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2 III WIEK

„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Projekt wstępny wycieczki rehabilitacyjno-turystyczno-
-integracyjnej dla słuchaczy UTW z  orzeczeniem 
o niepełnosprawności.

1 dzień
-  Wyjazd z Działdowa – przejazd do Olsztynka / Muzeum Multimedialne, 

skansen, huta szkła artystycznego / obiad
-  przejazd do Plusek – aquapark – wodne ćwiczenia rehabilitacyjne ko-

lacja / nocleg – najlepiej w okolicach Reszla lub Kętrzyna

2 dzień
- śniadanie
- św. Lipka /zwiedzanie/
- Kętrzyn – Wilczy Szaniec – kwatera Hitlera
- Muzeum Mazurskie w Owczarni
- przejazd do Gołdapi
- kolacja/nocleg

3 dzień
- śniadanie
- do południa zabiegi rehabilitacyjne + wykład – pogadanka
- obiad
- zwiedzanie miasta
- kolacja – zabawa integracyjna / wspólnie z UTW Gołdap ? /
- nocleg

4 dzień
- śniadanie
- wycieczka po okolicy: wiadukty w Stańczykach, Trójstyk, Olecko
- powrót do Gołdapi – obiad
- zabiegi rehabilitacyjne
- kolacja – zabawa – nocleg

5 dzień
- śniadanie
- przejazd: Orzysz – Pisz – Ruciane Nida – Szczytno-Działdowo
- obiad na trasie w Głodowie k/Pisza – restauracja „Gościniec” – dania z ryb

BĄDŹ WSPÓŁTWÓRCĄ „III WIEKU”
Zapraszamy organizacje, instytucje, naszych czy-
telników do współpracy przy tworzeniu tej gaze-
ty. Szczególnie zwracamy się do osób starszych. 
Dzielcie się swoją wiedzą i  doświadczeniem 
na temat organizowania sobie i innym dobrego 
życia. Wasza wiedza jest najcenniejsza.
Prosimy o nadsyłanie materiałów z dziedzin, któ-
re Was najbardziej interesują i którymi chcieliby-
ście się podzielić z innymi.
Zainteresowanych współtworzeniem naszego pi-
sma prosimy o kontakt.
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Co się wydarzyło w ostatnim czasie
W październiku ruszył program E-motywacja re-
alizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Nasi słuchacze dwa razy w miesiącu biorą udział 
w internetowych spotkaniach dla seniorów z za-
proszonymi gośćmi, wśród których była Emilia 
Krakowska i Krystyna Kofta.
10 października nasi „kijkarze” wystartowa-
li w I Otwartych Mistrzostwach Nordic-Walking 
o Puchar Starosty w Narzymiu. Na 5 kilometrowej 
trasie dzielnie spisał się Marian Odachowski, który 
zajął 5-te miejsce w kategorii „open” z czasem 40 
minut i pierwsze miejsce w swojej kat. wiekowej. 
Prawdziwą furorę na trasie i mecie robiła nasza 
„nestorka” Aniela Kirsztejn.

18 października w Kościele Podwyższenia Krzyża 
Świętego odprawiona została Msza Święta w in-
tencji naszych Koleżanek i Kolegów, którzy „ode-
szli” oraz za pomyślność słuchaczy i  naszego 
uniwersytetu. Mszę koncelebrował nowy opiekun 
duchowy – kapelan UTW ks. Robert Fabian, dyrek-
tor Działdowskiego Centrum Caritas.
19 października odbyły się uroczyste obchody 
X-lecia UTW. Członkowie Zarządu i goście hono-
rowi posadzili pamiątkowe drzewko X-lecia przed 
budynkiem DCKU.

Uroczyste posadzenie drzewka X-lecia przed budynkiem DCKU

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok, pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

W imieniu Zarządu UTW oraz własnym
składam Wam drodzy słuchacze i Waszym bliskim życzenia :

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek

oraz nadzieję na Nowy 2016 Rok, 
żeby był lepszy niż ten, co właśnie mija.

