czasu.
Dlaczego warto być z młodzieżą?
Zacierają się wtedy wszelkie granice
pokoleniowe, które często sami tworzymy w swoich głowach. Okazuje się,
że pomimo różnicy wieku jest jeszcze
wiele wspólnych tematów. Nie tylko
młodzi ludzie mogą uczyć się od seniorów. Także starsze osoby mogą
czerpać od młodszego pokolenia wiedzę o szybko zmieniającym się współ-

czesnym świecie. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i razem możemy
zdziałać jeszcze więcej dobrego dla
osób potrzebujących. Dlatego bardzo
chętnie gościmy u nas – w Centrach
Aktywności Seniora czy na różnych
wydarzeniach – młodzież. Jesteście
mile widziani, a my otwarci na pomysły, jak wspólnie możemy spędzić
czas. W naszym Stowarzyszeniu bu-

dla seniorów członków Stowarzyszenia AS. Obiadów w cenie rabatowanej, czyli 8 zł.
Istotną kwestią jest to, że organizacja nie posiadała żadnego finansowania, ani środków zewnętrznych
na ten cel. Wsparcie rabatowanym
obiadem było możliwe tylko dzięki
temu, że restauracje Gary Babci
Krysi obsługują innych gości. Z tych
zamówień mamy dochód, który
może być przeznaczony na pokrycie

kosztu obiadów dla seniorów. Kwota
przeznaczona na wyprodukowanie
70 tys. obiadów to blisko 350 tys.
złotych. Takie środki nasze restauracje przeznaczyły z dochodu na pokrycie kosztów produkcji obiadów
dla seniorów.
W minionym roku w Mławie i w
Płocku dla wolontariuszy seniorów,
pomagającym innym seniorom, biorącym udział w pracach, zajęciach naszej organizacji, wydaliśmy blisko
2000 posiłków bezpłatnych. Przekazaliśmy blisko 1800 paczek na święta
Bożego Narodzenia i Wielkiej Noc 3

rzed nami całkowity remont
serca naszej restauracji Gary
Babci Krysi w Płocku, czyli wiadomo głównej kuchni.
Zmiany techniczne, logistyczne i co
za tym idzie mały lifting kuchennego
ustawienia podyktowane są praktyczną stroną działalności. I usprawnieniem całego, bardzo ważnego procesu przygotowywania dań. Chcemy,
aby nasi pracownicy odpowiedzialni
za przygotowywanie posiłków mieli

70 tysięcy obiadów

Od pierwszych dni działalności
Stowarzyszenia AS każdy dzień to
pomoc. Ta w restauracjach Gary
Babci Krysi, które powstały z myślą
o seniorach. A także ta w mławskim
i płockim Centrum Aktywności Seniorów, gdzie stale szukamy pomysłów na to, by życie na emeryturze
było ciekawe i pełne pasji.
W skali roku nasza pomoc to ponad 70 tys. obiadów. Tyle w minionym roku wydały nasze restauracje

Często zdarza nam się słyszeć
słowa – ach ta dzisiejsza młodzież… Narzekamy na młodych ludzi oraz na to, że dorastają w świecie komputerów i smartfonów, a
niekiedy zapominamy, że to oni są
odpowiedzialni za naszą przyszłość. Dlatego tak ważny jest międzypokoleniowy dialog.

dujemy mosty, a nie przepaście i liczymy na to, że ten spędzony czas,
zwłaszcza kreatywnie jeszcze bardziej pomaga otworzyć oczy na drugiego człowieka. Już nie raz przekonaliśmy się, że to dobra droga. 3

4 Na zdjęciu: W naszych zajęciach z
rękodzieła chętnie uczestniczy licealna
młodzież3

W kuchni idzie nowe…

P

jak najlepsze warunki do pracy. A
wiadomo, że w restauracji kuchnia –
to miejsce najważniejsze. Troszeczkę
pozmieniamy: z innej strony będzie
część do przygotowywania dań zimnych, z innej część do gotowania dań
gorących. Będzie jeszcze praktyczniej, wygodniej. Ale z całą mocą zapewniamy, że smak naszych dań będzie wciąż wyśmienity. I jak to u
Babci Krysi przygotowywany zawsze
od serducha. 3
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Senior
poliglota?
Of course!

W

Centrum Aktywności Seniora w Płocku prowadzone są cykliczne zajęcia
lektoratu języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach. Pierwsza dla osób zdobywających podstawy języka angielskiego
i druga grupa na poziomie zaawansowanym. W obu grupach nauka to
odpowiedź na oczekiwania i potrzeby seniorów. A zdobyte umiejętności sprawdzane są w praktyce
chociażby podczas zagranicznych
wyjazdów seniorów. I jak widzimy i
słyszymy, praktyczny egzamin
zdany jest przez seniorów celująco.
A o zdobywanie coraz większej wiedzy i umiejętności językowych se-

N

niorów dba prowadząca zajęcia Agnieszka Stanuszkiewicz.
Centrum Aktywnego Seniora w
Płocku przy ulicy Otolińskiej 6 to
miejsce, do którego zapraszamy seniorów codziennie od 8.00 do 18.00.
W ofercie są nie tylko zajęcia językowe, ale także gimnastyka, rękodzieło, zajęcia chóru. Sercem tego
miejsca jest świetlica, gdzie codziennie spotykać się mogą wszyscy seniorzy, którzy chcą porozmawiać, spędzić czas w towarzystwie.
Odwiedzający nas mają do wyboru
szereg zajęć, dostępna jest pracownia
komputerowa, biblioteczka. Jednym
słowem warto przyjść, zobaczyć, poznać i być z nami. Zapraszamy. 3

W świecie niezwykłych robótek

4 Czas dla siebie, ale spędzony w
dobrym towarzystwie i twórczo? To
możliwe i tak się dzieje podczas zajęć
rękodzieła odbywających się w płockim Centrum Aktywności Seniorów.
Zajęcia rękodzieła to okazja, by nasze
seniorki zaprezentowały całą gamę
swoich niezwykłych umiejętności i

Muzyka i śpiew
Sukcesy chóru „Młodzi duchem”

Muzyka i śpiew nieodłącznie
związana jest z naszymi seniorami. Szczególnie bliska jest tym,
którzy należą do działającego w
płockim Centrum Aktywności Seniora chóru „Młodzi duchem”.

źródło: freepik.com

W Centrum Aktywności Seniorów w Płocku przez cały rok
mamy ciekawe propozycje na spędzanie czasu na emeryturze. Tu
seniorzy codziennie mogą spotykać się, realizować swoje pasje. I
rozwijać zainteresowania. Jak chociażby naukę języka angielskiego.

pomysłów. A tych im nie brakuje.
Można pozazdrościć twórczej inwencji, zaangażowania i wielkiego talentu. Każde nasze środowe spotkanie to czas, kiedy powstają cudeńka.
Nie tak dawno seria ozdób wielkanocnych, które dekorowały płockie
Centrum. A ostatnio niezwykłe, bardzo ozdobne butelki i słoiki, które z
powodzeniem są doskonalą ozdobą
każdego wnętrza. To zasługa naszych
seniorek: Tereski, Bogusi, Krysi, Basi,
Uli, Ewy, które tworzą piękne i ekologiczne ozdoby. I jak nikt inny potrafią wyczarować coś z niczego. Bo
jak mówią, trzeba tylko troszkę
chcieć. Każde twórcze spotkanie to
także, a może przede wszystkim, cudownie spędzony razem czas. Bo
wiadomo, przy tworzeniu rozmowy
toczą się…3

ie da się ukryć, że śpiewanie
jest doskonałą aktywnością na
zajęcie wolnego czasu. Także,
co widać na przykładzie naszego
chóru, okazją do odkrycia ukrytych
wokalnych talentów. Bo sporo osób,
choć broniło się przed śpiewaniem, doskonale odnajduje się w naszej muzycznej drużynie. To potwierdzają kolejne próby i prowadząca chór
Agnieszka Orankiewicz.
No i nieocenioną wartością wspólnego śpiewania jest fakt, że próby, koncerty łączą, relaksują i sprawiają mnóstwo przyjemności. – To coś dla ciała i
dla ducha. Zajęcie dobre na poprawę
nastroju, nastawienia. Sprawia frajdę i
to podwójną. Bo daje radość nam samym i cieszy, kiedy widzimy, że publiczność, dla której śpiewamy, spontanicznie reaguje. A cudowna moc
muzyki i utworów, które śpiewamy, pozwala nam dać niesamowitą energię,
siłę – mówią seniorzy śpiewający w
chórze. I dodają, że nie bez powodu
wzięła się ich nazwa: „Młodzi duchem”.
– Bo śpiewanie to moc, energia, młodość. I na każdym występie dajemy z
siebie wszystko, aby tę energię było
słychać – mówią chórzyści.
Chór „Młodzi duchem” to ponad

dwudziestoosobowa grupa pasjonatów śpiewania. Wspólnie śpiewają
od roku. Za sobą mają kilka występów. Zadebiutowali przed własną,

Śpiewanie to energia,
którą słychać podczas
każdej próby czy
kolejnego koncertu
można rzec, publicznością, bo przed
seniorami ze Stowarzyszenia AS
podczas koncertu przygotowanego
z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Ostatni koncert zaśpiewali dla płocczan podczas pikniku rodzinnego
zorganizowanego przez radnych z
Rady Osiedla Zielony Jar (12.06.22
r.). Była okazja, aby zaprezentować

O sile nadziei …
W naszych Centrach Aktywności
Seniora prowadzonych jest wiele
ciekawych zajęć i warsztatów. Bardzo ważne są spotkania z psychologiem, na których seniorzy pojawiają
się bardzo licznie. Jest to dla nich
szansa na rozmowę i uzyskanie
kilku słów wsparcia, jak radzić sobie w ciężkich chwilach.

S

potkania z seniorami prowadzi
doświadczony psycholog Katarzyna Królikowska, która tematykę zajęć zawsze dobiera do tego, co
danym momencie może się dziać w życiu seniorów. Podczas jednego z wiosennych spotkań seniorzy rozmawiali
o nadziei, a konkretnie o tym, jak zaprosić ją do swojego życia. Ćwiczyli spo-

N

a pytanie: „idziemy na koncert?” odpowiedź jest zawsze
jedna. Brzmi: tak. Zatem w
stałym kilkudziesięcioosobowym
składzie AS-y goszczą na koncertach.
Wspólne wyjścia na tak zwane wieczory kulturalne, których mamy już
wiele za sobą, cieszą się niezmiennie
ogromnym zainteresowaniem. – Z
pewnością jesteśmy liderami wśród

uczestników wydarzeń. Cieszymy się,
że wielu seniorów z takiej możliwości
korzysta. Wspólne, grupowe wyjścia
dla wielu są motywacją, by się zmobilizować i wyjść, zamiast oglądać kolejny raz to samo w telewizji, albo
tkwić w mieszkaniu korzystają z życia. I to jest piękne – mówią seniorzy
płockiego CAS, którzy z pewnością na
odznakę liderów zasługują.
Kolejne wspólne wyjście to udział
w koncercie największych przebojów
muzyki filmowej, operowej i musicalowej. Zagrała Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego,
pod batutą Bernarda Chmielarza. 3

4 Na zdjęciu: Zajęcia, występy, próby… nasz chór nie próżnuje 3

soby wzmacniania nadziei i starali się
odpowiedzieć na pytanie, gdzie jej właściwie szukać? Katarzyna Królikowska
podpowiadała, jak radzić sobie w trudnych czasach z lękiem i bezradnością.
W odniesieniu do sytuacji w Ukrainie
seniorzy zastanawiali się co mogą zrobić dla siebie i innych oraz jak pomagać,
by było to skuteczne i nie odbierało
energii i sił. Rozmawiali także o tym,
dlaczego trzeba czasami odpuścić i zaakceptować rzeczywistość.
Na zajęciach w przededniu Dnia
Dziecka nie mogło natomiast zabraknąć dyskusji na temat „wewnętrznego
dziecka”. Czy każdy ma je w sobie? Jak
je rozpoznać? I jak o nie zadbać lub…
wyleczyć? To pytania, jakie postawili
sobie seniorzy.
Nasze Asy często przyznają, że cykliczne spotkania z psychologiem są
dla nich bardzo pomocne. Dzięki nim
łatwiej jest im sobie radzić w tej często
niełatwej rzeczywistości i poukładać
myśli w głowie. 3

Krok po kroku dla zdrowia
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Kulturalne wieczory ASów

W

Centrum Aktywności Seniorów w Płocku część działań
dotyczących edukacji prozdrowotnej dla seniorów jest istotnym
elementem. Seniorzy spotykają się na
cyklicznych zajęciach z gimnastyki,
które prowadzone są w Centrum przy
ulicy Otolińskiej 6 przez cały rok. Odpowiednio dobrane przez trenera zajęcia do możliwości, kondycji, stanu
zdrowia prowadzone są w dwóch grupach. Zgodnie z powiedzeniem: w
zdrowym ciele, zdrowy duch.
Uzupełnieniem prozdrowotnych
działań są projekty CAS promujące korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia. A także zajęcia aktywizujące, motywujące osoby starsze
powyżej 60. roku życia do podejmowania działań zdrowotnych. Zajęcia
wskazujące miejsca i możliwości za-

się przed szerszą publicznością. –
Każda próba, kolejny koncert to
czas, kiedy możemy zrobić coś fajnego dla siebie, dla innych. Także
przekaz szczególnie dla młodszych,
że seniorzy to ludzie mający nie
tylko doświadczenie z racji wieku.
Ale także prawdziwe talenty, pasje.
No i poprzez śpiewanie pokazujemy,
że w każdym wieku można i trzeba
cieszyć się życiem – mówili chórzyści z chóru „Młodzi duchem”.
Tę energię widać, słychać podczas
każdego kolejnego występu, kiedy
bierze górę nad lekką tremą i muzyka płynie…3

Seniorzy wiedzą i chodzą ...

Jak mówią eksperci od zdrowia,
każda aktywność odpowiednio
dobrana jest wskazana i jest dobra
dla zdrowia. Ta wskazówka jest bardzo dobrze znana seniorom. Zatem
na liście obowiązkowych zadań są
zajęcia z gimnastyki i wspólne spacery podpłockimi trasami.

