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 BEZPIECZEŃSTWO 

SMISHING  uważaj na podejrzane SMS-y 
 

Otrzymałeś wiadomość o braku uregulowania płatności za prąd?  
Zanim dokonasz płatności SPRAWDŹ WIARYGODNOŚĆ WIADOMOŚCI! 
Firma PGE ostrzega swoich klientów przed fałszywymi SMS-ami  komunikat PGE. 

 

PAMIĘTAJ! Nie otwieraj aktywnych linków zawartych w fałszywych komunika-
tach SMS. Kliknięcie w link podany w wiadomości SMS może spowodować  
instalacje na Twoim telefonie złośliwego oprogramowania, które umożliwi przejęcie 
nad nim kontroli i dostanie się do bankowości mobilnej. Link może również przekie-

rować Cię na fałszywą stronę banku. Wówczas oszuści mogą wejść w posiadanie loginu i ha-
sła do Twojego internetowego konta bankowego.  
Więcej o tym jak wykryć i zatrzymać ataki w wiadomościach SMS przeczytasz klikając TUTAJ.  

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 

Stowarzyszenie Sądecki UTW, mając na uwadze potrzeby wszechstronnego  
aktywizowania i edukowania seniorów, realizuje projekt pn. „Aktywni Sądeccy 
Seniorzy Razem”, dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.  
 

W ramach tego przedsięwzięcia wydajemy m.in. 
niniejszy Newsletter, czyli elektroniczny biuletyn informacyjny.  

ZACHĘCAMY DO LEKTURY PORADNIKA  
„SM@RT SENIORZY. JESTEŚMY BEZPIECZNI W SIECI” 
 

Znajdziesz w nim m.in.: wybrane zagadnienia związane 
z zabezpieczeniem komputera, tematyką złośliwego oprogra-
mowania i przykładowymi metodami stosowanymi przez oszu-
stów w Internecie, a także wyjaśnienie istoty niechcianej kore-
spondencji (SPAM-u), reguł bezpiecznego korzystania  
z e-bankowości  i sklepów internetowych. Kliknij TUTAJ. 



 
 EKOLOGIA, KULTURA, TURYSTYKA 

JARMARK WIELKANOCNY W MIASTECZKU GALICYJSKIM  
 

Już 10 kwietnia 2022 r.,  
po dwóch latach przerwy, na 
terenie Miasteczka Galicyjskie-
go będzie można skorzystać  
z oferty wystawców. To dobra 
okazja, by przygotować się 
do Świąt Wielkanocnych.  
 

Na stoiskach pojawią się pro-
dukty regionalne, domowe wy-
pieki, ręcznie robione ozdoby 
świąteczne, wianki wielkanoc-
ne, świece, wyroby pszczelar-
skie, obrusy i serwety. 
  

Aby dowiedzieć się więcej kliknij TUTAJ. 
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WWYYSSTTAAWWAA  ZZMMIIEENNNNOOŚŚĆĆ  
 

Do 18 kwietnia 2022 r., w Galerii Sztuki SOKÓŁ w Nowym Sączu, 
można zwiedzać wystawę malarstwa i rzeźby Romana Szlachetki, 
projektanta form ceramicznych – przemysłowych i artystycznych, 

przez dwadzieścia lat związanego  
z Fabryką w Ćmielowie oraz jego 
córki artystki rzeźbiarki Ewy  
Szlachetki-Depak.  
Godziny otwarcia ekspozycji: 
poniedziałek – niedziela  
11.00 – 20.00  
Wstęp bezpłatny. 
Więcej informacji TUTAJ. 
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 DOBRE PRAKTYKI I CIEKAWOSTKI  
 W JEDNOŚCI SIŁA 