Antoni Furtak
Prezes UTW
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Prezes UTW Antoni Furtak otworzył uroczy-
stość oraz powitał zaproszonych gości: posła na 
Sejm Stanisława Żelichowskiego, radną sejmiku 
wojewódzkiego Teresę Nowakowską, starostę 
Mariana Janickiego, wiceburmistrza Działdowa 
Andrzeja Wiśniewskiego, burmistrza Lidzbarka 
Macieja Sitarka, wójtów, radnych powiatowych 

Rektor dr hab. Adam Sosnowski

Pierwszy zarząd UTW w Działdowie

Zaproszeni goście

Pierwsza Prezes UTW w Działdowie 
Jadwiga Trzcińska

Starosta Działdowski Marian Janicki

Pamiątkowe medale dla gości 
honorowych

i miejskich, władze uczelni patronackiej WSIiE 
TWP w  Olsztynie z  JM Rektorem prof. dr hab 
Adamem Sosnowskim na czele. Szczególnie 
serdecznie powitał delegacje 18 uniwersytetów 
z Warmii i Mazur, które przyjechały na naszą uro-
czystość. oraz słuchaczy UTW w Działdowie - go-
spodarzy uroczystości. 

W  krótkim wystąpieniu prezes Antoni Furtak 
przypomniał historię i  dokonania UTW oraz 
podziękował wszystkim, którzy pomagali i na-
dal wspomagają nasz uniwersytet. Skromnym 
wyrazem wdzięczności dla tych „sponsorów” 
były pamiątkowe medale X – lecia, które otrzy-
mali także członkowie pierwszego Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego UTW 

w Działdowie. Złoty medal specjalny otrzyma-
ła założycielka i pierwsza Prezes UTW Jadwiga 
Trzcińska. Goście honorowi oraz delegacje UTW 
składali nam wyrazy uznania oraz życzenia dal-
szego rozwoju. Tą część uroczystości uświetnił 
występ chóru „Cantiamo” pod dyrekcją Kingi 
Musiał. Uroczystą galę prowadził Władysław 
„Elek” Cichosz.

W drugiej części, po odśpiewaniu „Gaudeamus’ na-
stąpiło otwarcie roku Akademickiego 2015/2016. 
Wykład inauguracyjny: „Godność pracy ludz-
kiej w katolickiej nauce społecznej” przedstawił 
Prorektor WSIiE TWP w  Olsztynie dr Tadeusz 
Pawlus. Na zakończenie z recitalem wokalnym: 
„Ten zegar stary … co budzi wspomnienia” wystą-
pił ks. dr Zbigniew Stępniak /bas, bassoprofundo/ 

przy fortepianie - akompaniamencie Agnieszki 
Panasiuk.
Wieczorem słuchacze UTW oraz delegaci UTW 
Warmii i Mazur bawili się do północy w restaura-
cji „Przedzamcze”. Następnego dnia w sali Urzędu 
Miasta na zamku delegaci brali udział w konferen-
cji, która była forum wymiany doświadczeń oraz 
współpracy uniwersytetów.
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Koncert chóru UTW CANTIAMO

Wszyscy uczestnicy rajdu na miejscu 
zbiórki przed ZS w Iłowie

Grupa UTW z instruktorem i mistrzem 
Polski w Nordic Walkingu

Recital wokalny ks. dr Zbigniewa 
Stępniaka

W chwilę po starcie na drodze do 
Dwukół

Uroczysty wieczorek w restauracji 
„Przedzamcze”

Ognisko i pieczenie kiełbasek
 przy tzw. rybaczówce nad zalewem

Ognisko i pieczenie kiełbasek 
Dyplom dla każdego uczestnika rajdu

10 listopada na zwiedzanie Iranu – od pustyni po 
wyspę Hormoz, zabrała nas samotna podróżnicz-
ka - Tina Smerdel, córka naszego redakcyjnego 
kolegi Marka.
14 listopada na zaproszenie wójta Gminy 
Iłowo -Osada 10 osobowa grupa UTW wzięła udział 
w Rajdzie Niepodległości na trasie z  Iłowa nad 
Zalew Ruda i z powrotem. Marsz z kijkami odby-
wał się pod kierunkiem instruktora i dwukrotnego 

