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Szanowni Państwo

Od ostatniego 4 numeru Biuletynu up³y-
nê³o trochê czasu. By³ to czas wy-
pe³niony dzia³aniami dotycz¹cymi 

spo³eczności osób starszych. Rada Senio-
rów przeanalizowa³a stan zabezpieczenia 
osób starszych w us³ugi opiekuñcze i pod-
jê³a uchwa³ê rekomenduj¹c¹ zwiêkszenie 
środków na ten cel w planach bud¿etowych 
Miasta Kalisza na 2020 rok. Wnioskowali-
śmy o stworzenie Klubów Seniora, przyjrze-
liśmy siê plusom i minusom zesz³orocznej 
I SENIORIADY i zawnioskowaliśmy o orga-
nizacjê w tym roku II SENIORIADY, na któr¹ 
Pan Prezydent wyrazi³ zgodê. Druga po³owa 
września to nasze świêto! 

Ale najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest powo³anie 
przez Prezydenta Miasta Kalisza Referatu 
Zdrowia, Polityki Spo³ecznej i Senioralnej 
w Wydziale Spraw Spo³ecznych i Mieszka-
niowych. To wyraz docenienia wagi spraw, 
które s¹ i bêd¹ do za³atwienia dla zapew-
nienia bezpieczeñstwa socjalnego seniorom. 
Z przyjemności¹ przedstawiam Pañstwu 
Pani¹ Agnieszkê Pawe³czyk Kierownika Re-
feratu Zdrowia, Polityki Spo³ecznej i Senio-
ralnej.

Witam Pañstwa. Jest mi niezmiernie mi³o, 
¿e mogê wraz z Pani¹ Gra¿yn¹ Mazurek 
Przewodnicz¹c¹ Kaliskiej Rady Seniorów 
poprowadziæ dzia³ania aktywizuj¹ce w ob-
szarze senioralnym.
Chcemy zapewniæ Pañstwu jak najlepsze 
oferty prozdrowotne i ruchowe oraz mo¿li-
wośæ korzystania z atrakcyjnych wydarzeñ 
i sukcesywnie rozszerzaæ ich zakres. Ale 
bez Was drodzy Pañstwo to siê nie uda, dla-
tego bardzo proszê o liczne uczestnictwo 
we wszystkich inicjatywach…gdy¿ tylko 
z Wami mo¿na du¿o zdzia³aæ... Marek Frontczak zacz¹³ biegaæ dośæ późno, bo w wieku 

52 lat, ale – jak podkreśla – na bieganie nigdy nie jest za 
późno i namawia do tego wszystkich seniorów. W 2004 r. 

do biegania zachêci³a go sztafeta biegaczy-amatorów Wysocko 
Wielkie – Ateny.  Uzna³, ¿e bieganie to mo¿e byæ ciekawa zabawa, 
po³¹czona ze zwiedzaniem nowych miejsc, a nawet krajów. Zacz¹³ 
nietypowo, bo od… startu. Na pocz¹tek to by³y 4 km w³aśnie w Wy-
socku.
- Niektórzy z uczestników dzieñ później jechali na maraton do War-
szawy i pomyśla³em sobie, ¿e 42 km to jest biegowy kosmos – wspo-
mina.
Oczywiście nie marzy³ nawet o tym, ¿e wkrótce sam zacznie bie-
gaæ maratony, a nawet biegi kilkukrotnie d³u¿sze. Bieganie mu siê 
spodoba³o, wiêc nic dziwnego, ¿e w styczniu 2005 roku przebieg³ 
swój pierwszy maraton w Kościelnej Wsi. Potem królewski dy-
stans pokona³ ponad 140 razy, a – licz¹c razem z ultramaratonami 
– dok³adnie 199. Pan Marek 24 sierpnia zaprasza wszystkich do 
Parku Miejskiego na swój 200. maraton!

Nie myśli o emer
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ryturze (biegowej)
Marek Frontczak (rocznik 1952), elektryk, emeryt, 
a przede wszystkim biegacz i ultramaratończyk.