W JEDNOŚCI SIŁA! To pięk-
ne, historyczne hasło łączyło 
ludzi wokół wspólnego celu, 
którym było przede wszyst-

kim podtrzymywanie w narodzie siły umy-
słu i ciała oraz bojowego ducha. Dzisiaj 
ta sama idea doskonale oddaje to co za-
działo się wśród mieszkańców gminy Mu-
szyna od pierwszych dni agresji Rosji na 
Ukrainę. Urząd Miasta, instytucje publicz-
ne, ochotnicze straże pożarne, organiza-
cje pozarządowe i indywidualni miesz-
kańcy w ciągu kilku dni pokazali jak moż-
na wspólnie szybko się zorganizować by 
godnie i w bardzo dobrych warunkach 
przyjąć uchodźców z Ukrainy. Potrzebne 
było wszystko i od zaraz. Dosłownie 
wszystko. Jakie podjęte działania dały 
efekt? Co się sprawdziło? 
 

ZBIÓRKA DARÓW W JEDNYM,  
WYZNACZONYM MIEJSCU 

 Bardzo szybko podjęte zostały de-
cyzje o zorganizowaniu zbiórki darów, 
które miały zostać przekazane osobom 
potrzebującym na Ukrainie, jak również 
uchodźcom przybywającym do naszego 
uzdrowiska. Punkt odbioru darów czynny 
był codziennie w godz. od 8.00 do 17.00. 
Przy przyjmowaniu rzeczy pracowali stra-
żacy OSP, pracownicy Urzędu Miasta  

w Muszynie, uczniowie z koła wolontaria-
tu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Muszynie. Praca ww. osób była ważna 
i potrzebna: przyjmowanie tak dużych ilo-
ści darów, ich segregacja według rodzaju 
i przydatności, dokumentowanie  to cza-
sochłonne czynności, które ze względów 
logistycznych miały duże znaczenie.  

Bardzo szybko okazało się, że zasoby 
magazynowe OSP nie są wystarczające. 
Tak więc budynek remizy pozostał punk-
tem zbiórki, jednak magazynem z posor-
towanymi rzeczami została hala sporto-
wa w Muszynie. Późniejsze zgłaszane 
potrzeby ze strony ośrodków, w których 
przyjmowani byli uchodźcy, mogły być  
w bardzo szybkim czasie realizowane  
z tak ułożonego magazynu centralnego.  
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 W JEDNOŚCI SIŁA … C.D. 

Przynoszone przez miesz-
kańców gminy w dużych ilo-
ściach dary były nieocenione 
już przy pierwszym zorgani-

zowanym przyjeździe uchodźców do DW 
Kolejarz, kiedy to okazało się, że osoby 
uciekające przed wojną de facto nie zdo-
łały ze sobą wziąć za wiele rzeczy.  
 

Potrzebne było wszystko: począwszy 
od bielizny, poprzez odzież w różnych 
rozmiarach dla dorosłych i dzieci, 
obuwie, środki higieniczne, podstawo-
we kosmetyki, pampersy dla dzieci, 
wózki i łóżeczka dla dzieci, żywność 
dla dzieci itp. Wraz z przyjazdami ko-
lejnych uchodźców te potrzeby rów-
nież wzrastały.  

EFEKT „KULI ŚNIEŻNEJ”  

Zbiórka darów, a przede wszystkim wiel-
kie serca mieszkańców gminy Muszyna, 
którzy w różnym wieku tak licznie przy-
jeżdżali z pomocą i tak hojnie pomagali, 
pozwoliła zapewnić osobom uciekającym 
przed wojną wszystko, czego potrzebo-
wały. Podczas pierwszych dwóch tygodni 
co rusz „wyrastały” nowe potrzeby. Z go-
dziny na godzinę okazywało się, że ktoś 
czegoś potrzebuje. Można rzec, że był to 
wyjątkowy czas  nie „weekend cudów” a 
„tygodnie cudów”. Na każde hasło  
z prośbą o pomoc, „wrzucone w sieci” na 
profilu FB „Muszyna w Necie”, znajdowa-
ły się osoby z wielkimi sercami realizują-
ce te potrzeby.  
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 W JEDNOŚCI SIŁA … C.D. 