RAJD NIEPODLEGŁOŚCI

Mistrza Polski w  nordic walkingu, Krzysztofa 
Człapskiego, a wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy.
26 listopada bawiliśmy się w  restauracji 
„Przedzamcze” na tradycyjnej zabawie andrzejkowej.
W październiku i listopadzie rozpoczęły działal-
ność wszystkie koła, sekcje, DKK i lektoraty na-
szego UTW. 

Marian Odachowski
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

W naszych sekcjach: Sekcja rowerowa
Sekcja rowerowa powstała niedawno, rozpoczęła 
działalność 14.04.2015 roku jako jedna z młodszych 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Działdowie. 
Za cel działalności sekcji postawiono: 
 � propagowanie modelu aktywnego spędzania 

wolnego czasu,
 � integracja środowiska słuchaczy UTW,
 � propagowanie roweru jako środka lokomocji.

Aktywność fizyczna poprzez jazdę na rowerze 
zalecana jest dla seniorów, jako najbardziej od-
powiedni sposób na wszelkie dolegliwości wieku 
dojrzałego. Jazda na rowerze niesie za sobą wy-
raźne korzyści dla zdrowia i stanowi doskonały lek 
na stres. Ruch to zdrowie a jazda na rowerze to 
wspaniały kontakt ze zmieniającą się otaczającą 
nas przyrodą. 
Wyjazdy sekcji rowerowej odbywały się jeden raz 
w tygodniu w każdy poniedziałek. W trakcie jedne-
go wyjazdu pokonywaliśmy dystans około 
25 km. Jeździliśmy również w  okresie waka-
cji w  miesiącach letnich. Były to trasy wokół 
Działdowa połączone ze zwiedzaniem zakątków 
nieznanych i zapomnianych. Średnio w wyjazdach 
rowerowych uczestniczyło 10-12 osób. 
Ostatni wypad sekcji odbył się 28 września br. 
i wtedy zakończono sezon rowerowy. Okres je-
sienno zimowy przeznaczamy na odpoczynek lub 
bieganie. A teraz z utęsknieniem oczekiwać bę-
dziemy na wiosnę, kiedy to znów wsiądziemy na 
nasze stalowe rumaki.

Leon Chojnacki
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III WIEK

Seniorzy rozpędzają się!
W środę 4 listopada, po raz piąty zebrała się 
Rada Seniorów Miasta Działdowo. W posiedze-
niu udział wzięli zaproszeni goście w osobach: 
Burmistrz Miasta Działdowo – G. Mrowiński, 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych… 
Urzędu Miasta – S. Żywicka, Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Zdrowia, Kultury – E. Ners, Doradca 
Burmistrza – M. Urbańska i Wiceprzewodnicząca 
Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo – J. Ziajka.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady 
Seniorów Miasta Działdowo – J. Giezek, który za-
poznał zebranych z działaniami podejmowanymi 
w okresie między posiedzeniami. 
W trakcie obrad rada, jednogłośnie wyraziła opi-
nię o projekcie „Rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go na 2016 r.”. Zwróciła się z prośbą o uzupeł-
nienie programu w kwestii organizacji bezpłat-
nych, dobrowolnych, sezonowych szczepień dla 
seniorów oraz promowania działań profilak-
tycznych w formie, „białej soboty lub niedzieli”, 
dla seniorów w  postaci wykonywania podsta-
wowych badań diagnostycznych. Ponadto rada 
poparła propozycję Oddziału Rejonowego PCK 
w Działdowie, by Burmistrz Miasta Działdowo, 
mając na uwadze prospołeczny charakter (jak 
to ma miejsce w innych miastach naszego wo-
jewództwa), począwszy od 2016 roku organizo-
wał konkurs na świadczenie usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania podopiecznych, w opar-
ciu o ustawę o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w spra-
wie: zawarcia porozumienia między Radą 
Seniorów Miasta Działdowo a Młodzieżową Radą 
Miasta Działdowo w zakresie współpracy między-
pokoleniowej seniorów z młodzieżą oraz o przy-
stąpieniu Rady Seniorów Miasta Działdowo do 
Ogólnopolskiego Porozumienia o współpracy Rad 
Seniorów z siedzibą w Krakowie.
Przewodniczący Rady Seniorów zapoznał gości 
i członków rady z działalnością Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów. Poinformował także, iż 
trwają konsultacje planu pracy Rady Seniorów 
Miasta Działdowo na lata 2016-2017. Na zakończe-
nie podziękował Burmistrzowi Miasta i członkom 
rady za aktywny udział w trakcie posiedzenia.