W sumie na ró¿nych dystansach 
startowa³ kilkaset razy, blisko tysi¹c. 
Wiele ze startów  pozostanie w pa-
miêci do koñca ¿ycia, trudno jest 
wszystkie tu wymieniæ.
- W 2010 roku po raz pierwszy po-
jecha³em w góry i to od razu na 100 
km. To by³ cud, ¿e w tym deszczu, po-
tokach p³yn¹cych szlakami i szybko 
zapadaj¹cych ciemności ani razu nie 
le¿a³em – śmieje siê. Fizycznie tru-
dy zawodów zniós³ tak znakomicie, 
¿e dzieñ później (!) z powodzeniem 
wzi¹³ udzia³ w górskim maratonie.
100 km  nale¿y do jego ulubionych 
dystansów, a Kaliskie Setki, od mo-
mentu reaktywacji w 2005 r., zaliczy³ 
niemal w komplecie. Tylko raz termin 
pokry³ siê z maratonem w Dublinie, 
który pobieg³ na zaproszenie miesz-
kaj¹cego wówczas w Irlandii syna. 

- Polskê i Kalisz reprezentowa³em 
godnie, bo w klasyfi kacji generalnej 
by³em czwartym Polakiem – pod-
kreśla.
Ulubionych biegów, w tym mara-
tonów ma sporo. Czêsto startuje 
w Cracovia Maraton, bo lubi Kra-
ków, a po drodze wycieczki na zamki 
Jury Krakowsko-Czêstochowskiej. 
Bardzo podoba mu siê maraton 
Świnoujście – Wolgast, którego trasa 
w wiêkszości przebiega po niemiec-
kiej stronie granicy.
- Regularnie wygrywam tam katego-
riê wiekow¹ – podkreśla.
Z innych wzglêdów z wielk¹ sym-
pati¹ wspomina zupe³nie inny ro-
dzaj biegania – charytatywn¹ szta-
fetê z Helu na Halny, a wiêc w Ta-
try, z met¹ na Rysach. Uczestniczy³ 
w niej w 2017 i 2018 r., za drugim 

razem namawiaj¹c organizatorów, 
¿eby na trasie znalaz³ siê jego Kalisz. 
Trzeba by³o ciut nad³o¿yæ drogi, ale 
wbiegniêcie na G³ówny Rynek pozo-
stanie wyj¹tkowym wspomnieniem.
Po tych 15 latach ma satysfakcjê, ¿e 
uda³o mu siê zrealizowaæ marzenia 
o po³¹czeniu biegania ze zwiedza-
niem ró¿nych miejsc, bo „na roz-
k³adzie” ma m.in. Pragê, Bratys³awê, 
Rygê, belgijskie La Louviere, s³o-
weñski Ptuj, a w planach na jesieñ 
Wilno.
Co - poza satysfakcj¹ z pokonanego 
dystansu na mecie – daje mu biega-
nie? 
- Najbardziej sobie ceniê kontakt  
z m³odymi, zdrowymi i uśmiechniê-
tymi ludźmi – wyjaśnia 67-letni ma-
ratoñczyk, który w ogóle nie myśli 
o biegowej emeryturze.                       □

Kaliska Karta Senior jest jed-
n¹ z wersji Kaliskiej Karty 
Mieszkañca, która przys³u-

guje osobom w wieku 60+.
Karta Senior cieszy siê coraz wiêkszym 
zainteresowaniem. Uprawnia ona do 
korzystania z wielu ulg i zni¿ek, a od 
1 lipca pozwala osobom posiadaj¹cym 
legitymacjê emeryta lub rencisty na 
bezp³atne korzystanie z przejazdów au-
tobusami KLA. 
Zapraszamy równie¿ do kaliskiego 
Aquaparku, gdzie tylko z Kalisk¹ Kart¹ 
Senior dwugodzinny pobyt na base-
nie kosztuje jedynie 9,60 z³. Z oferty 
mo¿na skorzystaæ w dni powszednie 
od 8.00 do 15.00. Na stronie kalisz.
pl publikujemy aktualn¹ listê partne-
rów  projektu. Warto zaznaczyæ, ¿e na-
dal poszerzamy ich grono. Partnerem 
mo¿e zostaæ ka¿dy podmiot świad-
cz¹cy us³ugi na terenie Miasta Kalisza, 
który zawrze pisemne porozumienie 
o wspó³pracy. 
Co zrobiæ, by j¹ otrzymaæ mówi poradnik. 
Znajdziecie go obok oraz w pe³nej wersji 
na stronie kalisz.pl 

