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Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dlaczego na Okinawie ludzie 
żyją najdłużej na świecie? Bo 
mają proste jedzenie i są aktywni 
fizycznie! czytaj ��str. 2

czytaj ��str. 4-5 czytaj ��str. 6-7 czytaj ��str. 8-9 czytaj ��str. 10-11 czytaj ��str. 14-15

Bądź  
aktywny  
za grosze
Można powiedzieć: 
nie mam pieniędzy 
to nie leczę się 
prywatnie. Ale nie 
mam pieniędzy i się 
nie ruszam  
– to oksymoron!

Nie włączyłem 
świateł 
postojowych

„Zaglądam” 
do lodówki 
pacjentów
Seniorzy powinni 
pilnować swojej 
wagi, bo utrzymanie 
jej na odpowiednim 
poziomie jest znacznie 
łatwiejsze  
od odchudzania.

Osoby starsze  
coraz chętniej  
sięgają po różne 
suplementy diety, 
nie zważając na 
konsekwencje, jakie  
to ze sobą niesie.

Ruch i dieta 
zamiast 
tabletek

Pozytywne 
uzależnienie 
pani Ani

Z przyjemnością spotykamy się z Państwem po raz kolejny 
na stronach „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”. Tym 
razem na łamach gazety gościmy wyjątkowego rozmów-
cę – ministra sportu i turystyki Andrzeja Biernata, który 
przekonuje, że na ruch nigdy nie jest za późno. – Najtrud-
niej jest znaleźć w sobie motywację za pierwszym razem. 
Jednych motywuje grupa, innych współzawodnictwo. Im 
więcej będzie inicjatyw popularyzujących sport powszech-
ny, tym większa szansa, że dotrzemy do nieprzekonanych. 
Na zajęcia sportowe organizowane w ramach zajęć UTW 
przychodzi coraz więcej seniorów. A oferty są coraz bar-
dziej urozmaicone.  Jedna osoba przekonuje drugą, mo-
tywują się nawzajem. I o to właśnie chodzi! – mówi szef 
resortu, który współfinansuje gazetę „UTW BEZ GRANIC”.
Jak zwykle przygotowaliśmy wiele praktycznych porad 
i wskazówek. Mamy nadzieję, że przekonamy do aktyw-
ności tych, którzy ciągle się wahają. Naprawdę warto!

Życzymy przyjemnej lektury!
Redakcja „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”

Zapraszamy także na naszą stronę internetową
www.seniorzynastart.info
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Wspieramy
aktywność fizyczną
seniorów

Andrzej  
Biernat,  
minister  
sportu  
i turystyki,  
specjalnie  
dla Czytelników  
„UTW bez granic”:

Wspólne ćwiczenia 
motywują do wysiłku