Jerzy Giezek
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III WIEK

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Działdowie 
PSOUU jest organizacją pozarządową, posiadają-
cą status organizacji pożytku publicznego. Historia 
powołania do życia Stowarzyszenia, wiąże się z po-
wstaniem w 1963 r pod egidą TPD pierwszych or-
ganizacji rodziców osób z niepełnosprawnościami 
intelektualnymi, którzy nie potrafili pogodzić się 
z faktem, że ich dzieci pozostają w domu, nie mają 
kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym i rówie-
śnikami. Ruch ten w  1991r. całkowicie oddziela 
się od TPD i powstaje Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a już 
w 1994 roku rozpoczyna działalność nasze Koło 
w Działdowie. Członkami Koła są rodzice i opieku-
nowie osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
którzy na rzecz i w ich imieniu działają realizując 
założone wielokierunkowe cele takie jak: 
 � działania samopomocowe członków 

Stowarzyszenia 
 � realizacje zadań zleconych i projektów
 � współpracę ze światem nauki, organizację sym-

pozjów i konferencji, szkolenia profesjonalistów, 
publikacje książek, pism, filmów

 � współpracę z  władzą ustawodawczą 
i wykonawczą 

 � współpracę z mediami
 Misją PSOUU jest dbanie o godność ludzką miejsce 
w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób 
niepełnosprawnych. Mając na uwadze, że wsparcie 
i pomoc dla osób niepełnosprawnych intelektual-
nie musi być dopasowana do ich indywidualnych 
potrzeb, zmieniających się wraz z wiekiem i sy-
tuacjami, w których się znajdują, w Kole PSOUU 
w Działdowie działają następujące placówki: 
 � Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 

Wychowawczy jest to niepubliczna placówka 

dziennego pobytu umożliwiająca realizację obo-
wiązku szkolnego na poziomie szkoły podsta-
wowej i gimnazjum osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacz-
nym wraz z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi i osobom niepełnosprawnym intelektualnie 
w stopniu głębokim w  formie zajęć rewalida-
cyjno-wychowawczych. OREW jako placówka 
oświatowa dotowana ze środków subwencji 
oświaty zapewnia również wczesne wspomaga-
nie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne; 

 � Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
przeznaczona dla młodzieży z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczniów z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi . Priorytetem szkoły jest 
przygotowanie młodzieży do samodzielnego 
dorosłego życia, zdobycia wiedzy i umiejętno-
ści umożliwiających sprawne funkcjonowanie 
w środowisku i podjęcie pracy, na miarę możli-
wości psychofizycznych;

 � Warsztat Terapii Zajęciowej placówka ta prze-
znaczona jest dla osób pełnoletnich zakwalifiko-
wanych do terapii zajęciowej. Uczestnicy WTZ 
odbywają rehabilitację społeczną i zawodową 
w 11 pracowniach, nabywając potrzebną wiedzę 
do samodzielnej egzystencji. W ramach terapii 
realizują szereg praktyk w instytucjach i zakła-
dach na terenie miasta Działdowo, dzięki czemu 
kilka osób znalazło w nich pracę; 

 � Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna dla 
osób dorosłych niepełnosprawnych w stopniu 
głębokim i znacznym.