Kaliska Karta Senior 

 Z³ó¿ wniosek w Punkcie Obs³ugi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych 
Sp. z o.o. w Kaliszu, mieszcz¹cym siê przy ul. Podmiejskiej 2a, w budynku Dwor-
ca PKS.

 Zabierz ze sob¹: dowód osobisty lub inny dokument ze 
zdjêciem potwierdzaj¹cy to¿samośæ, legitymacjê emeryta 
lub rencisty, aktualne zdjêcie oraz pierwsz¹ stronê for-
mularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczenio-
wy wraz z potwierdzeniem z³o¿enia go w I Urzêdzie Skar-
bowym w Kaliszu. Emeryci i renciści mog¹ przedstawiæ 
posiadany formularz PIT-40A wraz z podpisanym oświad-
czeniem, ¿e nie sk³adali osobiście zeznania rocznego.

 Zdjêcia mo¿na wykonaæ na miejscu.
 Mo¿na z³o¿yæ wniosek drog¹ elektronicz-

n¹, wype³niaj¹c formularz zamieszczony na 
stronie kalisz.pl

 Kiedy i gdzie odebraæ Kartê?
W Punkcie Obs³ugi Klienta Kaliskich Linii 

Autobusowych w Kaliszu, przy ul. Pod-
miejskiej 2a (Dworzec PKS) w godzinach 
pracy punktu, w ci¹gu 30 dni od daty 
z³o¿enia kompletnego wniosku. 

 Uwaga!
Karta wydawana jest indywidualnie 

dla ka¿dej wnioskuj¹cej osoby. Nie 
mo¿e z niej korzystaæ nikt inny.

Kaliska Karta krok po kroku:
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Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski 

zachêca do korzystania z Karty
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Panie Marianie, przez po-
nad dwadzieścia lat by³ 
Pan Przewodnicz¹cym Za-

rz¹du Okrêgowego Polskiego 
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Kaliszu, nale¿a³ 
Pan te¿ do Zarz¹du tej organiza-
cji w Warszawie, proszê powie-
dzieæ, czym jest PZERiI?
To jest najwiêksza organizacja w kraju 
skupiaj¹ca Seniorów. Nale¿¹ do niej 
zarówno emeryci, renciści, jak i oso-
by niepe³nosprawne. Zwi¹zek dzia³a 
w ca³ej Polsce. Jego najwiêkszymi jed-
nostkami s¹ okrêgi, którym podlegaj¹ 
rejony, a najmniejszymi jednostkami 
s¹ ko³a. Ko³a dzia³aj¹ nawet w niewiel-
kich wioskach. Obecnie w Polsce jest 
36 okrêgów. W Kaliszu znajduje siê 
siedziba Zarz¹du Okrêgowego PZERiI.
Czym zajmuje siê PZERiI? 
Po prostu integracj¹ Seniorów, zain-
teresowaniem emerytów i rencistów 
piknikami, wspólnymi zabawami, 
ró¿nego rodzaju wycieczkami, np. 
w tej chwili kaliscy Seniorzy s¹ w Świ-
noujściu, ale te¿ zachêcaniem ich 