I w taki oto sposób do ośrod-
ków wczasowych zakupione 
zostały pralki do prania, su-
szarki na pranie, suszarki do 

włosów, bajki, książeczki i przybory do 
malowania dla dzieci, wyprawki dziecię-
ce, wózki, łóżeczka i foteliki dziecię-
ce, walizki, telefony komórkowe i wie-
le, wiele innych rzeczy, które w ciągu 
kilku godzin pojawiały się jak za do-
tknięciem magicznej różdżki. W akcję 
pomocową angażowały się osoby in-
dywidualne, ale także całe rodziny, 
lokalne stowarzyszenia i fundacje, jak 
również ngo-sy działające poza gmi-
ną Muszyna. Jedną z pralek zakupili 
np. członkowie Muszyńskiego Stowa-
rzyszenia Motoryzacji „Bociany”, 
środki chemiczne i pierwszej potrzeby 
ufundowali słuchacze UTW w Nowym 
Sączu, natomiast z inicjatywy Ogólnopol-
skiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Pol-
skiej Unii Seniorów ogromna pomoc na-
płynęła od niemieckich organizacji pomo-
cowych (aż 7 samochodów dostaw-
czych). Hojność ludzi okazała się tak 
wielka, że otrzymywanymi darami byli ob-
darowywani zarówno uchodźcy mieszka-
jący w ośrodkach wczasowych i na kwa-
terach prywatnych na terenie gminy Mu-
szyna. Bardzo duże dostawy wysyłane 
są w dalszym ciągu na Ukrainę. Odzież, 
śpiwory, koce, duża liczba środków me-

dycznych, opatrunkowych  te najpilniej-
sze rzeczy sukcesywnie zostają wysyła-
ne do Ukrainy  nad logistyką i bezpie-
czeństwem czuwają Fundacja Bratnia 
Dusza oraz Krynicka Grupa GOPR. 

FINANSOWANIE ZAKUPU  
LEKARSTW PRZEZ STOWARZY-
SZENIE KLUCZ MUSZYŃSKI 

Trudne warunki atmosferyczne, kilkuna-
stogodzinne oczekiwania na granicy, kil-
kudniowa podróż uchodźców do miejsc 
zakwaterowania miała wpływ na ich póź-
niejszy stan zdrowia. Przeziębienia, osła-
bienia, chrypiące głosy, stres dopadały  
w ciągu pierwszych 2 tygodni prawie każ-
dą z osób. I już w trakcie 3 pierwszych 
dni pobytu pojawiła się kolejna potrzeba  
i to w dużej skali – a mianowicie finanso-
wanie zakupu lekarstw.  
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 W JEDNOŚCI SIŁA … C.D. 

Rząd polski bardzo szybko 
ogłosił, że uchodźcy będą 
mieć zapewnione ustawowo 
uzyskanie świadczeń me-

dycznych na takich samych zasadach jak 
obywatele Polski. W praktyce przełożyło 
się to na uzyskanie bezpłatnej porady le-
karza rodzinnego. Jednak problemu za-
kupu lekarstw z wystawionej recepty nie 
rozwiązało. I tu z pomocą znów przyszli 
ludzie. Stowarzyszenie Klucz Muszyński 
to lokalne NGO prężnie działające na te-
renie gminy Muszyna, które od początku 
aktywnie włączyło się w pomoc uchodź-
com. Bardzo szybko ogłoszona zbiórka 
finansowa na rzecz osób z Ukrainy przez 
to Stowarzyszenie, a następnie reakcja 
lokalnych firm i indywidualnych osób, po-
zwoliła na sfinansowanie zakupu le-
karstw uchodźcom w kolejnych dniach a 
nawet tygodniach. 