W ramach kontraktu z NFZ prowadzimy rehabili-
tację dzieci z  zaburzeniami wieku rozwojowego 
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III WIEK

Środowiskowy Dom Samopomocy w Iłowie-Osadzie 
funkcjonuje od stycznia 2005 roku. Od początku 
swojej działalności ŚDS funkcjonował w  struk-
turach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Iłowie-Osadzie.
17 czerwca 2006 roku ŚDS otrzymał patronat i na-
dano mu imię Jana Pawła II. Od 2 stycznia 2015 
roku prowadzenie ośrodka przejął Caritas Diecezji 
Toruńskiej.
Środowiskowy Dom Samopomocy jako ośrodek 
wsparcia dziennego dla osób z chorobami psy-
chicznymi i  niepełnosprawnością intelektualną 
obejmuje swoich uczestników wszechstronną 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła II w Iłowie-Osadzie 

opieką oraz daje możliwości udziału w zajęciach 
dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych. Oferujemy szeroki wachlarz za-
jęć o charakterze wspierającym, aktywizującym, 
edukacyjnym i integracyjnym. 
W ŚDS prowadzone są różnorodne zajęcia:
 � treningi umiejętności społecznych,
 � treningi kulinarne,
 � terapia ruchem, zajęcia sportowe,
 � zajęcia plastyczne, krawieckie i techniczne,
 � zajęcia integracyjno – poznawcze,
 � wycieczki, wspólne muzykowanie,
 � zajęcia relaksacji i choreoterapii.

i  ogólnodostępną Poradnię Logopedyczną. Klub 
Olimpiad Specjalnych „OREWIACY” .W ramach naszej 
działalności wspieramy rodziny poprzez poradnictwo, 
warsztaty i szkolenia dotyczące edukacji i opieki oraz 
krótkoterminowej interwencyjnej opieki całodobowej. 
Prowadzimy również Klub Rodzica w celu stworzenia 
integracji i poczucia solidarności z innymi rodzicami. 
Wspólne wycieczki, spotkania, turnusy rehabilitacyjne 
pozwalają nam się lepiej poznać i wymienić doświad-
czeniami. Organizujemy szereg imprez, między inny-
mi: „Warsztatową Jesień Artystyczną”, Ogólnopolską 
Spartakiadę „Z  WIOSNĄ PO ZDROWIE”, Dzień 

Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie, 
imprezy okazjonalne, zielone szkoły i wiele innych. 
PSOUU jest organizacją, która w harmonijny sposób 
łączy nowoczesność z historią. Nowoczesne podej-
ście do osób niepełnosprawnych intelektualnie, to 
uznanie ich praw, takich, z  jakich korzysta każdy 
człowiek. Przejawia się ono między innymi przez 
zrozumienie i dobre relacje, życzliwe traktowanie, 
uczestnictwo w życiu grup rówieśników, normalnym 
życiu w rodzinie i społeczeństwie, a dla nas rodziców 
(członków Stowarzyszenia) nadzieją na lepsze jutro. 
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„Co nas boli- Co chcielibyśmy zmienić- nasze propozycje”
Moim gościem w tym numerze będzie Basia.

Basia mieszkanka miasta, sympatyczna, stale 
uśmiechnięta blondynka.
Rozpoczynamy naszą rozmowę od pytania: co 
nas boli, irytuje, niepokoi i złości.
Przede wszystkim, mówi Basia najbardziej mnie nie-
pokoi odpływ młodych ludzi z naszego Działdowa. 
Miasto powoli staje się „skansenem ludzi starych”. To 
bardzo niedobrze, że młodzi muszą stąd uciekać (czę-
sto za granicę) „za pracą”. Problem dotyczy nie tylko 
naszego województwa. I jakoś praktycznie nie widzę 
by podjęto zdecydowane działania w tym kierunku. 
A przecież wyjeżdżają od nas bardzo często ludzie 
dobrze wykształceni, którzy z pewnością naszemu 
miastu by się przydali. Pytanie więc „co zrobić by 
zatrzymać ten proces” dotyczy włodarzy wszystkich 
szczebli w tym kraju. Z takich mniejszych, codzien-
nych spraw, ale równie ważnych złości mnie suszenie 
pościeli i bielizny na balkonach. Z pewnością widok 
taki nie jest elementem upiększającym nasze osie-
dle. Może takim wyjściem z sytuacji byłaby propo-
zycja umieszczenia suszarek w części zabudowanej 
balkonów. A w ogóle zobaczmy jak wyglądają bal-
kony w blokach na naszych osiedlach: różnorodna 
kolorystyka, brak jakiegoś ładu estetycznego, brak 
harmonii kolorystycznej. Myślę, że można w miarę 
szybko to zmienić i poprawić bez dużego zaanga-
żowania finansowego. Trzeba tylko chcieć dostrzec 