do wyjazdów zagranicê, a tak¿e do 
uczestniczenia w zajêciach sporto-
wych, wspólnego celebrowania ró¿-
nych świ¹t. Organizacja jest po to, aby 
Seniorzy odpoczêli, zapoznali siê. Na 
spotkania przychodzi du¿o osób sa-
motnych, wdów i wdowców, dobrze 
siê rozumiej¹, bo ³¹cz¹ ich takie same 
prze¿ycia i problemy. Wie Pani, ¿e cza-
sem zawierane s¹ nawet ma³¿eñstwa? 
I to w wieku 70., 80. a nawet w jesz-
cze starszym wieku! Jednym zdaniem 
warto jest nale¿eæ do tej organizacji!  
Oczywiście spotkania kaliskich se-
niorów nale¿¹cych do PZERiI s¹ 
okazj¹ nie tylko do integrowania siê 
i zawierania nowych znajomości, ale 
do wspominania, spêdzania czasu 
w mi³ej atmosferze, zabawy. Niejed-
nokrotnie zwi¹zek pozwala Senio-
rom odkrywaæ ich pasje i talenty ar-
tystyczne.
Warto nale¿eæ do tej organizacji, bo 
to forma integracji, po prostu pretekst 
do wyjścia z domu. Spotkania, jubile-
usze, Dzieñ Dziadka, Dzieñ Kobiet…. 
Kiedy by³em w Zarz¹dzie, codziennie 

Spotkanie z członkiem 
Kaliskiej Rady Seniorów 
Marianem Krukiem

Rozmawiała: Barbara Jakimowicz-Klein

chodzi³em do Zwi¹zku, a w soboty 
odwiedzaliśmy 7 oddzia³ów rejono-
wych i 100 kó³, m.in. wrêczaliśmy od-
znaczenia zwi¹zkowe, bardzo wa¿ne 
dla osób nale¿¹cych do poszczegól-
nych kó³. Wrêczaliśmy je nie tylko 
emerytom i rencistom, ale równie¿ 
W³odarzom. Osobiście, przynale¿-
nośæ do Zwi¹zku bardzo mnie akty-
wizowa³a. Warto nale¿eæ, ¿eby nie nu-
dziæ siê w czterech ścianach swojego 
mieszkania, nie czuæ siê osamotnio-
nym, odrzuconym… Warto nale¿eæ, 
bo ka¿dy znajdzie tu coś dla siebie.
Proszê powiedzieæ, jakie jesz-
cze zadnia realizuje PZERiI?
Oprócz aktywizowania Seniorów, 
Zarz¹d G³ówny PZERiI wystêpuje 
do w³adz centralnych w Warszawie 
o wiêksze świadczenia dla emerytów 
i rencistów, obni¿kê kosztów leków 
i leczenia i inn¹ pomoc. W 2015 roku 
powsta³ w Warszawie Parlament Se-
niorów i tam w³aśnie po raz pierwszy 
dosz³o do spotkania Seniorów w Sej-
mie z przedstawicielami Rz¹du. Orga-
nizacja dzia³a na rzecz Seniorów, a wo-
bec w³adz wystêpuje jako rzecznik 
interesów tego środowiska, a tak¿e do-
bra przysz³ych emerytów i rencistów.
Niestety, nadal pozostaje pro-
blem środowiska nieaktywnego. 
Czy PZERiI podejmuje dzia³a-
nia maj¹ce na celu aktywizacjê 
tej grupy Seniorów kaliskich?
Tak. Zamieszczamy informacje o na-
szej organizacji w lokalnej prasie. Ofer-
ta skierowana jest do wszystkich Se-
niorów kaliskich, którzy chc¹ ciekawie 
spêdzaæ czas wolny, realizowaæ swoje 
marzenia, cieszyæ siê ¿yciem, zyskaæ 
przyjació³. Bardzo wa¿ne znaczenie 
ma tak¿e fakt, ¿e cz³onkowie Zwi¹zku 
przekazuj¹ informacje o dzia³alności 
PZERiI swoim s¹siadom, osobom 
samotnym, potrzebuj¹cym pomocy 
i wsparcia. Takie dzia³ania wp³ywaj¹ 
korzystnie na aktywizacjê tej grupy 
mieszkañców Kalisza.
Czy dzia³ania Zwi¹zku s¹ ukie-
runkowane na potrzeby osób 
niepe³nosprawnych?
Zwi¹zek wspó³pracuje z innymi or-
ganizacjami, których dzia³ania ukie-
runkowane s¹ w sposób szczególny 
na potrzeby osób niepe³nospraw-
nych. W organizacji s¹ osoby na 
wózkach inwalidzkich, które uczest-
nicz¹ w wycieczkach, zabawach, spo-
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Trudno  pogodziæ siê z informacj¹, ¿e z grona wolontariuszy odszed³ d³ugoletni pierwszy 
PREZES  Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów z ulicy Polnej 29,  Szanowny Pan 
Józef Jaworowicz. Prezesem zosta³  1. 06. 2001 r. – tj. w dniu zarejestrowania Stowarzyszenia 
w KRS – i kierowa³ nim przez 18 lat, tj. do ostatniego dnia swojego ¿ycia 24. 02. 2019 r. 
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PRO  MEMORIA  
Józefa Jaworowicza