Jak ważna jest praca każdej osoby, bez 
względu czy jest to podejmowanie strate-
gicznych decyzji czy przenoszenie pa-
czek z darami, jak ważny jest gest dobre-
go serca człowieka, który wpłaca choćby 
przysłowiową złotówkę – bez wątpienia 
pokazały to mijające tygodnie w Muszy-
nie. Sytuacja, w której wszyscy się zna-
leźliśmy jest niewątpliwie bardzo trudna  
i nawet trudno sobie wyobrazić co dalej 
będzie.  

Widząc jednak jak bardzo 
potrafimy się jednoczyć  
i solidaryzować w sytua-
cjach ciężkich robi się cie-
plej na sercu. Rośnie na-
dzieja, że nie pozostaniemy 
sami sobie. Ten wyjątkowy 
czas dobitnie pokazuje,  
że … W JEDNOŚCI SIŁA. 
 

Katarzyna Kucia-Garncarczyk 
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 ARTETERAPIA DLA SENIORÓW I NIE TYLKO... 

 Dla większości seniorów dopiero 
emerytura jest czasem, kiedy mogą od-
krywać i rozwijać swoje pasje oraz zain-
teresowania. Rysunek, malarstwo, archi-
tektura czy rękodzieło, to tylko niektó-
re elementy arteterapii, z której bardzo 
chętnie korzystają osoby starsze. 

W niniejszym artykule opisuję moje prze-
myślenia dotyczące świata sztuki i senio-
rów, a także to jak bardzo 
zmieniło się moje życie 
właśnie dzięki seniorom! 
 

 Od kiedy współpra-
cuję z Uniwersytetami 
Trzeciego Wieku, pro-
wadzę wykłady oraz za-
jęcia artystyczne z se-
niorami, moje wyobra-
żenie dotyczące staro-
ści bardzo się zmieniło. 

Muszę zacząć od tego, że media bardzo 
często kreują dwie wizje starości: jedna 
(taka bardziej idealna i pewnie ta, której 
każdy z nas chciałby dożyć), to obrazek 
starszego małżeństwa, które na emerytu-
rze zwiedza świat i oddaje się wszelkiego 
rodzaju uciechom, druga  zupełnie prze-
ciwna, to samotność, choroby i czekanie 
na śmierć. Ale jak to w mediach bywa, 
pewne obrazy są mocno przerysowane. 
Jaka jest prawda? W rzeczywistości pew-
nie są seniorzy, których stać na zwiedza-
nie świata, ale jest i ta grupa, która  
rzeczywiście jest zamknięta w swoich  
domach, schorowana i czekająca na  
pomoc. Mnie osobiście, zanim zaczęłam 
pracować z seniorami, starość zawsze 
kojarzyła się z tym, co obserwowałam  
w codziennym życiu.   
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ARTETERAPIA to wykorzystywa-
nie różnego rodzaju form sztuki 
(muzyka, plastyka, taniec, teatr)  

w procesie terapeutycznym oraz rehabili-
tacyjnym dzieci i dorosłych. Arteterapia 
znajduje zastosowanie m.in. w terapii se-
niorów – jest doskonałym sposobem na 
usprawnianie intelektualne oraz fizyczne. 
 

Źródło: https://enelsenior.pl 
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 ARTETERAPIA DLA SENIORÓW I NIE TYLKO...C.D. 

I tutaj nasuwają mi się pewne 
obrazy: zmęczonej babci ba-
wiącej wnuki, która nie ma na 
nic czasu, bo trzeba pomóc 

dzieciom... Dziadka leżącego przed tele-
wizorem i narzekającego na wszystko  
i wszystkich, dziadków stojących w oknie 
i wypatrujących gości, którzy i tak się nie 
zjawiają, starszych ludzi idących do ko-
ścioła i oczywiście duże kolejki do przy-
chodni...  