Wspólne wyjścia do teatru czy na
koncerty odbywające się w Płockiej
Orkiestrze Symfonicznej to dla seniorów z płockiego Centrum już
stały punkt programu.

Nr 2/2022

pewniające zdobywanie wiedzy w potrzebnym zakresie, które docelowo są
również motorem zachęcającym do
włączania się w grupy rówieśnicze.
I tak to się dzieje między innymi przy
organizowanych spacerach dla seniorów. Do wspólnego wędrowania seniorów z całego Płocka zaprasza Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku im. Janiny Czaplickiej. Wśród
amatorów grupowego wędrowania nie
brakuje seniorów – zapalonych piechurów z Centrum Aktywnego Seniora. Wspólnie seniorzy wędrowali

miedzy innymi w rejonie Borowiczek.
Kolejna wspólna wyprawa była po lasach łąckich. – Świetny pomysł na to,
by znaleźć motywację i zrobić coś
dobrego dla siebie. W grupie raźniej,
zatem chętnych nie brakuje. Można odpocząć, poznać bliską, podpłocką okolicę. I co ważne, dla osób samotnych to
doskonała propozycja na to, aby wyszli
z domu – mówili uczestnicy spacerów.
I dodają, że to świetny sposób na wyrobienie zdrowych nawyków pozwalających prowadzić jak najbardziej aktywny i komfortowy styl życia. 3
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Koniec maja dla mławskich ASów stał się okazją do odbycia niedalekiej podróży, podczas której
mieliśmy okazję odwiedzić Świątynię Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie oraz Ogród
Botaniczny w Powsinie.

Majowa wycieczka seniorów po Mazowszu

odczas tego wyjazdu nasi seniorzy mieli okazję usłyszeć odpowiedzi na pytania, dlaczego ta
świątynia, czym ona jest dla narodu
polskiego, dlaczego jest tak ważna i jakie jest jej przesłanie?
A jest wyjątkowa, ponieważ stanowi wotum wdzięczności Polaków
za Konstytucję 3 Maja, którą uchwalili
w 1791 r. posłowie Sejmu Czteroletniego. Choć ówczesny sejm podjął
taką uchwałę, to jednak jej realizacja
bardzo mocno rozciągnęła się w czasie, bo przebieg historii naszego narodu na przestrzeni ponad 200 lat
nigdy nie był sprzyjający do jej powstania. Właściwe warunki do wywiązania się z uchwały Sejmu Czteroletniego nastąpiły dopiero z
początkiem lat 2000, gdzie po kilkunastu latach budowy, za sprawą licznych darczyńców i niezliczonej rzeszy
wiernych, świątynia mogła powstać
i stać w końcu wotum wdzięczności.
Choć wciąż niedokończona, jest
miejscem licznych pielgrzymek i obchodów najważniejszych uroczystości państwowych i kościelnych. Jest
też miejscem, w którym znajduje się
panteon, w którym odbywają się pochówki najbardziej zasłużonych Polaków dla naszej Ojczyzny.

Po duchowej strawie i otrzymaniu
porcji ogromnej wiedzy na temat
Świątyni Opatrzności Bożej, przejeżdżając kilkanaście kilometrów, znaleźliśmy się w podwarszawskim Powsinie, by tam z kolei cieszyć wszystkie
nasze zmysły i mieć na swój sposób
również ucztę duchową związaną z
odwiedzeniem Ogrodu Botanicznego,
który jest własnością Polskiej Akademii Nauk. Pracownicy Ogrodu Botanicznego odpowiadają na potrzeby
społeczne, nanoszą zieleń w silnie zurbanizowany i coraz bardziej oderwany

P
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Pod znakiem Opatrzności
i piękna ogrodów
od natury świat. Edukują o potrzebie
zbliżenia do przyrody i życia w zgodzie
z nią. Inspirują ludzi do poznawania i
ochrony roślin oraz całej przyrody.
Cudowna architektura zieleni, bogactwo kolorów, różnorodność i egzotyka roślinna, ogromne przestrzenie do spacerów, to wszystko
sprawiało, że poddając się swoim
zmysłom, można było poczuć się jak
w raju. Zachwytom seniorów nie było
końca, jak również okazji do zrobienia zdjęć w niecodziennej i niepowtarzalnej scenerii. 3

Hasło każdego dnia: „Więcej
zdrowia - więcej życia”

Pod takim hasłem w dniu 26 maja
br. w Centrum Aktywności Seniora
w Mławie odbyło się spotkanie z Panią Martą Jędrzejczak – dietetykiem
klinicznym, która w przystępny i
bardzo ciekawy sposób podzieliła
się swoją wiedzą i doświadczeniem
odnośnie do zdrowego żywienia,
szczególnie uwzględniając potrzeby
osób w wieku senioralnym.

P

4Każda wyprawa jest wspaniała, kiedy jadą seniorzy z CASu!

odczas tego spotkania nasi seniorzy mieli okazję przekonać
się, słuchając pani Marty, jak
ważną rolę w utrzymaniu zdrowia ma
odpowiedni sposób odżywiania, dobór właściwej diety, to co, kiedy i w
jakiej ilości spożywamy. Każdy z
uczestników miał okazję również,
pewnie nie po raz pierwszy uzyskać

potwierdzenie, jak dobroczynny
wpływ na nasze zdrowie ma również
woda, bez której nie można myśleć o
zdrowym życiu. Warto także pamiętać, że dieta seniora musi być bogata
w cenne minerały oraz witaaminy, z
uwzględnieniem schorzeń oraz chorób, z jakimi się zmagają.
Było to pierwsze spotkanie z cyklu
„spotkanie z ciekawym człowiekiem”.
Na pewno nie ostatnie z panią Martą.
Planujemy już następne, podczas którego nasi seniorzy będą mieli okazję,
przy pomocy odpowiednich urządzeń dokonać, z pomocą pani Marty
pomiaru składu ciała. Taka konkretna wiedza zapewne przyczyni się
do doboru właściwej diety, która
przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i życia seniorów. 3

Zabawy seniorów z Mławy i Płocka

AS-y na pikniku w Mławie

Bal „koszyczkowy”
Nasze wspólne spotkania
Każdy dzień w Centrum Aktywności Seniora w Mławie rozpoczyna się od „burzy mózgów”, podczas której szukamy różnych
pomysłów na to, by oferta naszego
CAS-u stawała się coraz bardziej atrakcyjna i przede wszystkim przyczyniała się do coraz większej aktywności naszych seniorów, a tym
samym sprawiała, że jakość ich życia będzie coraz lepsza, że każdego
dnia będą cieszyć się życiem i przeżywać je pełniej, ku swojemu zadowoleniu.

P

ośród licznych, na stałe wpisanych w harmonogram naszych
działań projektów, w ostatnim
czasie pojawiają się również cykliczne. Jednym z tych, który cieszy
się ogromnym powodzeniem wśród
naszych seniorów, stał się bal „koszyczkowy” organizowany w siedzibie naszego Centrum. O ile w każdą
środę seniorzy chętnie korzystają z
wieczorów tanecznych organizowanych w naszej restauracji Gary Babci
Krysi, korzystając z oferty restauracji,
co do jedzenia i picia, o tyle podczas
balu „koszyczkowego” na CAS-sie
mają sposobność przygotowania
sami zaopatrzenia, spotkania się z
przyjaciółmi i znajomymi, dzielenia
się rożnymi, przez siebie przygotowanymi smakołykami, przy wcześniej zarezerwowanym stoliku, wspól-

nego biesiadowania i zabawy w takt
dobrej muzyki.
Za nami już pierwszy taki bal. Zadowolenie seniorów ogromne, a tym samym pragnienie, by odbywały się takie
następne. Tak też się staje. Na mapie

Kiedy wszystko wokół
nas budzi się do życia,
sprawia, że również
i my powstajemy z
zimowego letargu aby
działać!
naszych działań bal „koszyczkowy”
wpisujemy na stałe jako imprezę cykliczną, która będzie odbywać się raz
w miesiącu. A jeśli zapotrzebowanie
będzie większe, nie wykluczamy, że
również częściej.

Ach wiosna…

Zima dla wielu jest czasem stagnacji,
wycofania, uśpienia. Wraz z nadejściem wiosny, kiedy wszystko wokół
nas budzi się do życia, sprawia, że również i my powstajemy z zimowego letargu i intensywniej budzimy się do
życia czy chętniej z tego życia chcemy
korzystać. Początek wiosny to zawsze
dobra okazja, by wyjść na spotkanie z
życiem i stać się bardziej zaangażowanym uczestnikiem życia.
Tak też się stało podczas wyjazdu
organizowanego przez mławski CAS

do „Wioski garncarskiej” w Kamionce
koło Nidzicy w pierwszy dzień
wiosny, podczas którego wspólnie
szukaliśmy pierwszych oznak budzącej się przyrody, cieszyliśmy się w
tym dniu promieniami, prawie już letniego, słońca, zjedliśmy kiełbaskę
osobiście upieczoną nad ogniskiem,
by w końcu zasiadając przy nim,
wspólnie śpiewać, rozmawiać i cieszyć się swoją obecnością, ale również tym budzącym się życiem w
przyrodzie, które zawsze poszerza w
nas optymizm i sprawia, że sami
mamy większy apetyt na życie.
Było też jajeczko…

Każdy czas jest dobrym, żeby ze
sobą się spotkać, być i cieszyć się wzajemną obecnością, ale są momenty
szczególne, w których naszym spotkaniom nadajemy szczególny charakter.
Do takich z pewnością należało spotkanie, które wprowadziło nas w świętowanie Wielkanocy.
Jak zwykle naszemu spotkaniu towarzyszyła atmosfera serdeczności i
życzliwości. To właśnie taki czas, w którym możemy przeżywać swoją obecność, sprawia, że stajemy się umocnieni i zmotywowani do jeszcze
większej aktywności i zaangażowania
Podczas naszego spotkania byli
obecni również nasi prezesi, którzy jak
zwykle przy tej okazji, wyrażając swoje
zadowolenie z tak licznej obecności seniorów, złożyli świąteczne życzenia pokoju i głębokiej radości na każdy dzień
naszego życia, by później wspólnie z
nami zasiąść do stołu i kosztować świątecznych potraw. 3

Piknikowo – taneczne spotkania
seniorów z Mławy i Płocka są zawsze wyczekiwane. To dla AS-ów
okazja, by razem zrelaksować się
przy muzyce, tańcach i rozmowach.

T

egoroczny sezon grillowo – piknikowy rozpoczęliśmy w maju,
od potańcówki na płockiej Starówce, gdzie bawiła się ponad setka seniorów ze Stowarzyszenia AS. A do muzyczno-tanecznej zabawy na świeżym
powietrzu spontanicznie dołączali
płocczanie spacerujący po Starym Mieście. A to co dobre lubimy powtarzać,

czyli muzyczno-tanecznych spotkań
ciąg dalszy trwa. No to takie zorganizowaliśmy dla seniorów w Mławie. W
gościnnych progach restauracji Gary
Babci Krysi w Mławie bawiła się blisko
setka AS-ów. – Było super, jak zawsze.
Muzyka i taniec to świetny sposób na
poprawę nastroju. Zwłaszcza w tak doborowym towarzystwie – mówili seniorzy biorący udział w pikniku.
A przed seniorami kolejne pikniki.
W tym wyczekiwane spotkanie wielkiej rodziny AS’a w Zielonej Dolinie,
spotkania na potańcówkach w Płocku,
a jesienią… wspólne grzybobranie. 3

„Żona potrzebna od zaraz” – spotkanie z kulturą

4Centrum Aktywności Seniora w
Mławie to spotkania, nauka języków, zajęcia komputerowe, gimnastyka, warsztaty kulinarne, rękodzieło, wspólna zabawa, ale to
również troska o spotkania z kulturą. Obcowanie z nią z całą pewnością wpływa na właściwy poziom
tej osobistej, dlatego wydarzeń kulturalnych w naszych działaniach nie
brakuje.
Do pięknych i ubogacających zaliczyć możemy wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku na sztukę komediową „Żona potrzebna od
zaraz”. Choć to komedia, która momentami wyciskała łzy ze śmiechu,

stała się sztuką z przesłaniem.
Każdy mógł, po jej obejrzeniu wyjść
z konkretną nauką i wnioskami dla
swojego życia. 3
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Nieś z nami pomoc

Być może to właśnie na ciebie czekamy?
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Seniorów AS powstało, aby aktywizować osoby starsze, które z
różnych powodów czują się samotne, niedoceniane czy nawet niechciane. Pokazujemy im, że życie
może być piękne w każdym wieku.
To dzieło nie udałoby się, gdyby nie
pasja i zaangażowanie dziesiątek
osób, w tym wolontariuszy.

Kilka słów o tym, czym jest wolontariat

Dajemy siebie innym

Są różne wymiary pomagania. Z
pewnością wiele osób zgodzi się z
nami, że jednym z tych najbardziej
szlachetnych jest wolontariat, gdzie
dajemy siebie innym nie oczekując
nic w zamian. Te poświęcenie zasługuje na podziw i szacunek, ale
też powinno skłonić nas do przemyśleń i zastanowienia się nad
tym, czy może i my moglibyśmy komuś w ten sposób pomóc.