Trudno zliczyæ, ile osób prze-
winê³o siê przez Stowarzy-
szenie, które postawi³o sobie 

za cel poprawê warunków socjalno-
-bytowych oraz uczestnictwo w ¿yciu 
spo³ecznym; organizacjê ¿ycia kultu-
ralnego i reprezentowanie interesów 
cz³onków Stowarzyszenia wobec 
organów w³adzy. Ile by³o zorganizo-
wanych wycieczek, wczasów lub spo-
tkañ przy muzyce! Ile zadowolenia 
i radości osób starszych, uczestników 
tych zdarzeñ! Takie dzia³anie by³o do-
pe³nieniem d³ugiego i jak¿e interesu-
j¹cego ¿ycia dla jednych Józia, Józefa, 
dla innych –Pana Józefa. 
O wcześniejszych latach ¿ycia przypo-
mnia³ podczas pogrzebu 1.03.2019 r. 
przyjaciel rodziny, kolega „Asnyko-
wiec” Adam Borowiak: „Dzwony ko-
ścielne ¿ywych zwo³uj¹, a zmar³ych 
op³akuj¹. Dzisiaj ¿egnaj¹ śp. Józefa 
Jaworowicza, kaliszanina, syna Joze-
fa, piekarza z Rypinka oraz Michali-
ny z domu Ga³deckiej. Przyszed³ na 
świat 18 lutego 1937 r. Od rodziców 
otrzyma³ patriotyczne wychowanie, 
naznaczone zawo³aniem „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”, którym  kierowa³ siê przez 
ca³e swoje ¿ycie. Ojciec Józef by³ pod-
ofi cerem Wojska Polskiego, s³u¿y³ 
w I Pu³ku U³anów Legionów i w V 
Pu³ku Strzelców Konnych. Rodzice za 
swoj¹ heroiczn¹ postawê  w czasie II 
wojny światowej w 1981 r. odznacze-
ni zostali przez Instytut Yad Vashem 
medalem  „Sprawiedliwy Wśród Na-
rodów Świata”.
Józef od podstawówki wychowywa³ 
siê na Ciasnej. Jako m³odzieniec, ju¿ 
uczeñ „Asnyka”, który maturê zda³ 

w 1955 r., w tajemnicy przed ojcem 
i dyrekcj¹ Liceum zacz¹³ trenowaæ 
boks pod okiem Zygmunta Winklera. 
Sumiennośæ i talent oraz dobre warun-
ki fi zyczne sprawi³y, ¿e zosta³ świetnie 
wyszkolonym zawodnikiem, któremu 
szybka lewa prosta z klasycznej szko³y 
boksu przynios³y medale mistrzostw 
Polski juniorów – wśród nich ten z³oty, 
zdobyty w 1955 r. w Katowicach. By³ 
gwiazd¹ W³ókniarza, a w Poznaniu 

najlepszym bokserem AZS-u. Stu-
diowa³ na Politechnice Poznañskiej, 
na wydziale elektrycznym, uzysku-
j¹c tytu³ mgr. in¿. elektryka. Ukoñczy³ 
Studium Podyplomowe w zakresie 
organizacji i zarz¹dzania na Politech-
nice Poznañskiej oraz w dziedzinie in-
¿ynierii ruchu drogowego na Politech-
nice Warszawskiej. Po studiach wróci³ 
do Kalisza z piêkn¹ Ann¹, prawdzi-
w¹ poznaniank¹, z któr¹ pozostawa³ 
w szczêśliwej parze.
Pracê zawodow¹ podj¹³ w Zak³adach 
Przemys³u Dziewiarskiego  „POLO”,  
w latach  1971-74  pracowa³ w Za-
k³adach Przemys³u Odzie¿owego 
„Kalpo” na stanowisku G³ównego 
energetyka i mechanika. Nastêpnie 
podj¹³ pracê na stanowisku G³ówne-
go Specjalisty ds. energetycznych i za-
stêpcy dyrektora w Przedsiêbiorstwie 
Ulic i Mostów w Kaliszu, z siedzib¹ 
w Borowie.