problem. Następną kwestią jest czystość na ulicach. 
W Działdowie jest jeszcze wiele do zrobienia w tej ma-
terii. Dlaczego nie wymusza się od właścicieli piesków 
porządkowania „psik kupek”? A może trzeba by nasza 
straż miejska bardziej przyjrzała się temu problemo-
wi? Mam też duże zastrzeżenia do pomnika patron-
ki naszego miasta - Św. Katarzyny. Nie jest to chyba 
wyraz największego kunsztu artystycznego. Sądzę, 
że ten symbol Działdowa powinien być elementem 
szczególnym. 
A co chciałabym zmienić? Przede wszystkim estety-
kę naszych osiedli, np. zastosować jednolite osłony 
na balkonach w poszczególnych blokach. Wygląda 
to bardzo pstrokato i w poszczególnych blokach wi-
dzimy balkony zielone, żółte, granatowe i brązowe. Te 
plecionki szpecą miasto. Ograniczyłabym też suszenie 
pościeli na balkonach, o czym już wcześniej wspo-
mniałam. Również trzeba energiczniej wymuszać od 
właścicieli zbieranie nieczystości – może trzeba wię-
cej informacji na ten temat. Ale w Działdowie jest też 
wiele powodów do radości. Miasto pięknieje. Często 
widzimy nowe elewacje budynków. Modernizuje się 
ulice i chodniki. Powstają nowe ronda i parkingi. Jest 
ładny park, są skwery, ścieżki rowerowe. Mamy wresz-
cie wiadukt drogowy i kolejowy. To wszystko cieszy.
I ostatnie pytanie, które postawiłam swojej re-
spondentce – Czym jest dla Ciebie Uniwersytet 

Uczestnicy zajęć znajdą tu:
 � sposób na samotność,
 � akceptację i zrozumienie,
 � szansę rozwoju zainteresowań i zdolności, 
 � możliwość spędzania czasu wśród życzliwych 

osób.
ŚDS organizuje dla swoich uczestników wyciecz-
ki, uroczystości okazjonalne, oraz bierze aktywny 
udział w życiu społeczności lokalnej.

Czujesz się zagubiony?
Chcesz prowadzić aktywne życie?
Borykasz się z problemami?
Zapraszamy do Środowiskowego Domu 
Samopomocy