C

entrum Wolontariatu określa
wolontariat jako świadomą,
dobrowolną działalność na
rzecz innych osób, która wykracza
poza więzi rodzinno-przyjacielsko –
koleżeńskie. W myśl tej definicji wolontariuszem jest osoba wykonująca
określone świadczenia na rzecz organizacji, instytucji bądź osób indywidualnych wykraczające poza
wcześniej wymienione więzi.
Do pracy w wolontariacie przystępujemy więc dobrowolnie – nikt nie
może nas do tego zmusić, nakłonić, a

jedynie zachęcić. Działania, jakie wykonujemy w jego ramach, nie dotyczą
bliskich nam osób, o które dbamy zazwyczaj na co dzień, lecz innych ludzi,
zwierząt, wartości itd.
W zależności od tego, w jakim wolontariacie działamy, inne są nasze
zadania i inaczej wygląda nasza
praca. W niektórych przypadkach
bywa ciężko, czasem wręcz odwrotnie – wolontariat może okazać się
wspaniałą zabawą lub niezwykłą
przygodą. Osoby, które chcą zostać
wolontariuszem, powinny rozważyć
wszystkie za i przeciw, trudności, jakie mogą się przydarzyć, aby podjąć
określone świadczenia świadomie.
Niemniej wolontariat – także ten
w Stowarzyszeniu AS – przynosi
spełnienie i satysfakcję, przyczynia
się do naszego wzrastania i motywuje. Dlatego warto spróbować… 3
4 Na zdjęciu: Działania wolontariuszy planujemy zawsze z wyprzedzeniem3

N

asz wolontariat jest bardzo
rozległy i otwarty na każdego,
kto chce do nas dołączyć.
Wśród wolontariuszy mamy osoby w
różnym wieku. Odwiedza nas licealna
młodzież, która uczestniczy wraz z
seniorami w różnych zajęciach. Wiele
jest też osób odpowiedzialnych za poszczególne rzeczy, które zgłaszają się
do nas same, aby dołożyć jakąś cegiełkę do naszej działalności.
Wolontariuszami są też oczywiście
sami seniorzy, którzy m.in. uczestniczą w wydarzeniach i pomagają. Ich
obecność jest wielokrotnie nieoceniona i bardzo ważna, ponieważ po-

kazują pozostałym członkom naszego
Stowarzyszenia, że seniorzy są żywo
zaangażowani w jego funkcjonowanie. Niejednokrotnie prosimy naszych
wolontariuszy o radę, opinię, ponieważ należąc osobiście do środowiska
seniorów wiedzą i słyszą więcej.
Poza tym senior-wolontariusz jest
dowodem na to, że pomagać można
w każdym wieku. Każdy z nas, na każdym etapie swojego życia może dać
coś z siebie innym, bezinteresownie.

Być może nas znasz, może przyglądasz się z boku i jeszcze zastanawiasz… My serdecznie zapraszamy
cię do wstąpienia w szeregi naszego
wolontariatu. Nie jest istotny wiek,
wykształcenie czy płeć. Wystarczą
dobre chęci i trochę wolnego czasu.
Aby do nas dołączyć wypełnij deklarację znajdującą się na stronie
www.aktywnysenior.org.pl w zakładce „WOLONTARIAT” i prześlij ją
do nas pocztą lub drogą elektroniczną. Po jej otrzymaniu skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia
współpracy, podpisania umowy i sposobu działania. 3

Dobrze, że jesteś!

4Jesteś już wolontariuszem? Bardzo się cieszymy! Mamy
nadzieję, że jest ci u nas dobrze i ze swojej pracy wynosisz
jak najwięcej pozytywnych rzeczy! – Nasza organizacja
działa dla seniorów, ale również dzięki nim. Stowarzyszenie
nie mogłoby realizować celów bez swoich członków i
sympatyków – przypomina Zarząd Stowarzyszenia AS.
Włączanie osób 50+ do naszego wolontariatu ma na celu
ich dodatkową aktywizację na szczeblu kulturalnym, społecznym czy edukacyjnym. Dlatego raduje nas fakt, że
wiele osób działa razem z nami już od kilku lat i zachęca
do tego również innych. To wspaniałe! Bo im więcej nas
jest, tym więcej pomysłów i możliwości niesienia pomocy
innym. A dobro przecież zawsze wraca.3
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Kolorowe, fantazyjne, wyjątkowe…

Z Ż yC I A S K R Z ATA H E L P I K A

Skrzat niejedno ma imię

Skrzat Helpik to istota niezwykle
różnorodna. Powstaje prosto z
serca, w zręcznych dłoniach seniorek z mławskiej szwalni. A że ich
głowy pełne są pomysłów, to co i
rusz powstają nowe wzory i kolory
naszej ukochanej maskotki.

U

nas każde miejsce ma swojego
skrzata. Znajdziecie je w Centrach Aktywności Seniora, w
naszych restauracjach czy Spiżarni
Babci Krysi. Mamy je w barwach flag
Polski i Ukrainy. Są też kolorowe, z
fantazyjnymi skarpetkami i czapeczkami, fryzurami. Inne są bardzo eleganckie, a kiedyś w szwalni pojawiła
się nawet… skrzacia para młoda!
Skrzat ogrodnik, skrzat kucharz,
skrzat glamour, skrzat świąteczny –
jest ich cała gromada! A poza Helpikami seniorzy szyją także piękne kolorowe fartuchy, poduszeczki, ozdoby
na święta… Niebawem pojawią się
też inne piękne, ręcznie szyte dzieła.
Skrzaty często też szyjemy na czyjeś specjalne zamówienie. Wybieramy kolor, jaki lubi dana osoba i dopasowujemy odpowiednie dodatki.
Na czapeczce skrzata seniorzy mogą
też wyszyć czyjeś imię. – Nasza wyobraźnia jest nieograniczona. Mamy
mnóstwo pomysłów na kolejne
skrzaty i już nie możemy doczekać
się ich realizacji – mówią seniorzy z
mławskiej szwalni. I choć pracy jest

S

Jeans to
ponadczasowy
materiał, który pasuje
do każdej stylizacji.
4 Wśród Helpików jest też piękna
skrzacia młoda para

dużo, to nie narzekają, ale cieszą się
z każdej nowej maskotki.
Dlatego każdy ze skrzatów jest niepowtarzalny i każdy ma w sobie coś
wyjątkowego. Nie ma dwóch takich
samych Helpików! Wszystkie są wyjątkowe i czekają na swoich równie
wyjątkowych właścicieli.3

Piękna twarz
Stowarzyszenia

N

asza Krysieńka, bo tak do
niej się zwracamy, to osoba
samotna, nie ma męża,
dzieci, rodziny. Jej rodziną stało się
Stowarzyszenie i osoby je tworzące.
Każdego dnia wstaje o 5.00 rano, by

W naszym
Stowarzyszeniu jest
wiele pięknych
twarzy…
jak najszybciej znaleźć się w naszej
restauracji Gary Babci Krysi i pomagać przy prostych czynnościach.

Drugie życie jeansu
Torby, plecaki i inne wspaniałości

towarzyszenie Aktywny Senior
wraz ze szwalnią przy nim działającą w Mławie już od kilku
miesięcy realizują kolejny projekt,
który polega na tym, że jeansy, które
niepotrzebnie do tej pory zalegały w
naszych szafach, zyskują nowe życie.
Z każdej pozyskanej pary jeansów

Nasza seniorka Krystyna

Stowarzyszenie Aktywny Senior
ma wiele twarzy, a jest to zawsze
twarz seniora. Każda inna, jedyna
i niepowtarzalna, każda z inną historią. Są też twarze szczególne,
które nadają sens istnieniu naszego Stowarzyszenia. Z całą pewnością do takich twarzy należy nasza seniorka Krystyna. Od samego
początku tworząca z nami Stowarzyszenie, obecna każdego dnia w
jego życiu, zaangażowana w pełni.

Jeansy to taki element garderoby, który znajdziemy chyba w
każdej szafie. Uważany jest za
jedno z najbardziej uniwersalnych
ubrań, głównie ze względu na fakt,
że klasyczne dobrze skrojone
jeansy pasują praktycznie do
wszystkiego. Co jednak zrobić,
kiedy już za bardzo w nich chodzić
nie możemy, bo za szczupłe lub za
tęgie, bo nie ten fason albo nie co
się zniszczyły? Czy można dać
swoim starym jeansom drugie życie? Oczywiście, że tak.

9

Kiedy indziej, gdy jest taka potrzeba,
wczesnym rankiem, swoje kroki kieruje na mławską szwalnię, przy swoich ograniczeniach ruchowych,
wdrapuje się na drugie piętro i spędza z nami cały dzień, pomagając
przy robieniu Helpika.
Jak sama określa – „bez was nie
dałabym rady”. Jej emerytura jest
bardzo niska, której część to zajęcie
egzekucyjne, a tutaj każdego dnia korzysta z „zawieszonego obiadu” i z
różnych form pomocy, to tutaj przede
wszystkim jest z ludźmi, których kocha i sama przez nich jest kochana.
To dzięki Stowarzyszeniu nasza
Krysieńka mogła być na wielu wycieczkach, na które w normalnych
warunkach nie byłoby jej stać. W tym
roku po raz pierwszy w swoim życiu
udała się z nami w podróż zagraniczną do Pragi.
Trudno opisać jej szczęście i
wdzięczność, ale tak naprawdę to
chodzi o to, że wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniamy się
do szczęścia naszej Krysieńki, sami
stajemy się szczęśliwsi. 3

4 Krystyna jest bardzo zaangażowana w życie Stowarzyszenia.

czy kurtek jeansowych, przy użyciu
również różnych dodatków powstają
piękne torby i plecaki, które stają się
ozdobą nie jednej kobiety, ale również praktycznym gadżetem służącym na co dzień.
Kiedy pojawiły się w naszym
sklepie internetowym, rozeszły się
jak świeże bułeczki. Każda torba i
plecak jest jedyny i niepowtarzalny.
Każdy, kto staje się posiadaczem
torby czy plecaka wykonanego

przez nasze seniorki wolontariuszki, może być pewien, że drugiego takiego egzemplarza na świecie nie ma. Przez to użytkowniczka
takiego gadżetu również staje się
jedyna i niepowtarzalna. Zachęcamy do ich nabywania, bo dochód
z nich pozyskiwany przeznaczany
jest całkowicie na cele statutowe
naszego Stowarzyszenia. Wy nosicie
piękne torby, a my możemy wykupić leki lub opał dla naszych najbardziej potrzebujących seniorów. 3
4 Na zdjęciach: Każda z naszych toreb
jest prawdziwie niepowtarzalna 3

Helpika kupisz online!

Powstają, aby nieść dobro i pomagać. Tworzone są w atmosferze
radości, prosto od serca. Wędrują
tam, gdzie czekają na nich kochające domy. Takie właśnie jest życie
naszych skrzatów Helpików. Czasem nawet nie wiemy, jakie szczęście może dać jedna maskotka…

G

dzie można kupić nasze
skrzaty Helpiki? Między innymi w naszych restauracjach.
Ale przede wszystkim zapraszamy
na stronę www.sklepas.org, gdzie
znajdziecie całą gromadę naszych
maskotek – do wyboru, do koloru.
Możecie je zamówić do każdego
miejsca w Polsce! Ale wiemy też, że
nasz Helpik wędruje również po innych krajach przynosząc radość tym,
którzy zaprosili już go do swojego
domu. Przypominamy, że nasz skrzat
powstaje w szwalni naszego Stowarzyszenia, która znajduje się w Mławie. Tworzą go w całości nasi seniorzy. Dochód ze sprzedaży Helpików
jest przeznaczany na pomoc najbardziej potrzebującym osobom starszym – stąd też jego nazwa. Może teraz wy wybierzecie swojego?3

Był sobie skrzat...

Z drewnianej półki do kochającego domu

H

elpik siedział spokojnie na
jednej z drewnianych półek.
Obok drzemał jego kolega, a
poniżej dwie koleżanki rozmawiały
ze sobą szeptem. W pomieszczeniu
co chwila ktoś się pojawiał i zajmował
miejsce przy jednym ze stolików lub
wychodził po skończonym obiedzie.
Przemykały się też kelnerki od czasu
do czasu uśmiechając się do niego.
Mały skrzat zastanawiał się, jak
długo jeszcze tu pozostanie. Lubił zapach smacznych potraw przygotowywanych w kuchni restauracji, ale wolałby być już w prawdziwym domu…
Cóż, musiał uzbroić się w cierpliwość.
Kilku jego towarzyszy niedawno opuściło już drewniany regał, ale jeszcze
nie przyszedł czas na niego.
Był on bowiem nieco później…
Helpik bardzo dobrze pamięta ten
dzień. Słońce sączyło się przez okna

do restauracji. Jakoś koło południa
przed regałem stanęła starsza pani.
Wzięła go w dłonie i przeczytała cicho słowa na etykietce: „Oto ja, Helpik! – dobry duch Twojego domu”.
Uśmiechnęła się i postanowiła zabrać go ze sobą.
Gdy Helpik dotarł już do domu,
starsza pani wręczyła go małej dziewczynce. Miała smutne zapłakane oczy
i dwa warkoczyki. – Proszę to dla ciebie… Maskotka, do której możesz się

przytulić, gdy ci smutno – powiedziała do dziewczynki starsza pani.
I tak zostali razem. On i dziewczynka. Kiedy płakała za mamą, brała
go w ramiona, a on dawał jej spokój.
Wiedział, że mamy nigdy jej nie zastąpi, ale postanowił być przy dziewczynce już zawsze – on, Helpik, czyli
dobry duch. 3
4 Na zdjęciu: Każdy z naszych Helpików czeka na swój własny dom 3
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Fajnie jest wyjść ze znajomymi na
miasto, ale miło można spędzić czas
z nimi w domowym zaciszu. Po
okresie pandemii trochę przyzwyczailiśmy się bowiem do różnych
form domówek czy rodzinnych
spotkań. Tylko co, jeśli nie mamy
wybitnego talentu kulinarnego albo
po prostu doskwiera nam wieczny
brak czasu? W tym momencie nieoceniony jest sprawdzony catering.

Środowe tańce

Jedyne takie taneczne party w mieście
Tego dnia wieczór w Garach Babci
Krysi należy do naszych seniorów!
Mowa oczywiście o środzie, która
oznacza taneczne party w naszej restauracji. Jest piękna muzyka, super
jedzenie i przede wszystkim wspaniałe towarzystwo, przy którym czas
leci w mgnieniu oka.