W czasie stanu wojennego zajmowa³ 
siê kolporta¿em prasy i ksi¹¿ek wyda-
wanych przez niezale¿ne ofi cyny. S³u-
¿y³ pomoc¹ osobom prześladowanym, 
wspieraj¹c rodziny internowanych. 
Organizowa³ pomoc humanitarn¹ dla 
Polaków z Piñska na Bia³orusi. Rodzin-
ne tradycje patriotyczne kontynuowa³ 
dzia³aj¹c w Zwi¹zku Pi³sudczyków. 
Jego ¿yczeniem by³o byæ pochowanym 
w szarym legionowym mundurze.

 

Od 1987 r. nale¿a³ do Klubu Inteli-
gencji Katolickiej. By³ wspó³za³o¿y-
cielem Stowarzyszenia Wychowan-
ków Gimnazjum i Liceum im. Adama 
Asnyka, wspó³organizowa³ Zjazdy 
„Asnykowców”. Na wniosek tego 
Stowarzyszenia zosta³ odznaczony 
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi RP. Swoje  
wierszowane wspomnienia z liceal-
nych czasów wyda³ w dwóch poetyc-
kich tomikach.
Józef Jaworowicz by³ Osobowości¹ 
bardzo wyrazist¹ i sympatyczn¹. Mi³y 
kolega, świetny gawêdziarz, a przede 
wszystkim prawdziwy „Asnykowiec”. 
W jednym ze swoich wierszy pozosta-
wi³ nam przes³anie: 

Niechaj mi³ośæ przez wiek ca³y                                               
Prostuje ście¿ki Wasze,                                                              
Aby trwa³o co nam da³y,
Asnykowskie zwi¹zki nasze.

Kalisz, 1 marca 2019 r.                      
Adam Borowiak  □

tkaniach. Nie ma problemu, zawsze 
mog¹ liczyæ na pomoc. Poza tym 
takie osoby uzyskuj¹ podpowiedzi, 
gdzie mog¹ zg³osiæ siê o wsparcie, np. 
dodatkowe świadczenia z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Spo³ecznej. 
Przygotowujemy paczki, nie tyl-
ko w okresie bo¿onarodzeniowym. 
To bardzo wa¿ne. Liczy siê pamiêæ 

o drugim cz³owieku… Nie zapomi-
namy o Seniorach przebywaj¹cych 
w szpitalu. Wa¿ne jest wsparcie, 
uznanie, podziêkowanie.
Jakie plany na lato ma PZERiI?
Powtarzamy sprawdzone wzorce, 
czyli wycieczki, pikniki na terenie 
miasta i powiatu, zabawy, udzia³ 
w Senioriadzie. A naszym celem 

jest niezmiennie integrowaæ, bawiæ, 
uczyæ, dopomagaæ, ¿eby jak najd³u¿ej 
¿yæ w zdrowiu i szczêściu!
Piêknie Pan spuentowa³ nasz¹ roz-
mowê. Dziêkujê serdecznie i ¿y-
czê Panu oraz wszystkim Seniorom 
m³odości ducha, otwartości umys³u 
i czerpania radości z ka¿dego dnia 
i kontaktu z drugim cz³owiekiem.