Patrząc na to wszystko rzeczywiście zga-
dzałam się z powiedzeniem, że Panu Bo-
gu ta starość nie wyszła... Ale proszę mi 
wierzyć, że w tamtych czasach nawet nie 
przyszło mi do głowy, że „ci dziadkowie” 
mogą chodzić na pogaduchy do kawia-
renki, odwiedzać fryzjera i kosmetyczkę, 
spotykać się na poranną gimnastykę czy 
też właśnie jeździć na plenery malar-
skie… 

Pamiętam do dzisiaj swoje pierwsze spo-
tkanie z seniorami UTW, w któ-
rym uczestniczyłam (a było to 
około 6 lat temu) i bardzo zad-
baną Panią, która była chyba 
starostą na roku :). Stanęła na 
scenie i zbierała zapisy na za-
wody pływackie w różnych kate-
goriach wiekowych. Przyznam 
się szczerze, że z zaciekawie-
niem słuchałam do jakiego wie-

ku dojdzie 55? 60?  skończyła na 70+.  
I to był chyba ten moment, kiedy zdałam 
sobie sprawę, że ludzie starsi, to nie tyl-
ko ci dziadkowie, których pamiętam  
z młodych lat... Oczywiście po zapisach 
na zawody pływackie były też inne ogło-
szenia dotyczące gimnastyki, jogi i wykła-
dów. Do tej pory pamiętam jak po skoń-
czonym spotkaniu poszłam do kawiarni, 
zamówiłam kawę (której nawet nie wypi-
łam) i nie mogłam uwierzyć w to, co usły-
szałam, a raczej jak płytkie wyobrażenie 
miałam o seniorach i o ich życiu. 

fot.  Centre for Ageing Better  z Pexels - www.pexels.com 
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 ARTETERAPIA DLA SENIORÓW I NIE TYLKO...C.D. 

Z moją artystyczną duszą 
stwierdziłam, że też chcę 
uczestniczyć w tym projekcie. 
Od słowa do słowa, 

nawet nie wiem kiedy zaczęłam 
prowadzić zajęcia z malarstwa 
dla Sądeckiego UTW, wykłady 
dotyczące sztuki i architektury, 
plenery i kursy projektowania 
wnętrz. Przed pierwszymi zaję-
ciami bardzo się denerwowałam, 
nie wiedziałam czego się spo-
dziewać, czy dam radę, czy słu-
chacze będą zadowoleni, ale po 
pierwszych pięciu minutach i 
kontakcie z seniorami zapomniałam o 
wszystkich obawach...  

Ludzie, których spotkałam, byli  nie tylko 
inspirujący, ale podziałali  na mnie napę-
dzająco. Z każdym następnym spotka-
niem dzielili się ze mną swoimi historia-
mi, pozwalali wejść do swojego życia, za 
co bardzo im dziękuję! Sprawili, że moja 

praca stała się przyjemnością, z której 
czerpię nie tylko satysfakcję, alei radość 
z obcowania z nimi! 

Jak by to nie zabrzmiało prowadzę pew-
nego rodzaju arteterapię, z której czerpią 
zyski obie strony. Niesamowite jest to, 
jak bardzo dużą chęć zdobywania nowej 
wiedzy i doświadczeń mają seniorzy. Na 
każdych zajęciach zawsze bardzo przy-
gotowani z odrobionym zadaniem (które 
zdarza mi się zadawać na życzenie słu-
chaczy!) i chętni do nowych działań. Nie-
zależnie jaka jest to forma zajęć, czy są 
to wykłady czy może warsztaty, oni zaw-
sze uśmiechnięci, w pełni gotowi do dzia-
łania i nie bojący się nowych wyzwań.  

Na kolejne zajęcia z seniorami czekałam  
z niecierpliwością, że będę mogła nie tyl-
ko przekazać im wiedzę, ale po prostu  
z nimi porozmawiać, spędzić czas.  
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 ARTETERAPIA DLA SENIORÓW I NIE TYLKO...C.D. 