M

amy w mieście – jak i w jego
okolicach – kilka miejsc,
gdzie młodzi ludzie mogą się
pobawić i potańczyć przy znanych sobie muzycznych hitach i po prostu
spędzić wspólnie wolny czas. A co z
takim miejscem dla seniorów? Nasze
Asy uczestniczą w wielu różnych aktywnościach, uczą się obsługi komputera, angielskiego i uczestniczą w wolontariacie, ale też potrzebują chwili
na beztroską zabawę. Dlatego też
każdy wieczór co tydzień w środę w
Garach Babci Krysi jest przeznaczony
specjalnie dla nich!
To jedyne takie taneczne party dla
osób 50+. Tutaj, w rytmie swoich ulu-

bionych przebojów, których teksty
znają na pamięć, mogą śpiewać i tańczyć do woli. A trzeba przyznać, że naszym seniorom sił na taniec nigdy nie
brakuje, a ponadto mają ponadczasowe wyczucie rytmu.
– Wcześniej nie było dla nas takiego
miejsca, gdzie moglibyśmy razem się
pobawić. Zawsze czekamy na nadejście środy, aby spotkać się na tanecznym wieczorku – mówi jedna z naszych seniorek.
Nasze taneczne wieczorki odbywają się co tydzień, w każdą środę.
Impreza trwa w godz. 18.00 - 22.00.
Jest to wydarzenie otwarte, Aktywny
Senior z legitymacją ma darmowy
wstęp, natomiast dla pozostałych wejście kosztuje 10 zł. Wszystkich chętnych do udziału w zabawie zapraszamy do naszej restauracji na ul.
Obrońców Płocka 1920 r. 20. 3
4 Na zdjęciu: Potańcówki dla seniorów to chwile pełne tańca i autentycznej zabawy 3

Szefowa Malwina
Nie będziemy ukrywać – bardzo
lubimy chwalić się naszymi wspaniałymi pracownikami. Ich sylwetki prezentujemy co jakiś czas
na naszej stronie na Facebooku,
na przykład przy okazji urodzin,
ale nie tylko. Nowi pracownicy
czasem są bardzo nieśmiali, więc
aby ich zachęcić zaczynamy od
szefów – albo raczej szefowych, bo
trzeba przyznać, że to głównie kobiety rządzą u Babci Krysi.

I

tak oto chcielibyśmy przedstawić
wam szefową Garów Babci Krysi
– Malwinę. Jest ona menagerem,
który dba… Dosłownie o wszystko!
Dla niej nie ma pytania bez odpowiedzi, ani problemu bez rozwiązania. Wie wszystko i jest wszędzie. Jak
to możliwe? Sami nie wiemy…
Malwa – bo tak mówią na nią
znajomi – to kobieta od zadań specjalnych. Na takiej osobie można
polegać! Dlatego w naszych Garach wszystko działa zawsze jak
w zegarku. A nie jest to takie proste – zamówienia, przyjęcia, cateringi, dowozy… Sekret dobrego za-

Super catering
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Nie masz czasu gotować? Zadzwoń do Babci!

I

taki mamy oczywiście w Garach
Babci Krysi. Serwujemy u nas
pyszne, domowe dania, prawdziwe klasyki kuchni polskiej w najlepszym wydaniu, jesteśmy pewni, że
każdy z waszych gości będzie zadowolony. Nasze dania smakują wyśmienicie podczas imprezy ze znajomymi, odwiedzin rodziców, przyjazdu
rodziny z daleka i innych okazji.
W swoim cateringowym menu
mamy wiele potraw do wyboru. Są
przystawki, zupy, drugie dania, dodatki, sałatki oraz desery. Posiadamy
też w ofercie dania wegetariańskie.
Co więcej, na życzenie klienta możemy przygotować każdą potrawę.
Wszystko dowozimy prosto do domu
danego dnia o wcześniej umówionej

godzinie. Dania mogą być już ciepłe,
gotowe do podania prosto na stół lub
w wersji do podgrzania – zależnie od
tego, jak zdecyduje klient.
Zawsze dbamy nie tylko o smak naszych potraw, ale też o to, żeby dobrze
wyglądały na talerzu. Wiemy, jak
ważne jest smaczne jedzenie na domowej imprezie, dlatego wszystko
przygotowujemy z ogromną starannością. Potrawy przygotowujemy ze
świeżych, dobrej jakości produktów,
według sprawdzonych receptur Babci
Krysi. Inną zaletą naszego cateringu

jest to, że można go dostosować do
swoich potrzeb, a ceny nie są wygórowane. Jednym słowem – pysznie,
sprawnie i niedrogo.
Catering do domu to oszczędność
czasu, energii, ale i pieniędzy. Masz
pewność, że wszystko wyjdzie dobrze
i nie będzie trzeba robić dodatkowego
sprzątania kuchni. Wystarczy wybrać,
zadzwonić i zamówić!3
4 Na zdjęciu: Potrawy od Babci Krysi
nie tylko smakują, ale też świetnie
wyglądają 3

Nasze mięsne specjały

4 Nasza Babcia Krysia zna wyśmienite przepisy na mięsne
specjały. Zna również najlepszych dostawców, u których kupujemy świeże mięso, z którego potem czarujemy przepyszne
potrawy. Kto choć raz spróbował chociażby naszych kotletów,
wraca do nas często na obiad lub kolację. W swojej ofercie
mamy dania z drobiu, takie jak kotlet drobiowy, wątróbkę,
pierś grillowaną czy sznycel drobiowy z jajkiem sadzonym. Z
wieprzowiny przygotowujemy na przykład sznycle i kotlety
mielone. Z najlepszego mięsa powstaje nasz rosół oraz farsz
do pierogów czy naleśników i krokietów. Wszystko jest idealnie
doprawione i powstaje ze sprawdzonych przepisów. Koniecznie
musicie spróbować naszych mięsnych specjałów! 3
Są takie chwile i takie momenty
w naszym życiu, które chcemy uczcić
w odpowiedni sposób. Pragniemy,
aby nasi najbliżsi bawili się z nami
w miejscu, które ma wyjątkowy klimat. Dlatego zapraszamy was serdecznie do naszych sal u Babci Krysi.

Sale z klimatem

Przyjęcia u nas obsługujemy kompleksowo

O

rządzania może tkwić w tym, że
Malwina nie siedzi tylko przy
biurku z komputerem – można
spotkać ją w kuchni i wielu innych
miejscach. Lubi bowiem sama dopilnować wszystkich ważnych
spraw.
Wolnego czasu ma mało, ale jeśli
się trochę go znajdzie, to podróżuje
i jak na menadżera restauracji przystało – próbuje nowych smaków.
Spędza też chwile ze swoją rodziną.
A co najbardziej jej smakuje z menu
Babci Krysi? Poleca wam serdecznie
wątróbkę drobiową, a także naleśniki po bolońsku! 3

Kaczka od Babci Krysi

S

ą dania, obok których bardzo
ciężko przejść obojętnie. Czasem
ciężko przygotować je samemu,
dlatego udajemy się do restauracji,
aby mieć pewność, że to będzie ten
właściwy niepowtarzalny smak.
Taką potrawą w Garach Babci Krysi
jest kaczka oraz czernina przygotowywana ze sprawdzonego staropolskiego przepisu. Mięso kaczki jest
idealnie doprawione, kruche i so-

rganizowaliśmy już u nas dziesiątki najróżniejszych imprez.
Były to urodziny, jubileusze,
rocznice ślubu, chrzciny, komunie, imprezy firmowe, a także… wesela! Nasze sale są idealne na każdą okazję,
ponieważ za każdym razem możemy
je dostosować do wybranej okoliczności. Organizacją przyjęć w naszej
restauracji zajmujemy się kompleksowo. Oczywiście zadbamy o wybrane przez was menu i ze szczególną
starannością przygotujemy pyszne,
ładnie prezentujące się na talerzach
potrawy. Jeśli chodzi o menu, mamy
kilka opcji do wyboru, a każdą z nich
możemy też zmodyfikować, zależnie
od życzenia.
Aby stworzyć wyjątkowy klimat,
dbamy bardzo o wystrój naszego lokalu. W zależności od tego, na jaką
okazję przygotowujemy salę, dekorujemy ją przykładając uwagę do każdego detalu. Balony, girlandy, świece,
czyste zarazem – rozpływa się w
ustach. Podajemy je zazwyczaj z ziemniaczkami oraz buraczkami. Natomiast czernina najlepiej smakuje z
szarymi kluseczkami. Przygotowujemy je tak, że smak słodki, słony i
kwaśny są idealnie wyważone.
Ten dwudaniowy obiad jest iście
królewską propozycją dla tych, którzy
chcą zjeść coś naprawdę smacznego.
Podajemy go w weekendy, warto jest
więc zapoznać się z naszym menu na
cały tydzień, by wiedzieć, kiedy można
spróbować kaczki od Babci Krysi. 3

4 Nasze sale możemy udekorować na każdą okazję

serwetki, świeże kwiaty – to wszystko
jest naszą specjalnością. Oczywiście
najważniejsze są tutaj oczekiwania
klienta i jego wizja przyjęcia.
Kolejnym ważnym elementem udanej imprezy jest perfekcyjna obsługa.
Nasi pracownicy są profesjonalni, dyskretni i potrafią szybko reagować na
nieprzewidziane sytuacje. Z takimi
osobami można być spokojnym, że

Pyszne ciasta

4 Po obiedzie przychodzi czas na
deser! Babcia Krysia proponuje na
niego jedno ze swoich ciast. Dla fanów wszelkich słodkości mamy kilka
propozycji. Mamy puszysty serniczek oraz idealną do kawy lub herbaty szarlotkę na kruchym spodzie.
Nasi klienci uwielbiają także nasz orzechowiec. Poza tym proponujemy
również jedyne w swoim rodzaju
pączki od Babci Krysi z cukrem pudrem. Co wybierzecie na deser?3

wszystko wyjdzie, jak należy.
Każde przyjęcie omawiamy z naszymi klientami indywidualnie. Zapraszamy was na rozmowę przy kawie, aby ustalić wszystkie szczegóły.
Chcemy znać wasze oczekiwania i
móc zaproponować najlepsze rozwiązania. Zaplanowana w ten sposób impreza nie może się nie udać. Nie wierzycie? Sprawdźcie to sami!3
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Gary toną w kwiatach
A wszystko dzięki pomocy wolontariuszek...

Każdy, kto odwiedza restaurację
Gary Babci Krysi w Mławie, nie
sposób, by nie zwrócił uwagi na
kwiaty, które znajdują się wszędzie, a które jak zawsze zachwycają swoim pięknem. To jest ta
troska, aby nasi klienci zjedli tu
nie tylko pyszny obiad, ale również czuli się u nas dobrze, aby
miło spędzili czas, zrelaksowali się
i chętnie do nas wracali.

A

gdzie najlepiej się relaksować
i miło spędzać czas? Na łonie
natury. Do naszych klientów
nie tylko wychodzą uśmiechnięci
pracownicy, ale również na spotkanie
z nimi wychodzi cała przyroda w najpiękniejszej swojej odmianie, czyli w
kwiatach. Warto też wspomnieć, że
rośliny nie tylko dekorują, ale pozytywnie wpływają na nasze zdrowie.
Posiadają znakomite zdolności do na-

wilżania oraz filtrowania powietrza,
działają antybakteryjnie, jak i dotleniająco. Odpowiednie gatunki roślin
potrafią stworzyć właściwy mikroklimat, oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń oraz nawilżą je.
Nie byłoby tego wszystkiego,
gdyby nie pomoc seniorów wolontariuszy, którzy na co dzień chętnie korzystają z oferty restauracji, ale kiedy
zachodzi taka potrzeba, chętnie włączają się w pomoc. Nie inaczej było,
kiedy zostali zaproszeni do wysadzenia kwiatów, a tym samym do przystrojenia naszej restauracji.
Kilka naszych seniorek wolontariuszek, prze dwa dni, z pomocą pracowników ukwiecało każdy zakątek restauracji. I z tego miejsca, za tę akcję,
z serca im dziękujemy. Teraz już nie
tylko one same, ale również ci, którzy
do restauracji przybywają, mogą cieszyć każdy ze swoich zmysłów. 3
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Święta to zawsze szczególny czas.
To radość, rodzina, spotkania, świętowanie przy stole. Wielu z naszych
seniorów, podopiecznych naszego
Stowarzyszenia, to osoby samotne,
dla których taki czas jak święta staje
się czasem jeszcze trudniejszym, niż
ten, który przeżywają na co dzień.

D

latego, jak co roku, nasze restauracje, pragnąc umilić ten
czas naszym seniorom i
sprawić, by choć namiastka tych
świąt zagościła w ich domach, w
okresie przedświątecznym podejmują się nie lada wyzwania, żeby
przygotować jedzenie i zapakować
w specjalne koszyczki, które wędrują do naszych seniorów. W tym
roku takich koszyczków przygotowaliśmy 250, co sprawia, że mieliśmy do spakowania blisko 2000
pojemników z różnymi potrawami
na stół wielkanocny.
Przy wytężonej pracy kuchni restauracyjnej, jak to w okresie przedświątecznym bywa, podjęcie takiego
wyzwania dla pracowników, to byłby
kolejny wyczyn. Ale my się nie zamartwiamy, jak to wszystko udźwignąć, bo

Prawdziwy sens
każdych świąt tkwi w
pomaganiu drugiemu
człowiekowi.
są nasi seniorzy wolontariusze, na których w takich sytuacjach zawsze możemy liczyć. W dniu pakowania koszyczków stawili się licznie i od świtu
do nocy kroili, pakowali, wkładali w

Próbujemy wschodnich specjałów i…

Gotujemy i smakujemy
po ukraińsku
Już pierwsze dni inwazji wojsk
rosyjskich na Ukrainę i w miarę
upływających dni konfliktu pojawiający się uchodźcy w naszym
kraju i mieście, skłaniały nas do
intensywnego poszukiwania sposobów niesienia pomocy. Pojawiły
się skrzaty w barwach Ukrainy, z
których dochód przeznaczony jest
na pomoc dla uchodźców, są ciągle
wydawane obiady w naszych restauracjach dla Ukraińców i wiele
innych form, w których staramy
się nieustannie pomagać.