BJ-K  □



Od 2017 roku Miasto Kalisz 
uruchomi³o na wniosek Ka-
liskiej Rady Seniorów projekt 

– Gimnastyka dla seniorów, skiero-
wany do osób 60+ zamieszka³ych 
w Kaliszu.
Zajêcia w 2019 roku odbywa³y siê 
w czterech punktach na terenie Kali-
sza:
• w klubie osiedlowym Kaliskiej 

Spó³dzielni Mieszkaniowej przy 
ul. Serbinowskiej 25;

• w Zespole Szkó³ Gastronomicz-
no-Hotelarskich w Kaliszu przy 
ul. Wodnej 11-13; 

• w Szkole Podstawowej nr 17 
w Kaliszu przy ul. Prymasa Ste-
fana Wyszyñskiego 3b;

• w Szkole Podstawowej nr 2 
w Kaliszu przy ul. Tuwima 4.

Od października do grudnia 2019 
roku planowane jest rozpoczêcie 
kolejnej ju¿ akcji bezp³atnych zajêæ 
z gimnastyki, które ciesz¹ siê du¿¹ 
popularności¹. 

Koszty gimnastyki od 4 lutego do 19 
czerwca 2019 roku wynios³y ³¹cznie 
10 626 z³. Koszt ³¹czny drugiej czêści 
zajêæ z gimnastyki w tym roku wy-
niesie oko³o 10 000 z³.

Zdjêcia  z zajêæ w klubie osiedlowym 
Kaliskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej 

przy ul. Serbinowskiej 25  □

Gimnastyka 
dla seniorów
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Czas na 
Seniora 
Miasto Kalisz to pierwsza 

gmina, w której rozpoczêto 
warsztaty: Czas na Seniora 

w Metropolii Poznañ i Aglomera-
cji Kalisko-Ostrowskiej. Warsztaty 
odby³y siê w czerwcu 2019 roku  
i sk³ada³y siê miêdzy innymi z piê-
ciu komponentów: 
1. Świadomy Senior  –  Mój potencja³ 

na plus
2. Budujemy komunikatywnośæ, pew-

nośæ siebie i asertywnośæ
3. Aktywny Senior
4. Obywatelski Senior
5. Gie³da us³ug dla Seniorów.
Celem g³ównym projektu jest za-
gospodarowanie potencja³u osób 
starszych poprzez zwiêkszenie ak-
tywności spo³ecznej. Podstawowym 
celem dzia³añ bêdzie nabycie przez 
seniorów wiedzy na temat mo¿liwo-
ści obywatelskiej i spo³ecznej ak-
tywności, podniesienie stopnia par-
tycypacji w procesach decyzyjnych 
oraz upowszechnianie wolontariatu 
wśród seniorów.
Po przeprowadzeniu 21 warsztatów 
na terenie Aglomeracji Kalisko-
-Ostrowskiej zorganizowana zosta-
nie konferencja podsumowuj¹ca re-
alizacjê projektu. Powstanie równie¿ 
szczegó³owy raport do wykorzysta-
nia przez inne polskie samorz¹dy 
oraz przez Seniorów z ca³ego kraju.
Bardzo dziêkujemy naszym kali-
skim Seniorom za aktywny udzia³ 
w tak pomocnych i ciekawych 
warsztatach.                     □
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W ychodz¹c naprzeciw 
oczekiwaniom Kali-
szan, „Bia³e soboty” po-

wróci³y. Jesteśmy coraz bardziej 
aktywni i świadomi konieczności 
dbania o zdrowie i o jakośæ ¿ycia. 
13 kwietnia odby³a siê pierwsza w tym 
roku „Bia³a Sobota” w ZPOZ „Puls” 
Przychodni medycyny rodzinnej przy 
ul. Polnej 29 w Kaliszu. Podczas tej 
akcji mieszkañcy mogli skorzystaæ 
z bezp³atnych badañ profi laktycznych, 
które zosta³y rozszerzone o badania 
specjalistyczne. Mo¿na by³o wykonaæ 
bez ¿adnych wcześniejszych skiero-
wañ, takie badania jak: na osteoporo-
zê, USG-Doppler têtnic przedmózgo-
wych, EKG, wad postawy, świat³otera-
piê Bioptron, badania cukru, ciśnienia, 
badania spirometryczne, RTG p³uc, 
badania s³uchu i wzroku, a tak¿e sko-
rzystaæ z konsultacji psychologicznej 
oraz dietetycznej wraz z analiz¹ sk³adu 
cia³a. Do tej pory odby³o siê ju¿ dzie-
wiêæ „Bia³ych sobót”, podczas których 
przeprowadzono ponad tysi¹c badañ.
"Bia³e soboty" odbywaj¹ siê w przy-
chodniach, szko³ach, klubach, a w se-
zonie letnim ³¹cz¹ siê z osiedlowymi 
festynami.
Kolejne „Bia³e soboty” zaplanowa-
ne s¹ w terminach:
• 14 września 2019, sobota, Klub 