Seniorzy uczestnicząc w za-
jęciach nie tylko zdobywają 
wiedzę, ale rewelacyjnie po-
trafią się ze sobą integro-

wać. Bardzo często zajęcia u mnie by-
ły pretekstem, żeby po warsztatach pójść 
z koleżankami na kawę. Czasami zdarza-
li się spóźnialscy, ale to nie były zwykłe 
spóźnienia spowodowane zaspaniem, 
tak jak to młodzież ma w zwyczaju, tylko 
powodem były np. przedłużona gimna-
styka czy zajęcia na basenie. Patrząc na 
nich z mojej perspektywy wiem, jak 
chciałabym żeby wyglądała moja eme-
rytura – dokładnie tak jak ich! Napraw-
dę! I chociaż zdaję sobie sprawę, że 
oprócz tego co widzę, każdy z seniorów 
ma swój krzyż, swoje choroby, schorze-
nia, czasami ciężką sytuację materialną, 
to pomimo tego nie zamykają się w do-
mach i nie narzekają, tylko działają!  

Często spotykam słuchaczy na mieście, 
w sklepie i zawsze chętnie dopytuję co  
u nich słychać i oczywiście zawsze  
z uśmiechem otrzymuję odpowiedź.  

Seniorzy potrafią, jak mało kto, połą-
czyć czas dla siebie, odpoczynek i re-
alizację swoich pasji. Mam wrażenie, 
że poprzez sztukę seniorzy nie tylko 
kreatywnie spędzają czas, realizują 
się, ale przede wszystkim spotykają 
się ze sobą, nawiązują nowe znajomo-
ści przyjaźnie i te wszystkie działania 
sprawiają, że oni po prostu nie mają 
czasu na narzekanie i samotność. 

Punktem zwrotnym, o którym muszę 
wspomnieć, była pandemia. Ja, jako mło-
da osoba, matka, żona bardzo ciężko 
zniosłam okres izolacji, chociaż na brak 
zajęć nie narzekałam. Szczególnie w tym 
czasie myślałam o moich słuchaczach  

i seniorach… 

Z niektórymi miałam 
kontakt i chętnie dzwo-
niłam. Ale świadomość 
tego, że oni tak na-
prawdę zostali całkowi-
cie wykluczeni z życia 
społecznego przeraża-
ła mnie. Zastanawia-
łam się czy to wszyst-
ko wróci do normalno-
ści... fo
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Zdrowych i radosnych  
Świąt Wielkanocnych,  

pełnych spokoju i radości  
oraz optymizmu, energii i nadziei  

na lepszą przyszłość  
wszystkim czytelnikom życzy  
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Ale i tym razem seniorzy mile 
zaskoczyli. Jak tylko sytuacja 
się poprawiła chętnie zaczęli 
przychodzić na zajęcia. Po-

trzeba spotkania z innymi ludźmi wygra-
ła. I tego powinno się uczyć od nich mło-
de pokolenie, które zastępuje bezpo-
średni kontakt telefonami i wirtualnym 
światem, że nawet najlepszy smartfon 
nie zastąpi człowieka... 

Kończąc moje przemyślenia, nawiąże 
znowu do mediów, ale tym razem w bar-
dzo optymistycznym kontekście, ponie-

waż wreszcie telewizja pokazuje senio-
rów, którzy żyją pełną piersią – śpiewają, 
szukają miłości czy przechodzą meta-
morfozy. Sama chętnie oglądam te pro-
dukcje i czasami nawet z nutką zazdrości 
patrzę na nich i z podziwem kibicuję!  
 

Dziękuję ludziom, którzy dali mi możli-
wość pracy z seniorami. Wam drodzy 
seniorzy życzę jeszcze więcej energii  
i zapału (chociaż nie wiem, czy można 
ich mieć jeszcze więcej).  

Sylwia Kielusiak 