J

edną z tych form niesienia pomocy okazał się zorganizowany
przez naszą restaurację Gary
Babci Krysi w Mławie Dzień Kuchni
Ukraińskiej. Odkąd pojawiła się myśl
zorganizowania go, chcieliśmy, aby
był on stworzony i dla Ukrainy i przez
nich samych. Tak też się stało.
Zaprosiliśmy kilka pań, przebywających w naszym mieście, by na ten

dzień przygotowały potrawy ze swojej
kuchni narodowej. Weszły w ten projekt ochoczo i już na drugi dzień, po
spotkaniu roboczym przyszły, by
przygotowywać swoje potrawy. Potraw było wiele, a współpraca z paniami wręcz wzorcowa. Organizacja
pracy nas zachwycała, choć panie
nigdy wcześnie ze sobą nie współpracowały, ani nie gotowały. To dowód
na to, że gdy w grę wchodzi pasja do
gotowania, to słowa są zbędne.
Przez kilka dni pracy, od rana do
wieczora, przygotowały szereg różnych ukraińskich smakołyków, które
w dniu zaplanowanym na Dzień
Kuchni Ukraińskiej same wydawały.
Wydawaniu potraw ukraińskich
towarzyszyła zbiórka do puszek.
Każdy, kto chciał popróbować tych
pyszności, zapraszany był do podzielenia się swoim groszem. Wszyscy
uczestnicy tego dnia, a przybyli licznie, czynili to ochoczo, a smakami
ukraińskimi byli zachwyceni. 3

O

d czasu do czasu nasza restauracja staje się też miejscem spotkań integracyjnych
dla seniorów Mławy i Płocka. Tak
było 13 czerwca br., gdzie przy
współudziale naszych CAS-ów Gary
Babci Krysi dla ponad 100 naszych
seniorów z obu miast przygotowały
grilla, z pyszną kiełbaską, kaszanką i
pajdą swojskiego chleba ze smalcem
i ogórkiem kiszonym. Grillowaniu, bo
nie mogło być inaczej, oczywiście towarzyszyła zabawa taneczna. Najpierw, z powodu towarzyszącego
deszczu w tym dniu, w pomieszczeniach restauracji, ale gdy tylko zaświeciło słońce, wszyscy chętnie korzystali z tej samej uciechy na
świeżym powietrzu. A integracja, jak
zwykle przebiegała w niezwykle radosnej i przyjaznej atmosferze. 3
Restauracja to dla każdego szefa
zawsze ogromne wyzwanie. Przed
szefami naszej restauracji tych wyzwań jest jeszcze więcej, bo i charakter ich działania jest szczególny.
Zostały one stworzone po to, by
dzięki nim działo się dobro, by każdego dnia ci najbardziej potrzebujący mogli przyjść do nich i zjeść tzw.
zawieszony obiad, a każdy senior z
legitymacją naszego Stowarzyszenia
zjeść ten sam obiad z 50% zniżką.

Wielka moc
pomagania
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200 koszyczków pełnych dobra

koszyczki specjalne pojemniki i wypełniali tym samym misję Stowarzyszenia, których częścią jest restauracja
Gary Babci Krysi – senior seniorowi.
Mimo wysiłku i zmęczenia, jaki im
towarzyszył, sami odkrywali, że sens

życia, a szczególnie świąt, jest właśnie w niesieniu pomocy. A każdy z
nas wie o tym, że podczas świąt
każde dobro wraca ze zdwojoną
mocą. Być może wkrótce się o tym
przekonamy… 3

Grill i tańce u Babci

U Babci Krysi nie ma rzeczy niemożliwych

Impreza na 200 osób

I

4 Panie w kuchni świetnie się uzupełniały

to dobro się dzieje. Każdego dnia
coraz więcej. W naszej restauracji
wydajemy około 500 posiłków
dziennie, tych dla naszych seniorów i
tych dla klienta indywidualnego, który
stołując się w naszej restauracji, często
nawet o tym nie wiedząc, przyczynia
się do niesienia pomocy, bo każdy dochód wygenerowany w ten sposób,
przeznaczony jest właśnie na tę pomoc dla naszych seniorów.
Jest tego dużo. A do tego dochodzą
jeszcze różnego rodzaju imprezy,
które nasza restauracja organizuje.
Jednym z największych wyzwań, jakie stanęło przed naszą restauracją w
ostatnim czasie było przygotowanie
obiadu dla 200 strażaków z okazji ich

święta. 200 osób na obiad, przy 500
wydawanych codziennie? Gdzie ich
wszystkich pomieścić? Jak przygotować stoły? Skąd wziąć tylu ludzi, żeby
było jak należy? To dylematy, z którymi trzeba się zmierzyć. I o ile w innych restauracjach byłoby to trudne,
u nas jest możliwe.
Bo jak zawsze w takiej sytuacji możemy liczyć na naszych seniorów wolontariuszy, którzy na hasło, że pomoc

jest potrzebna, licznie w restauracji
się pojawiają. I znów, w tym wielkim
przedsięwzięciu mogliśmy liczyć na
ich nie oszacowaną pomoc. Pomoc
przy ustawieniu stołów, nakryciu ich,
wyczyszczeniu szkła, sztućców. I tym
samym wiemy już, że nie ma rzeczy
nie możliwych. 3
4 Na zdjęciu: Sala przygotowana na
200 osób robiła świetne wrażenie 3
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Przyjdź na złotą, chrupiącą rybkę!
Świetne miejsce na płockiej starówce

Kto powiedział, że najlepsze ryby
są tylko nad morzem? Kiedy ma się
zaufanych dostawców, świetnej jakości produkty, a przede wszystkim
najlepszą kuchnię, również na Mazowszu, w samym sercu Polski
można spróbować wyśmienitych
rybnych specjałów. Nie wierzycie?
Odwiedźcie Rybkę u Babci na Starym Rynku w Płocku.

T

o miejsce to dowód na to, że
prawdziwy chillout w środku
miasta jest możliwy. Usytuowana na płockiej starówce, w otoczeniu drzew, kamienic, z widokiem na
ratusz i fontannę Afrodyta restauracja
to najlepszy wybór zarówno w weekend, jak i w tygodniu. Możesz przyjść
tu na randkę, zaprosić znajomych lub
spotkać się z rodziną.
No dobrze, ale przejdźmy do sedna

– jakie pyszności znajdziemy w menu
Rybki u Babci? Przede wszystkim
różne rodzaje ryb. Są smażone filety
pstrąga, dorsza, sandacza, ale również
pieczony łosoś. Idealnie smakują z
frytkami i surówką – colesław, z pora,
z kiszonej kapusty. Ale to nie
wszystko! Zjesz tutaj także wspaniałą
zupę rybną czy stynkę – chipsy rybne.

W wyjątkowej
atmosferze możesz
odetchnąć i zjeść coś
pysznego
Wiele opcji do wyboru mamy także
dla fanów śledzika. Przyrządzamy go
na wiele sposobów: po babcinemu, z
imbirem i porem, z burakiem i groszkiem, z cebulą, pieczarką i korniszonem i na słodko – z porem, rodzynkami i kukurydzą. Z pewnością

zaskoczymy cię natomiast takimi specjałami, jak marynowane algi i tatar
z łososia. W menu Rybki u Babci nie
mogło też zabraknąć sałatki Babci
Krysi, jak i tej z jajkiem lub łososiem.
Są też standardowe przekąski.
Czymś, co na pewno zachwyci
dzieci – jak i tych trochę starszych
klientów, którzy chcą wrócić do znanych smaków – są zapiekanki XXL.
Klasyczne, z pieczarkami i serem, a
także z szynką, kurczakiem lub salami. Świeże, przygotowywane na
miejscu, chrupiące – jedyne w swoim
rodzaju.
Wiemy, o czym myślicie. Do takich
wakacyjnych smakołyków przydałaby się odpowiednie napoje. U nas
oczywiście możecie się też napić zimnego piwka, z beczki lub butelkowego. Dla kierujących – mamy też
opcję 0% i inne napoje. Rybka u Babci
jest odpowiednio zaopatrzona!
Możecie szukać tak wyjątkowego
klimatu gdzie indziej, ale… To strata
czasu! U nas macie go na wyciągnięcie
ręki, w samym środku miasta. Zapraszamy nie tylko na obiad, ale też wieczorem, kiedy atmosfera robi się
wręcz magiczna. Weźcie do ręki kufel
piwa, rozsiądźcie się na jednym z naszych leżaczków w ogródku i delektujcie się smakiem naszych dań
wspólnie z bliskimi lub po prostu
sami – dla relaksu. 3

Barszcz, pielmieni,
gałuszki, deruny…

Od kilku miesięcy żyjemy w zupełnie nowej rzeczywistości. W naszym kraju gościmy miliony
uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli
tutaj przed okrucieństwem wojny.
Wciąż organizujemy zbiórki i inne
wydarzenia, które mogą im w jakikolwiek sposób pomóc czy po prostu sprawić, że choć trochę poczują
się jak u siebie. Takim wydarzeniem był Dzień Kuchni Ukraińskiej
organizowany 23 kwietnia w Rybce
u Babci na płockiej starówce.

N

asza restauracja tego dnia
była w brawach niebieskożółtych. Z głośników leciały
melodie ukraińskich przebojów, a
na stole gościły potrawy, które sąsiedzi zza naszej wschodniej granicy
bardzo dobrze znają. Niektórzy z
nas mieli natomiast okazję skosztować ich po raz pierwszy.

Kuchnia ukraińska jest podobna
do polskiej. Widać w niej wpływy
różnych kultur, ale sposób przygotowania potraw jest charakterystyczny
dla tej narodowości. Dania są z pozoru bardzo proste, ale mamy w nich
prawdziwe bogactwo smaku i aromatu. Oparte są na świeżych, marynowanych i wędzonych składnikach.
Pyszności na nasz Dzień Kuchni
Ukraińskiej przygotowały panie z
Ukrainy, które od wybuchu wojny
przebywają w Płocku. Można było
spróbować takich specjałów jak: gałuszki, naleśniki ukraińskie, banusz,
deruny, wareniki. Nie zabrakło też
przepysznego barszczu ukraińskiego.
Wszystkie potrawy rozeszły się
w mgnieniu oka, a szczególnie
chwalono barszcz. Środki zebrane
ze sprzedaży dań zostały w całości
przeznaczone na pomoc uchodźcom przebywającym w Płocku.3

Co weekend – grillujemy!
Wszyscy czekali na tę wybitnie letnią atrakcję

Letnie smaki

Sezonowe menu w Saloniku Babci Krysi

Każda pora roku ma swoje
smaki… Kiedy zmienia się aura wokół nas, mamy ochotę zjeść coś zupełnie innego, oczywiście z wykorzystaniem sezonowych owoców i
warzyw. W Saloniku Babci Krysi
bardzo dobrze o tym wiemy, dlatego dla naszych gości przygotowaliśmy specjalne sezonowe menu.

W

szystkie dania wybraliśmy
bardzo starannie, dbając o
to, żeby zaskoczyć was niesamowitymi smakami i abyście chętnie odwiedzali nas w ciepłe wakacyjne dni. Mamy też nadzieję, że
smak naszych potraw zostanie w waszej pamięci bardzo długo jako jedno
z pięknych wakacyjnych wspomnień.
Dlatego dania są nietypowe, fantazyjne i… przepyszne.
Dla fanów ryb mamy świeży i aro-

matyczny tatar ze śledzia – idealny
jako przekąska. A dla tych, którzy
chcieliby posmakować czegoś wegetariańskiego zaproponujemy kotlecik
jajeczny z wyśmienitym kremowym
sosem jogurtowym i młodymi ziemniakami. Nie mogło zabraknąć oczywiście młodej kapusty z pieczywem
oraz wspaniałego chłodnika litewskiego. Zaskoczyć mogą was natomiast dwa ciekawe dania – zielone
gazpacho na bazie ogórka, selera naciowego i awokado z oliwą, czosnkiem i szczypiorem, a także prawdziwy hit – roladka drobiowa z serem
camembert podawana na szpinaku
z musem malinowym.
Mamy też wyjątkowe desery: tiramisu, mus cytrynowy oraz orzeźwiającą lemoniadę z rabarbaru i
cytryny. Zapraszamy – nie pożałujecie, gdy spróbujecie! 3

Jaka jest jedna z najfajniejszych
aktywności latem? Grillowanie! Kto
nie lubi tego zapachu skwierczących
nad żarem potraw, smaku zimnego
piwa i uczucia relaksu… Wiemy o
tym i w Rybce u Babci mamy to
wszystko dla was – abyście nie musieli stać i „pilnować ognia”. W każdy
weekend grillujemy!

O

d piątku do niedzieli w Rybce
u Babci na płockiej starówce
mamy klimat ogródkowodziałkowy. Nasze wielkie grillowanie
rozpoczęliśmy pyszną majówką i postanowiliśmy przeciągnąć je na
wszystkie wakacyjne weekendy. Podczas nich oprócz specjałów rybnych
możecie u nas zjeść także znane i lubiane grillowe specjały.
Mamy przede wszystkim pyszną
swojską kiełbaskę, która jest nieodłącznym elementem każdego grillowania. Nie zabraknie także kaszanki,
również w wersji z kapustą kiszoną
– jeśli jeszcze nie próbowaliście, koniecznie nadróbcie! Poza tym na naszym ruszcie jest też pierś grillowa i
wyśmienite szaszłyki z cukinią, papryką, pieczarkami, cebulą i piersią z
kurczaka. Do tego idealnie przyprawiona karkówka z grilla, bez której

nie może się obejść. Jeśli wolicie coś
bez mięsa – polecamy świeże grillowane warzywa.
Wszystkie te specjały przygotowaliśmy specjalnie na letnie grillowanie
i nie są one dostępne w standardowym menu. Tym bardziej polecamy
spróbować, wszystko jest smacznie
przyprawione i w punkt ugrillowane.
Jeśli do tego dodać zimny napój,

Tiramisu dla dwojga
Babcia Krysia jest mistrzynią deserów i każdy, kto choć raz któregoś
z nich spróbował, z pewnością to potwierdzi. A w końcu wszyscy zasługujemy choć na chwilę wytchnienia
i przyjemności.