Osiedlowy Blaszak przy ul. Ko-
nopnickiej 2/4, w godzinach 
10:00-16:00;

• 28 września 2019, sobota, Ze-
spó³ Szkolno-Przedszkolny nr 
1 przy ul. Wykopaliskowej 45, 
w godzinach 10:00-13:00;

• 12 października 2019, sobota, 
Zak³ad Opieki Zdrowotnej Przy-
chodnia Lekarska „Kaliniec” przy 
ul. M³ynarskiej 16, w godzinach 
9:00-14:00. 

„Zachêcamy wszystkich kaliszan do 
udzia³u w badaniach. S¹ one bez-
p³atne i dostêpne, nie jest wymagana 
¿adna wcześniejsza rejestracja. Warto 
z tego skorzystaæ, poniewa¿ profi lak-
tyka pozwala zapobiec wielu powa¿-
nym chorobom” – powiedzia³ wice-
prezydent Mateusz Podsadny.          □

Serdecznie zapraszamy!

Białe soboty powróciły

16 czerwca 2019 r. "Bia³a sobota" podczas festynu rodzinnego na osiedlu 
Ogrody, który zosta³ zrealizowany w ramach Bud¿etu Obywatelskiego oraz 

bieg po³¹czony ze zbiórk¹ funduszy na budowê domu dla ob³o¿nie chorych

13 kwietnia 2019 r. "Bia³a sobota" 
w ZPOZ "Puls" Przychodni medycyny rodzinnej przy ul. Polnej 29



Jesieñ zapowiada siê dla senio-
rów bardzo interesuj¹co. Przede 
wszystkim rusza moc atrakcji 

w zwi¹zku z drug¹ edycj¹ Senioriady, 
która jest zaplanowana od 16 września 
2019 r. W trakcie kilku dni świêtowa-
nia na wszystkich seniorów czeka mnó-
stwo spotkañ, wyk³adów,  potañcówek, 
zmagañ sportowych i wielu innych 
wydarzeñ w ca³ym mieście. Zwieñcze-
niem Senioriady bêdzie uroczysty bal, 
który odbêdzie siê 20 września 2019 r. 
O szczegó³ach poinformujemy Pañstwa 
w terminie późniejszym.

A tak świętowaliśmy rok temu...

Senioriada

Szczepienia 

przeciw grypie 

Program profi laktycznych szczepieñ przeciwko gry-
pie dla mieszkañców miasta Kalisza powy¿ej 60. 
roku ¿ycia.

Realizatorem jest NZOZ Przychodnia Lekarska „Centrum” 
Spó³ka partnerska przy ul. Browarnej 5. Program realizowa-
ny od IX do XII 2019 roku.  Kwota przeznaczona na ten cel 
to 36 000 z³. Obowi¹zuje wcześniejsza rejestracja osobista 
w dniu wizyty od godziny 7.30 oraz telefoniczna pod nr 
62 757 22 34 od godziny 8.00. 
Szczepienia wykonywane bêd¹: 

• poniedzia³ek w godzinach 12.00-14.00;
• wtorek w godzinach 15.00-17.00;
• środa w godzinach 15.00-17.00;
• czwartek w godzinach 15.00-17.00;
• pi¹tek w godzinach 12.00- 14.00. 

Bior¹c pod uwagê du¿e zainteresowanie Seniorów szcze-
pieniami w 2018 roku, w tym roku liczba szczepieñ z 634 
zosta³a zwiêkszona do 1000 sztuk. 
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