Przyjdź lub zadzwoń
Zapewniamy przyjazną atmosferę, wsparcie 
zespołu terapeutycznego dla uczestników i ich 
rodzin.
Godziny otwarcia: 7.30 – 15.30 tel. 698 181 811
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Wędrówka z mapą i kompasem ma swoją specyfi-
kę,,cygańskiego życia” ale stwarza czasem niespo-
dzianki, zwłaszcza początkującym adeptom tego 
typu zewnętrznej aktywności. .Panika jest wtedy naj-
gorszym z możliwych doradców. Kubek gorącej her-
baty, ugotowanej w terenie, zdecydowanie poprawia 
samopoczucie i pozwala na analizę zaistniałej sytu-
acji. Daje też czas na decyzję, wrócić czy iść dalej. 
Cennym urządzeniem w przypadku „zagubienia’ jest 
Back-track pozwalający wrócić do auta, Campingu 
czy też hotelu w nieznanym mieście. Szczególnie 
polecany dla lubiących zgubić się grzybiarzy. Szkoda 
tylko, że to nowoczesne i bardzo praktyczne narzę-
dzie nie ma polskiej nazwy Ciekawość świata, ludzi, 
przyrody i wędrówki po bezdrożach, mimo upływu 
lat są nadal moją integralną częścią życia. To co 
uprawiam do dzisiaj, nazywają nowocześnie tram-
pingiem. Oznacza to tanią turystykę polegającą na 
przemieszczaniu się pieszo i lokalnymi środkami lo-
komocji, bez rezerwowania noclegów i z własnym 
domem na grzbiecie. Coś wspaniałego gdy by nie 
ten ciężar, który jak podają podręczniki nie powinien 
przekraczać jednej czwartej wagi ciała. A powinien 
być możliwie najlżejszy. 
Na szlaku można spotkać wielu ludzi,ale zdecydo-
wanie wrogich, raczej nie. Czasem tylko niechęt-
nych. Od napotkanych trampów można się czasem 
czegoś ciekawego dowiedzieć... i nauczyć.
Życia na szlaku uczyłem się m.in. od Tadeusza 
Piskorskiego ze Szczecina oraz Czesława 
Leśniewskiego z Łodzi, który był niebywałym wprost 
znawcą lasu i obyczajów jego dzikich mieszkańców. 
Spotkaliśmy się w Puszczy Noteckiej, gdzie doko-
nywał taksacji drzewostanów. 
Filozoficznym zacięciem charakteryzował się 
spotkany nad Dunajcem koło Szczawnicy, Henk 

Z mapą i kompasem

z Holandii, który ze swoim osiołkiem Mistralem 
powędrował dalej w Bieszczady. Pamiętaj, powie-
dział na pożegnanie, „Ludzie wiedzą jak się martwić 
a nie wiedzą jak być szczęśliwymi”. Czy dotarł na 
Ukrainę, jak chciał? W zagraniczne wyprawy warto 
zabierać ze sobą trochę drobiazgów jako souweniry. 
Na Litwie na przykład, na północ od Kaunasa, we 
wsi Didżuliai bardzo niechętni początkowo Litwini 
zgodzili się na rozbicie namiotu. Gospodarz Antanas 
Matukaitas nie do poznania zmienił swoje nasta-
wienie gdy wręczając jemu bochenek polskiego 
chleba( a atmosfera była nie do pozazdroszczenia) 
powiedziałem.,, Pomyśl czy wróg przychodzi z chle-
bem” Zadziałało...zostałem u nich, już w przyjaźni, 
jeszcze jedną noc. I tak można by długo wspominać. 
Nie tylko ludzi. Ale tu trzeba być gawędziarzem, a ja 
do nich nie należę. Wybierając się na samotną wę-
drówkę nie można zapomnieć o bezpieczeństwie. 
Pozostawiona informacja o trasie podróży telefon 
komórkowy i... gwizdek, ułatwią poszukiwania. 
Sześć gwizdów na minutę to międzynarodowy sy-
gnał wzywania pomocy.

Marek Smerdel

Trzeciego Wieku. Basia – UTW to dla mnie duża 
radość. Ja cieszę się już z góry na możliwość spo-
tkania znajomych, przyjaciół, ale też i na spotkanie 
z ciekawymi ludźmi, na wykłady, na wycieczki. Nie 
wyobrażam sobie w tej chwili życia bez uczestnictwa 
w różnych sekcjach naszego UTW. Jest to taka fajna 
sprawa – ja nic nie muszę ale mogę. Mogę korzystać 
z wielu możliwości doskonalenia się, rozwoju, mogę 

realizować swoje pasje i  zainteresowania. Dzięki 
UTW codzienne troski i smutki stają się mniej-
sze. I chyba najważniejsze dla nas wszystkich: 
poprzez aktywność i działanie w stowarzyszeniu 
oddala się od nas czas starzenia. 
Dziękuję Basiu za rozmowę 

Jadwiga Rapior- Sikorska
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