Może nie wiecie, ale nazwa tiramisu
– oryginalnie tira mi sù – pochodzi z
języka włoskiego i oznacza „popraw
mi humor”. I ten deser ma dokładnie
tak działać! Powstał w latach 70. XX

wieku w północno-wschodnich Włoszech, a jego receptura w 2010 roku
uzyskała certyfikat Włoskiej Akademii Kulinarnej. Tiramisu swoim wyśmienitym smakiem ma podnosić na
duchu tych, którzy tego potrzebują.
To smakołyk przygotowany bez pieczenia, który najlepiej smakuje schłodzony. Jego sekret tkwi w idealnym
połączeniu puszystych biszkoptów z
kawą espresso z kremem na bazie
serka mascarpone i żółtek jajek oraz

piękne widoki i muzykę, to mamy
perfekcyjny wakacyjny wieczór.
Warto przyjść do nas w weekend, zarezerwować stolik dla całej grupy,
aby móc wspólnie z nami pogrillować
w samym środku miasta.3
4 Na zdjęciu: W każdy weekend w
Rybce u Babci spróbujesz grillowanych specjałów 3

gorzką czekoladą lub kakao. Istnieje
mnóstwo różnych przepisów na tiramisu i Babcia Krysia także ma swój
własny. Czy najlepszy? Musicie przekonać się sami.
Jak najlepiej smakuje nasz deser? We
dwoje, na romantycznym wieczorze
albo na plotkach z przyjaciółką. Jest
idealny po ciężkim dniu, do kawy lub
herbaty. Dochodzą do nas słuchy, że
nawet przy najcięższym dniu tiramisu potrafi skutecznie poprawić humor i choć na chwilę odsunąć na bok
smutki. Dlatego serdecznie wam je
polecamy! 3
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W swoją pracę
wkładają całe serce
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Przyjdź po zakupach!
Domowe jedzenie w galerii handlowej

Seniorzy
w spiżarni

Chyba nikt inny tak dobrze nie
zaopiekowałby się naszą spiżarnią, jak seniorzy. Nie tylko znają
tajniki najróżniejszych przetworów, ale także są pełni kreatywności i chęci do działania. Dlatego nasze produkty są pełne słońca i
uśmiechu, a to czuć!

O

niepowtarzalny smak i wygląd produktów w Spiżarni
Babci Krysi, która znajduje się
w Galerii Wisła w Płocku, dbają seniorzy ze Stowarzyszenia AS. To oni
dostarczają najlepsze przepisy i nie
jeden raz już wpadli na świetny pomysł, który potem wcielaliśmy w życie. Praca w spiżarni przynosi im
dużo satysfakcji.
Doceniają to nasi klienci, którzy
widząc uśmiechniętych, choć zapracowanych seniorów, z chęcią sięgają
po dżemy, konfitury, cytrynki, przyprawy i wiele innych specjałów, które
znajdują się na naszych półkach. Seniorzy zapewniają, że znajduje się w

Dla tych, którzy może jeszcze nie
wiedzą, mała przypominajka – w
Płocku Gary Babci Krysi działają
prężnie jeszcze w jednej lokalizacji,
czyli w Galerii Wisła na osiedlu Podolszyce. Zdecydowaliśmy się otworzyć również tam naszą restaurację,
ponieważ chcemy, aby mieszkańcy
całego miasta mieli możliwość posmakowania najlepszych domowych potraw.

nich moc smaku i starannie dobrane
składniki, o których jakość również
bardzo dbamy.
Można powiedzieć, że produkty ze
spiżarni są od seniorów dla seniorów.
Czemu? Bo u nas smakowanie to zawsze także pomaganie – dochód,
który uzyskujemy w Spiżarni Babci
Krysi, przeznaczamy na pomoc potrzebującym osobom starszym.
Nic więc dziwnego, że nasze „spiżarniane krasnoludki” w tworzenie
pyszności do naszego sklepu wkładają całe serce. Dlatego wszystkie
produkty są wyjątkowe, o czym sami
się przekonacie, jeśli spróbujecie któregoś z nich. A jesteśmy pewni, że
każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. 3

Kosze prezentowe na każdą okazję

4Najlepsze prezenty to takie, które
powstają od serca. Kiedy chcesz podarować coś komuś bliskiemu, musi
być to coś szczególnego i niepowtarzalnego. Z pomocą przychodzi tutaj… Spiżarnia Babci Krysi! Tutaj znajdziesz specjalne kosze prezentowe,
idealne na każde okazje – urodziny,
imieniny, rocznice, święta albo po
prostu, bez okazji. Znajdzie zarówno
coś dla starszych, jak i młodszych.
Mamy zestawy ze słodkościami, jak i
wytrawnymi pysznościami. Sam możesz wybrać, co ma się znaleźć w
Twoim koszu. A oprócz produktów
ze spiżarni, można dołączyć do niego
naszego Skrzata Helpika. Wszystko
zostanie przygotowane i pięknie zapakowane do kosza lub skrzyneczki.
Obradowana takim koszem osoba
nie tylko będzie mogła posmakować

wspaniałości z naszych półek, ale też
zyska dobrego ducha domu! Po nasze
kosze prezentowe zapraszamy do
Spiżarni Babci Krysi w Galerii Wisła
w Płocku i na naszą stronę internetową www.spizarniababcikrysi.pl,
gdzie zamówisz je online. 3

O

twarcie domowej kuchni w galerii handlowej to pewnego rodzaju eksperyment. Eksperyment, który jak się okazuje, okazał się
dużym sukcesem. Zazwyczaj bowiem
mamy w takich miejscach do czynienia
z daniami typu fast food, sieciówkowym jedzeniem, z którego ciężko wybrać coś naprawdę pożywnego i zdrowego. Tymczasem po długich
zakupach możemy już zwyczajnie nie
mieć siły na gotowanie w domu. Wtedy
z pomocą przychodzi Babcia Krysia,
która zaserwuje zupę lub drugie danie
ze swojego przepisu. Kawałek domu
w galerii handlowej? Właśnie tak!
Do tworzenia naszych posiłków
wkładamy całe serce. W tej restauracji łatwo to zobaczyć, ponieważ
mamy tu tzw. „kuchnię na widoku”.
Na własne oczy możecie zobaczyć,

jak powstają chociażby nasze kultowe szare kluski z twarogiem i
skwarkami. Poza tym warto posmakować makaronów, sałatek, dań
mięsnych oraz wegetariańskich. Codziennie pytajcie też o zestaw dnia
w specjalnej cenie i o inne promocje,
np. Taniej Krysi Danie. Działamy tutaj tak samo jak w placówce przy ul.
Obrońców Płocka 1920. Nasze dania
dzięki ujednoliconym standardom
wszędzie smakują tak samo dobrze!

Nasze dania wszędzie
smakują tak samo
dobrze. Przyjdźcie po
zakupach i sprawdźcie!
Ciepły domowy obiad możesz
zjeść na miejscu, w Galerii, która
mieści się przy ul. Wyszogrodzkiej
144. To dobra wiadomość dla mieszkańców Podolszyc, Borowiczek czy
Słupna, którzy lubią odwiedzać Babcię Krysię. Możesz też zamówić jedzenie na wynos i odebrać je po
udanym shoppingu. Dania dowozimy też codziennie do godz. 21.00.
Kolejny punkt to także więcej pomagania. Dzięki temu, że rozwijamy
sieć naszych restauracji, mamy więcej możliwości pomocy potrzebującym. Przypominamy, że zysk z ku-

Lato! Czas przetworów

J

ak przygotowywać przetwory
wiedzą na pewno seniorzy pracujący w Spiżarni Babci Krysi. O tym,
co znajdzie się na półkach, wiemy już
dużo wcześniej, ponieważ tworzenie
przetworów to pewien proces – od
znalezienia odpowiednich składników, przez przygotowanie, po zawekowanie wszystkiego w słoiczkach.
My na przykład w czerwcu znaleźliśmy najlepsze truskawki do naszych

konfitur – duże soczyste, pachnące i
pyszne. Zamknęliśmy je w słoiczkach,
abyście później mogli poczuć smak
lata każdą porą roku.
Was także zachęcamy do tworzenia przetworów. W wakacje zaczynamy od dżemów z truskawek, malin borówek, czarnych porzeczek,
wiśni, czereśni czy moreli. Następie
przychodzi czas na ogórki gruntowe,
które możemy przygotować w
wersji małosolnej lub kiszone czy
konserwowe. W sierpniu warto też
wykorzystać pomidory – na sok lub
przecier. A w naszej spiżarence możecie znaleźć najlepsze przyprawy,
które przydadzą się do przetworów
– czosnek niedźwiedzi, majeranek,
bazylię, jałowiec, kolendrę czy
pieprz w ziarnach. Polecamy! 3

powanych dań – również w punkcie
w Galerii Wisła – przeznaczany jest
na cele statutowe Stowarzyszenia
AS. A wśród nich jest aktywizacja
osób starszych, wykupowanie leków
czy opału lub posiłków. 3

4 Na zdjęciu: Gary Babci Krysi w
Galerii Wisła mają już stałe grono
wiernych klientów 3

Wydajemy ich codziennie kilkaset!

Zestawy dnia dla seniorów
W Garach Babci Krysi tworzymy
niepowtarzalne domowe smaki,
które znają i lubią tysiące odwiedzających nas osób. Tworzymy je
często w bardzo szybkim tempie,
aby wszystko było gotowe na czas,
ale też pięknie prezentowało się na
talerzu i wyśmienicie smakowało.

D

zieje się tak dlatego, ponieważ
codziennie wydajemy setki zestawów obiadowych dla seniorów. Część z nich w ramach akcji Zawieszonego Obiadu, ale przede
wszystkim są to zestawy z 50% zniżką
dla członków Stowarzyszenia AS. Seniorzy, którzy posiadają aktywną legitymację, mogą zjeść dwudaniowy posiłek za połowę jego komercyjnej ceny.
Codziennie serwujemy co innego.

Mamy domowe zupy, takie jak pomidorówka, ogórkowa, kalafiorowa,
barszcz, jarzynowa. Na drugie danie
serwujemy między innymi gulasz, kotlet mielony, udko z kurczaka, bitki drobiowe i inne specjały z kaszą czy ziemniakami i wybraną surówką. Wszystko
świeże i pyszne – jak to u babci.
Przypominamy, że niedawno zmianie uległa cena obiadów dla seniorów
i obecnie wynosi ona 10 zł zamiast 9.
Jest to oczywiście podyktowane szalejącą inflacją w całym kraju, przez którą
ceny produktów, także spożywczych,
uległy dużej zmianie. Przede wszystkim znacząco podrożało paliwo, które
jest niezbędne do transportu wszelkich
artykułów przez dostawców. Seniorzy
nadal otrzymują zestaw dnia w cenie
z 50% rabatem, a ponieważ wzrosła

Przepis od seniorów
Jak zrobić ogórki kiszone lub małosolne?

Lipiec i sierpień to nie tylko czas
wakacji. Dla wielu seniorów miesiące te oznaczają także czas na
przetwory, ponieważ mamy szczyt
sezonu warzywno-owocowego. A
przygotowywanie słoiczków z pysznościami, to także pewna forma aktywności i do tego jaka smaczna!

13

Skoro już zachęcamy was do robienia przetworów, poprosiliśmy
naszych kochanych seniorów, aby
podpowiedzieli, jak je przygotować. Być może nie wszyscy wiedzą,
jak się zabrać do przygotowania
ogórków kiszonych czy małosolnych. Podpowiadamy! To nic trudnego. Kiedy już zaopatrzycie się w
niezbędne przyprawy czy chrzan
w Spiżarni Babci Krysi, przygotujecie sobie warzywa oraz słoiczki,
nie pozostaje nic innego jak zabrać się do działania.

Ogórki kiszone

Potrzebujemy 1 kg małych ogórków, kawałek chrzanu, czosnek, koperek, 2 liście chrzanu, 2 litry gorącej
wody, 2 łyżki soli kuchennej. Sól rozpuszczamy w gorącej wodzie. Ogórki
dokładnie myjemy i układamy je w
wyparzonych słoikach. Pomiędzy nie
wciskamy przekrojone na pół ząbki

czosnku (1 ząbek na słoik), kawałek
chrzanu (widać na zdjęciu wielkość),
koperek oraz kawałek liścia chrzanu.
Całość zalewamy wcześniej przygotowaną solanką. Odstawiamy na minimum 2-3 tygodnie.

Ogórki małosolne

Przygotowujemy 1 kg ogórków
(świeżych, niezbyt dużych, ze sprawdzonego źródła), 5 gałązek kopru,
kilka ząbków czosnku, obranych i
przekrojonych na pół, 15 cm kawałek
korzenia chrzanu, kilka liści porzeczki
lub wiśni (niekoniecznie), 1 i 1/2 litra
wody, sól kamienną do przetworów.
Ogórki moczymy 3 godz. w zimnej
wodzie, potem myjemy, osuszamy i
układamy w słojach. Dodajemy do
nich obrane i przekrojone na połówki
ząbki czosnku, obrany i pokrojony na
kilka kawałków chrzan, koper, liście
porzeczki lub wiśni. To zalewamy posoloną wodą (czubata łyżka na litr

jego cena, zapłacą teraz 1 zł więcej.
Mamy nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli wrócić do starej ceny. 3

4 Na zdjęciu: Priorytetem są zestawy
dnia przygotowywane dla seniorów
AS i na akcję Zawieszony Obiad3

wody). Przykrywamy gazą i zabezpieczamy gumką. Odstawiamy w zacienione miejsce na ok. 5 dni.
Kiedy ogórki kiszone bądź małosolne będą już dobre, świetnie sprawdzą się na różne okazje. Są wspaniałe
do dań na grilla, jako imprezowa
przegryzka czy dodatek do drugiego
dania – na przykład kotleta schabowego z ziemniakami. 3
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Uwaga: kleszcze!

W Stowarzyszeniu AS aktywność
wiele ma imion. Tym razem jednak
chcemy się pochylić nad tą sportową.
Za oknem mamy piękną pogodę, a
to najlepsza okazja, aby seniorzy pozbyli się wszelkich wymówek i spróbowali jakiegoś sportu.

D

laczego warto być aktywnym,
także jako senior? Podejmowanie regularnej aktywności
fizycznej korzystnie wpływa na obecność i przebieg chorób przewlekłych,
tj. nadciśnienie czy osteoporoza. Wysiłek fizyczny pomaga też łagodzić dolegliwości bólowe związane ze schorzeniami układu ruchu. Trening
poprawia tolerancję glukozy, zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy.
Systematyczne wykonywanie ćwiczeń ruchowych wiąże się z mniejszym ryzykiem infekcji, może mieć

wpływ na redukcję ilości przyjmowanych leków. Aktywność też świetnie
wpływa na sprawność umysłową.
A jakie aktywności są najlepsze dla
osób po 50. roku życia? Najpierw
można zacząć od długich spacerów.
Bardzo zdrowy i efektywny jest też
nordic walking, który staje się coraz
bardziej popularny wśród seniorów.
Dobrym pomysłem jest też jazda rowerem, nawet miejskim, po ścieżkach
rowerowych. Później można spróbować dłuższych wycieczek. Niektórzy
seniorzy polecają także spokojną grę
w golfa lub lekki wodny aerobik.
Aktywność fizyczna czy też uprawianie sportu smakuje najlepiej,
kiedy mamy odpowiednie towarzystwo. Warto jest motywować siebie
nawzajem do podejmowania kolejnych sportowych wyzwań – oczywiście dla zdrowia. 3

Złap oddech w ogródku

Latem wybierając się na wędrówki, szczególnie te leśne, do parków, pamiętajmy o ochronie.
Zwłaszcza przed kleszczami, które
są najbardziej aktywne w okresie
od maja do listopada.

K

leszcze są nosicielami wielu
groźnych chorób. W naszym
klimacie przede wszystkim
boreliozy i kleszczowego zapalenia
mózgu. Dlatego tak ważne jest, by po
każdym ze spacerów dokładnie
sprawdzić obrzeża włosów, miejsca
za uszami, szyję, pachy, zgięcia rąk i
kolan, pępek, pachwiny oraz okolice
ścięgna Achillesa. Jeśli zauważymy
kleszcza, należy natychmiast go usunąć przy pomocy pęsety. Ważne, by

Kto jak kto, ale senior z seniorem
zawsze się dogada. Czy to podczas
wspólnych zajęć, czy to podczas pikników, gdzie wspólnie można zrobić
coś ciekawego. Dlatego wiele
miejsca poświęcamy współpracy z
innymi organizacjami działającymi
na rzecz seniorów.

S

4Idealna letnia pogoda jest wspaniałą okazją, aby nie siedzieć w domu
i jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Dotlenianie organizmu ma wiele zdrowotnych zalet,
co jest bardzo ważne dla seniorów.
Warto usiąść choć raz dziennie w
ławce w parku, a jeśli mamy własny
ogródek – jak najczęściej go odwiedzać! Zawsze warto też odwiedzić
Centrum Aktywnego Seniora i tutaj
wraz z innymi odpocząć w cieniu w
naszym ogródku. Przy okazji można
porozmawiać i zaplanować różne aktywności. Także warsztaty, na przy-

kład wokalne, są przyjemniejsze, gdy
można je zorganizować na świeżym
powietrzu, o czym przekonali się nasi
seniorzy z chóru „Młodzi duchem”.
Centrum jest otwarte przez całe lato,
więc seniorzy, którzy mieszkają w
mieście, w blokach, mogą przyjść tutaj i spędzić czas w ogrodzie. W Centrum Seniora w Płocku mamy nawet
siłownię plenerową, z której można
śmiało korzystać.
Warto więc zaczerpnąć oddechu i w
lato jak najwięcej czasu spędzać na
świeżym powietrzu, zażywając witaminy D3. 3

ująć pęsetą główkę insekta i lekko,
ale zdecydowanie pociągnąć go do
góry. Miejsce po ukąszeniu trzeba
zdezynfekować i dokładnie umyć
ręce. Absolutnie zakazana jest stara

W lato należy
szczególnie pamiętać
o ochronie przed
kleszczami.
metoda smarowania kleszcza tłuszczem, bo to tylko zwiększa ryzyko zakażenia. Powoduje bowiem, że pasożyt zaczyna się dusić i wymiotować.
Pierwszym objawem skórnym po
ukąszeniu kleszcza, świadczącym o
rozwoju boreliozy, może być rumień.
– Należy pamiętać, że nie każde uką-

źródło: freepik.com

Sport to zdrowie!
Senior aktywny latem

źródło: freepik.com

Ekspert radzi

towarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów
przywiązuje ogromną uwagę do
tego, by razem z innymi organizacjami podejmować wspólne działania
dla osób w wieku 60+. Współpracę
owocującą ciekawymi pomysłami, z
których mogą czerpać seniorzy w
Mławie i w Płocku.
Pomysł sprawdza się, bo miejsca
na wspólne działanie nie brakuje. A
każda z organizacji działających na
rzecz seniorów ma do zapełnienia
ogromny obszar i do zaoferowania
mnóstwo ciekawych dla seniorów autorskich projektów. I każda ma
miejsce na to, by wspólnie realizować
oczekiwane przez seniorów przedsięwzięcia. To widać po współpracy
przedstawicieli różnych organizacji
seniorskich w Płockiej Radzie Seniorów, gdzie obecne jest Stowarzyszenie AS. Owocuje ona pracą nad ocze-

szenie przez kleszcza jest równoznaczne z zakażeniem chorobą odkleszczową. Szybkie usunięcie kleszcza zmniejsza ryzyko zakażenia.
Bezpośrednio po ukąszeniu i po usunięciu kleszcza z danego miejsca, nie
ma konieczności pilnego kontaktu z
lekarzem, należy tylko obserwować
miejsce po ukąszeniu, a jeżeli pojawi
się w tym miejscu rumień o średnicy
ponad 5 cm, zwany rumieniem wędrującym, należy zgłosić się do lekarza
POZ, który zdecyduje o włączeniu
właściwego antybiotyku stosowanego w 1-ym stadium boreliozy. W
przypadku rumienia wędrującego nie
ma konieczności potwierdzania rozpoznania badaniami serologicznymi,
ponieważ rozpoznanie na tym etapie
ustalane jest na podstawie obecności
zmiany skórnej. Wystąpienie rumienia wędrującego nie musi być jednoznaczne z występowaniem innych
postaci boreliozy – mówi Ewa MilikJózefiak, ordynator Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Płocku.
Objawy, jakie powinny nas zaniepokoić u osoby dorosłej, to np. nudności, sztywność karku, a u dzieci
bóle głowy, drażliwość, apatia, szybkie męczenie się, bóle mięśni, stawów, brak koncentracji. Wówczas
szybka diagnostyka w kierunku boreliozy staje się niezbędna, 3
4Źródło: strona www Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Płocku 3

Między nami
seniorami….

kiwanymi przez seniorów działaniami integrującymi środowiska osób
starszych, wzmacniającymi ich aktywny udział w życiu społeczności lokalnej miasta. A w codziennym działaniu to także równie ważne wsparcie
polegające na wspólnym organizo-

waniu wydarzeń kulturalnych, przeglądów chórów, grup teatralnych czy
wsparciu lokalowym. Takim zawsze
służy innym organizacjom seniorskim prowadzone przez Stowarzyszenie AS Centrum Aktywności Seniorów w Płocku. 3

4 W Seniorskim Centrum Informacji Cyfrowej CAS z zajęć korzystali
seniorzy z UTW „Trzecia Młodość”
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Wrocław zawsze zachwyca
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Wycieczkowe plany

Dokąd jeszcze w tym roku możemy pojechać?
Wielu już w tym roku odbyło
swoje piękne podróże do Wrocławia, Adrspachu czy Pragi. Spora
grupa naszych seniorów przeżyła
również swój piękny czas, pod znakiem dobrej pogody, mile i zdrowo
spędzonego czasu, na turnusie rehabilitacyjnym w Niechorzu.

O

czywiście to nie wszystko, co
mamy w naszej ofercie. Bo
przed nami jeszcze wiele
pięknych wypadów, podczas których będziemy mogli podziwiać
piękne widoki, doświadczać historii,
odkrywać nieznane zakątki, dokładać swój kamyczek do aktywności
i cieszyć się dobrym towarzystwem
i dobrze się bawić. A zatem, co
przed nami?
Już niebawem zapraszamy Was do
odbycia legendarnej podróży – Kraków, Wieliczka (15 – 17 lipca br.), pod-

czas której będziemy odkrywać, dla
jednych na nowo, dla innych po raz
pierwszy, gród Kraka. To podczas tej
wyprawy powrócimy do początków
naszej historii. Tym co powinno zachęcić nas jeszcze bardziej do odbycia
tej podróży, to sposobność zwiedzenia jedynej w swoim rodzaju Kopalni
soli w Wieliczce.
Przed nami również góry – Bieszczady i Tatry. Miejsca od kilku lat cieszące się niesłabnącym powodzeniem. To już we wrześniu. Pobyty w
Polańczyku i Murzasichle dostarczą
Państwu niezapomnianych wrażeń.
Poza tym nie ma chyba piękniejszych
widoków niż te w naszych cudownych, polskich górach… Ale zanim w
góry, to jeszcze może ktoś zechciałby
odwiedzić z nami Litwę, a na niej
Wilno, Kowno i Troki. To powrót „na
Ojczyzny łono”. Zapraszamy jesienią,
w dniach 6 – 8 września br. 3

Wiosna w Niechorzu

Fale, szum morza i mnóstwo witaminy D3

Od kilku już lat jednym z najbardziej cieszących się powodzeniem
miejsc na naszej mapie turystycznej
pozostaje Niechorze i pobyt w
ośrodku New Corner, gdzie zawsze
nasi seniorzy przyjmowani są iście
po królewsku. Począwszy od pokoi
wyposażonych w wysokim standardzie, przez jedzenie, które u niektórych sprawia „przybycie obywatela”,
po zabiegi fizjoterapeutyczne, aż po
inne ciekawe atrakcje, typu wycieczka czy wieczory taneczne przy
muzyce na żywo.

N

ie inaczej również było i w
tym roku podczas majowego
pobytu, gdzie przy sprzyjającej, słonecznej pogodzie, wypoczynek
seniorów stał się jeszcze bardziej atrakcyjny. Zażywanie witaminy D prosto ze słońca to zapewne dodatkowy
zabieg fizjoterapeutyczny, który nie
tylko poprawił koloryt skóry, ale znacząco wpłynął na poprawę zdrowia

– fizycznego i psychicznego. Nasi seniorzy podczas majowego pobytu
mieli okazję zwiedzić Kołobrzeg, ze
wszystkimi jego atrakcjami, zobaczyć
ruiny XIII wiecznego kościółka w
Trzęsaczu i dowiedzieć się, dlaczego
już tylko tak mały jego fragment przetrwał do dnia dzisiejszego.
Pobyt w Niechorzu, w opowieściach
seniorów, to również pyszne, pełnowartościowe, zdrowe i urozmaicone
posiłki. Tu nigdy nikt nie chodzi
głodny, a wielu wręcz narzeka, że się
przejada. No cóż, taki już urok wypoczynku.
Tym, co zapewne również sprawia,
że seniorzy chętnie podróżują z nami
do Niechorza, to możliwość zabiegów
fizjoterapeutycznych, pod czujnym
okiem pani Julity. Zawsze wracają
umocnieni i w lepszej kondycji.
Tych, którzy nie załapali się na
wiosnę w Niechorzu, zapraszamy na
jesienny pobyt, jeszcze nie co dłuższy,
a przez to i bardziej atrakcyjny. 3

4 Pobyt nad morzem to jedna z najlepszych form wypoczynku

źródło: freepik.com

Zwiedziliśmy starówkę, zoo i Panoramę Racławicką

Wrocław to jedno z najbardziej
aktywnych turystycznie miast w całej Polsce. Przechadzając się po
wrocławskim rynku nie sposób nie
zauważyć ludzi z aparatami, wycieczek starszych Niemców, którzy z
zamiłowaniem kursują melexami
po mieście lub coraz częściej występujących gromadek Azjatów robiących sobie zdjęcia z krasnoludkami. Skoro goście zagraniczni tak
chętnie przyjeżdżają do Wrocławia,
nie mogło tam również zabraknąć
naszych AS-ów.

W

dniach 6 – 8 maja br. odbyliśmy cudowną podróż do
stolicy Górnego Śląska,
który od samego początku i pierwszego kontaktu z jego architekturą
wszystkich nas zachwycił. Kiedy dołożyć do tego super przewodnika, to
czegóż chcieć więcej.
Podczas trzydniowej wyprawy mieliśmy okazję zwiedzić Ostrów Tumski
z jego przepiękną gotycką katedrą, być
w murach Ossolineum, barokowym
gmachu głównym Uniwersytetu
Wrocławskiego, przemierzyliśmy
spore kilometry po Starym i Nowym
Rynku, gdzie podziwialiśmy pięknie
skomponowane ze sobą budowle zabytkowe z tymi wykonanymi w stylu
modernistycznym.
Być we Wrocławiu i nie być ZOO, to
tak jak być w Rzymie i nie widzieć pa-

pieża. To najstarsze ZOO w Polsce, licznie odwiedzane. Byliśmy i my. A w
nim na szczególną naszą uwagę zasłużyło Afrikarium, gdzie mogliśmy
namacalnie zetknąć się z egzotyką, zarówno świata lądowych zwierząt, jak
i z całym bogactwem świata podwodnego. Na koniec naszej wyprawy odwiedziliśmy Hydropolis, centrum wiedzy o wodzie, gdzie mieliśmy okazję
dowiedzieć się ciekawostek na temat
samej wody i tego, co z nią jest związane. 3
4 Na zdjęciu: Spora grupa seniorów
wybrała Wrocław na jedną z ASowych
wycieczek 3

Śledź nas na bieżąco!

Początek czerwca w turystyce
AS-a upłynął pod znakiem wycieczki do Adrspachu, skalnego
miasta i Pragi. Chcąc podsumować
krótko i zwięźle trzydniowy pobyt
u południowych sąsiadów, można
to skwitować dwoma słowami: cudowny wyjazd.

C

o sprawiło, że takim był? Bo
przecież pogoda za bardzo
nas nie rozpieszczała. Przez
dwa dni, z tych trzech cudownych,
chodziliśmy w strugach deszczu. A
mimo to nawet dżdżysta pogoda
nie przeszkodziła nam cieszyć się
urokami Skalnego Miasta, w którym przechadzając się między skalnymi labiryntami, podziwiając
skalne ostańce przeżywaliśmy zachwyt i oddawaliśmy się chwilom
zapomnienia. Każdy, kto chce doświadczać piękna natury, koniecznie powinien wpisać w swoje wojaże przyjazd do Adrspachu. Nie
mniej urokliwa dla AS-ów okazała
się również Praga.
Przez te dwa dni pobytu w Pradze
przemierzyliśmy na własnych nogach dobrych kilkanaście kilomet-

C

ałkiem niedawno wróciliśmy
z Niechorza, a czeka nas też
nadmorska jesień. I tu dwie
propozycje. 14 – dniowy pobyt rehabilitacyjny w Niechorzu, w znanym już kurorcie, a dla tych, którzy
potrzebują krótszego pobytu nad
naszym Bałtykiem, proponujemy 5
– dniowy wypoczynkowy wypad do
Krynicy Morskiej. A to tylko jedna
z wielu propozycji na wycieczki z
ASami – o reszcie z nich piszemy u
góry. Poza tym zapraszamy do odwiedzania naszych CAS-ów w Mławie i Płocku, gdzie znajdziecie wydrukowane foldery z opisem każdej
z wycieczek. Zachęcamy także do
sprawdzania naszych stron internetowych i na Facebooku, bo tam
również będą pojawiać się bieżące
oferty turystyczne oraz zdjęcia z
wyjazdów. 3

„Zające” i Praga

Odwiedzamy południowych sąsiadów
rów po uliczkach stolicy południowych sąsiadów , po to by dotrzeć
na Hradczany, a tam stanąć na dziedzińcu reprezentacyjnym, zobaczyć
piękno Katedry św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylikę św. Jerzego
czy przespacerować się Złotą
Uliczką z wieżą Daliborka. Kolejnym
etapem naszej wędrówki po Pradze
stało się przejście na Małą Stranę,
aby móc cieszyć nasze oczy pięknym Rynkiem, a na nim podziwiać
kościół Św. Mikołaja, odbyć spacer
uliczkami dzielnicy ambasad i pałaców, zobaczyć Plac Republiki i dotrzeć na przepiękny Rynek Starego
Miasta, na którym mogliśmy podziwiać średniowieczny Ratusz ze
słynnym zegarem Orloj, pomnik
Jana Husa czy pałac Kinskich.
To zapewne nie wszystko, czego
mogliśmy doświadczyć w Pradze.
Reszta niech pozostanie we
wspomnieniach albo w pragnieniach, by jeszcze tam powrócić. 3
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Jedna z wielu historii

Nasze Stowarzyszenie powstało z
myślą o osobach starszych i samotnych, którym może wydawać się,
że najlepsze dni swojego życia mają
już za sobą. Gdy dołączają do naszej
wielkiej rodziny, często są bardzo
zaskoczeni, ile radości i spełnienia
może przynieść uczestnictwo w wydarzeniach, zajęciach, wyjazdach, a
przede wszystkim kontakt z drugim
człowiekiem. Często słyszmy historie, takie jak ta, którą za chwilę przeczytacie, które utwierdzają nas w
przekonaniu, że to, co robimy, ma
głęboki sens.

C

hcemy opowiedzieć wam o
Marii – która tak naprawdę
Marią nie jest, ale dla potrzeb
przekazania tej historii tak ją właśnie
nazwiemy. Maria ma 78 lat. Właściwie już zaraz 79, ale bardzo nie lubi
szybkiego upływu czasu i tych cyfr
rosnących, jak to mówi, „na liczniku”.
Bardzo dobrze pamięta, jak kiedyś
było ich około 22, a ona co weekend
ubrana w swoją ulubioną spódnicę,
którą sama uszyła, szła trzy domy
dalej do swojej przyjaciółki Heleny
napić się domowej nalewki wraz z
innymi dziewczętami i chłopcami ze
wsi. Helena miała brata, był trochę
starszy od nich i całkiem miły. Przynajmniej na tyle, że kilka lat później
został Marii mężem.
Było to duże grono. Razem śmiali
się, wygłupiali, grali w tysiąca, space-

Z pewnością wiele osób zgodzi
się ze stwierdzeniem, że wiosna
to najpiękniejsza pora roku. Tak,
tak, wszystko budzi się ze snu zimowego do życia, naokoło robi się
zielono i wychodzi powoli ciepłe
słońce. Nic dziwnego, że kiedy
zbliża się majówka, wszyscy zacierają ręce na myśl o wspólnym wiosennym świętowaniu końca zimy.

M

ajówkowy czas kojarzy się z
pierwszymi imprezami na
świeżym powietrzu, najlepiej w towarzystwie grilla. Po długim
pandemicznym okresie wszystkie takie spotkania cieszą podwójnie. Nie
inaczej było w naszym Stowarzyszeniu. Seniorzy cieszyli się niezwykle
na samą myśl o spotkaniu się i wspólnym powitaniu wiosny.
Tym razem seniorzy z Płocka go-

rowali po wsi lub wzdłuż długich alejek w sadach swoich rodziców. Maria
pamięta, że miała tylu znajomych, że
na jej urodzinach krzesła trzeba było
znosić od wszystkich sąsiadów z okolicy. Później robiło się ich coraz mniej.
Ktoś wyjechał, ktoś odszedł, ktoś zajął
się rodziną… Maria wyszła za mąż,
wyjechali razem do miasta – za pracą.
Urodziła dwójkę dzieci, synów i im
poświęciła swoje życie.
Te rodzinne czasy, kiedy dzieciaki
były jeszcze małe, pamięta bardzo
dobrze i zawsze robi jej się ciepło a
sercu, gdy przywołuje kolejno

Czasem człowiekowi po
prostu potrzeba tylko
drugiego człowieka…
wspomnienia… Zbite kolano Janka na
boisku, pierwszy ząbek Michasia,
wspólne festyny, spacery nad Wisłę,
przygotowywanie ulubionych naleśników. Powrót męża z pracy, radość
chłopców i te 15 minut tylko we
dwoje, kiedy poszli spać. Nie, nie zawsze było lekko i przyjemnie. Były
problemy, rozterki, ale po co hodować
w myślach te gorsze wspomnienia?
Lata mijały, synowie pojechali na
studia, znaleźli dobrą pracę, ale… jeden w Wielkiej Brytanii, drugi w Holandii. Tam też założyli rodziny. Mąż
Marii podupadł na zdrowiu. Miał 62
lata, kiedy odszedł. Maria woli o tym
nie rozmawiać.

Tak, dokładnie. Została sama. W
pustym domu, nie mając się do kogo
odezwać. W zasadzie czym mogłaby
się zająć? Wydawało się jej, że jej
życie się skończyło, a pozostała jedynie egzystencja… Pewnego dnia
wracając z zakupów, przechodząc
obok pobliskiej restauracji usłyszała muzykę i gwar. Przed wejściem stało kilkoro roześmianych
seniorów. Widząc, że stoi i się przygląda, podeszła do niej jedna z kobiet. – Zapraszamy do środka! – Maria sama nie wie, czemu zgodziła
się wejść. Miała na sobie zwykłe
spodnie, a w ręku siatkę z zakupami.
Krysia, bo tak miała na imię kobieta,
opowiedziała jej o Stowarzyszeniu,
do którego należy. Zachęciła, by
przyszła na drugi dzień do Centrum
Aktywności Seniora na zajęcia plastyczne. I tak Maria stała się jednym
z ASów.
Za namową Krysi zaczęła brać
udział w wyjazdach i warsztatach, z
dnia na dzień odzyskując energię i
chęci do życia. Przebywając wśród innych uśmiechniętych seniorów nie
sposób było być smutnym czy zmartwionym. Była pod wrażeniem tego,
ile przyjemności sprawia jej udział
we wszystkich organizowanych przez
Stowarzyszenie aktywnościach i że
ona, Maria, nauczyła się obsługi komputera! Wcześniej te urządzenie było
dla niej jak czarna magia…
- Mamo, ty jedziesz za granicę?
Sama? – dziwił się Janek. Jego głos
przez smartfona brzmiał wyraźniej
niż przez stary telefon. Dobrze, że
Krysia nauczyła ją go obsługiwać. –
Nie, skądże znowu sama. Jedziemy
razem z przyjaciółmi – odpowiadała
z dumą Maria.
Dołączając do Stowarzyszenie poza
przyjaciółmi zyskała też coś cennego.
Chęć do życia. Jak chciałaby zaprosić
do nas innych? Zastanawia się chwilę
i mówi: - Po prostu – przyjdźcie. 3
4Na zdjęciu: Kiedy nasi seniorzy
się uśmiechają, nie sposób samemu
być smutnym3

Seniorzy porwali
wszystkich do tańca
ścili swoich mławskich przyjaciół.
A zaprosili ich do samego centrum
miasta, czyli na Stary Rynek! To tutaj mieści się restauracja Rybka u
Babci, która należy do Stowarzyszenia AS. W powietrzu unosił się zapach grilla, ponieważ majówka była
rozpoczęciem wielkiego sezonu
grillowego w naszym lokalu. Była
więc i karkówka, i kaszanka, a i nie
mogło
zabraknąć
kiełbaski.
Wspólny posiłek seniorzy zjedli na
świeżym powietrzu, w otoczeniu
lip, podziwiając ratusz, fontannę Afrodyta i koło widokowe.
Ale nie mylicie się i dobrze znacie
naszych seniorów, jeśli pomyśleliście, że z pewnością na samym jedzeniu się nie skończyło. No bo jak
tu nie wykorzystać tak dużego parkietu, jakim jest plac płockiej starówki? Jak zawsze nikogo nie trzeba
było zbyt długo namawiać. Jak tylko
z głośników poleciały pierwsze nuty
znanych piosenek, wszyscy ruszyli
do tańca. Powstało duże, energiczne
koło, a do naszych seniorów dołączały dzieci i dorośli, którzy akurat
tego dnia wybrali się na spacer po
starym mieście. Ta radosna wrzawa
zwracała uwagę każdego przechod-

nia. Płocczanie na własne oczy
mogli zobaczyć, jak bawi się Stowarzyszenie AS!
Zabawa była na tyle udana, że
ożywiła całą starówkę. Seniorzy bawili się wspólnie, szalejąc w tańcu i
zachęcając do niego innych. Było
bardzo energicznie i radośnie, jak
przystało na wiosenne przyjęcie.
Majówka była też doskonałą okazją
do rozmów i dzielenia się pomysłami. Wśród naszych ASów są już
więzi przyjacielskie, więc z chęcią
opowiadali sobie nawzajem, co u
kogo słychać. Umawiali się też, na
wycieczki w letnim sezonie turystycznym pojadą.
Bardzo chętnie organizujemy seniorom takie spotkania, bo wiemy,
ile one dla nich znaczą. Samemu
może być czasem ciężko udać się do
Mławy czy Płocka, a w grupie jest
zawsze raźniej. Zgadzamy się też z
seniorami, że warto wspólnie celebrować różne okazje, także majówkę.
Przed nami kolejne spotkania i
zabawy, ponieważ jeśli tylko są
chęci, to już połowa sukcesu. A na
nich z pewnością będzie i pyszne
jedzenie, i świetna muzyka, i doskonała atmosfera! 3

Najlepiej, bo razem!

Święta już co prawda dawno za
nami, ale zawsze miło jest wrócić
pamięcią do wspólnie spędzonych
chwil. Ponieważ w Stowarzyszeniu
AS jesteśmy jak rodzina, to spotykamy się również w okresie wielkanocnym, aby złożyć sobie życzenia i spędzić miło czas.

T

ak zwane wspólne „jajeczko”
miało miejsce w gościnnych
Centrum Aktywności Seniora
w Mławie. Nie zabrakło oczywiście
świątecznych specjałów. Jajka, sałatki i inne pyszności przygotowali
uzdolnieni mławscy seniorzy w ramach kulinarnych warsztatów. Ugo-

W

iosna jest czasem, kiedy
rosną nasze chęci do działania. Wtedy też przychodzi
moment na pewne podsumowania
tego, co było i planowanie kolejnych
działań. Dlatego też niedawno zaprosiliśmy naszych seniorów w Mławie
oraz w Płocku na spotkanie organizacyjne, podczas którego omawialiśmy
najważniejsze kwestie, związane z
tym, co się działo i co jeszcze będzie
się dziać w tym roku.
Wyznaczanie sobie kolejnych celów jest bardzo istotne. A nic o was
bez was – mówimy zawsze do naszych seniorów. Dziękujemy im zawsze za zaangażowanie, z jakim podejmują się kolejnych wyzwań. Bez
tego nasze działania nie byłyby tak
owocne. Dzięki czynnemu udziałowi
seniorów w tworzeniu Stowarzyszenia możemy realizować wiele cennych i ważnych rzeczy – dla siebie
samych, jak i tych, którzy bardzo potrzebują naszej pomocy. 3

ścili swoich przyjaciół z Płocka prawdziwymi smakołykami. Poza świetnym jedzeniem była też prawdziwie
cudowna atmosfera. Nie mogło być
inaczej, skoro zebrali się sami wspaniali ludzie. Takie momenty jeszcze
bardziej przybliżają nas do siebie i
uświadamiają, że wspólnie tworzymy
coś wspaniałego i pięknego.
Przed Wielkanocą wydawaliśmy
też koszyczki dla naszych podopiecznych, w których znajdowały się świąteczne potrawy. Ta akcja jak zwykle
przyniosła wiele wzruszeń. 3
4 Na zdjęciu: Lubimy razem spędzać
wszelkie świąteczne chwile3

Planujemy
i planujemy…

Będą nowe pierogi!

4Kto zna najlepsze przepisy a domowe tradycyjne dania? Oczywiście,
że seniorzy! Stąd nasz pomysł, aby
poszukać przepisu na jedyne w
swoim rodzaju pierogi.
Tak, pierogi już królują w naszym
menu Garów Babci Krysi, ale chcieliśmy zaskoczyć naszych fanów kolejnymi, nowymi smakami. Mamy już
pyszne pierogi z mięsem, szpinakiem
i koperkiem, a także lubiane zwłaszcza przez najmłodszych pierogi na
słodko z białym serem i śmietaną.
Do tej zacnej listy dołączą więc wyśmienite pierogi z truskawkami oraz
jagodami. Świetne ciasto i najlepsze
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Kiedy samotność przytłacza…

owoce w środku… To chyba będzie
prawdziwy hit!
A przepis na nie pochodzi od jednej
z naszych seniorek. To z inicjatywy
naszych pań powstała bowiem ta
nowa pozycja w menu. Kiedy spróbowaliśmy jej pierogów „na próbę”,
przepadliśmy! I jesteśmy pewni, że
wy także je pokochacie. Jesteśmy
dumni, że nasi seniorzy włączają się
aktywnie w naszą działalność i że to
ich smaki królują w kuchniach naszych restauracji. Podkreślamy to zawsze, gdy klienci pytają, skąd mamy
tak dobre przepisy. No cóż… Od nijakiej „Babci Krysi”… 3

