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Szanowni Państwo
Jednym z najważniejszych obszarów naszej działalności jako Stowarzyszenia MANKO – Głosu Seniora jest
edukacja w zakresie prawa i bezpieczeństwa osób starszych. Od 5 lat uświadamiamy i przestrzegamy Seniorów,
chroniąc ich przed manipulacją i demaskując najnowsze
techniki oszustw. W sierpniu zainaugurowaliśmy IV edycję
kampanii BEZPIECZNY SENIOR – STOP MANIPULACJI,
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ, którą prowadzimy we współpracy
z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.
Według oficjalnych danych przestępcy dzięki różnego rodzaju oszustwom wyciągają z kont bankowych lub
portfeli Seniorów ponad 85 milionów złotych rocznie. Dlatego edukacja osób starszych w obszarze bezpieczeństwa
jest konieczna i wręcz obowiązkowa. Jako Stowarzyszenie
MANKO-Głos Seniora działamy w kooperacji z organizacjami partnerskimi, naszymi ambasadorami, gminami,
które przystąpiły do naszego programu Gmina Przyjazna
Seniorom, a także z Policją, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, prawnikami. Dzięki tej współpracy mamy aktualną wiedzę o najnowszych sposobach i modyfikacjach
oszustw, jak na przykład tych związanych z sytuacją pandemii – oszustwach na fałszywe szczepionki czy leki na
koronawirusa, drogie maseczki mające rzekomo chronić
przed COVID-19 czy sposób na okradzenie osoby starszej sposobem na „dezynfekcję mieszkania”. I tę wiedzę
chcemy i powinniśmy przekazywać Seniorom oraz ich rodzinom. Temu służy między innymi to najnowsze wydanie
Ogólnopolskiego Głosu Seniora przygotowane pod kątem
bezpieczeństwa finansowego i zdrowotnego.

patroni honorowi

Numer ten został wydany na VIII MIĘDZYNARODOWE SENIORALIA W KRAKOWIE – wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie MANKO
– Głos Seniora we współpracy z Urzędem Miasta
Krakowa. W tym roku 16 września w stolicy Małopolski na największej w Polsce imprezie seniorskiej
bawić się będzie na żywo ponad 3 000 osób, a online połączy się z nami około 200 000 Seniorów
z kraju i za granicy. Spotkają się na nim nasi ambasadorowie, samorządowcy z Gmin Przyjaznych
Seniorom oraz nasi przyjaciele i sympatycy, aby
wspólnie się bawić, rozmawiać, edukować, aktywizować i wzajemnie inspirować do współtworzenia
Magazynu Ogólnopolski Głos Seniora, Programu
Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora, kampanii Stop manipulacji – nie daj
się oszukać czy Poznaj Swojego Sąsiada Seniora. To spotkanie będzie szczególne, ponieważ po
długim okresie obostrzeń wynikających z pandemii zabawa, aktywność, radość i bycie razem jest
nam wszystkim, a szczególnie Seniorom, bardzo
potrzebne. Bądźcie z nami w Krakowie. Bądźcie
z nami w kontakcie przez cały rok.
Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!

Łukasz Salwarowski

Partnerzy strategicznI
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seniorze, nie daj się
oszukać!

AJ SIĘ
NIE D KAĆ!

Fot. Bartosik Studio

OSZU

zdjęcie ze spotu kampanii STOP MANIPULACJI. NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ. Spot dostępny na www.youtube.com/glossenioratv



Wirginia Szmyt jest znana w Polsce i za granicą jako DJ Wika. To najstarsza polska didżejka. Rocznik
1938. Osoba pełna ciepła, radości i mądrości życiowej. To także ambasadorka kampanii Głosu Seniora
STOP MANIPULACJI. NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Pani Wiko, dlaczego zgodziła się Pani zostać ambasadorką kampanii STOP MANIPULACJI. NIE DAJ SIĘ
OSZUKAĆ?
Dlatego, że oszuści zastawiają pułapki przede wszystkim na osoby starsze, licząc na to, że dadzą się – jak to się
potocznie mówi – „nabić w butelkę”. Wykorzystują słabość
starości, a także dobroć, naiwność, brak pewności siebie,
często również osamotnienie i brak kontaktu z drugim człowiekiem. Udają przed nami ludzi miłych, zainteresowanych
naszym zdrowiem, problemami. A wiele starszych, samotnych osób jest takiego zainteresowania pozbawione. Dlatego apeluję do rodzin, aby interesowały się swoimi bliskimi
w podeszłym wieku, bo tam, gdzie nie ma więzi międzypokoleniowej, tam może powstać pustka, którą wykorzystają przestępcy. Apeluję też do samych Seniorów, aby byli
aktywni, nie zamykali się w domu, mieli swoje pasję, które
można dzielić z innymi, bo wspólnota i więź międzyludzka
są bardzo ważne. Jeżeli nie mamy przyjaciół i znajomych,
zaufamy obcej osobie, która niespodziewanie zapuka do
naszych drzwi. Ambasadorem kampanii STOP MANIPULACJI. NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ zostałam jeszcze z jednego
powodu: Nie zgadzam się z traktowaniem osób starszych
4
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jako mniej wartościowych, naiwnych, mniej zaradnych, tylko
dlatego, że wolniej się poruszają czy potrzebują więcej czasu
na zastanowienie się. Sama niejednokrotnie spotkałam się
z taką sytuacją, że podczas zakupów, na przykład w salonie
z telefonami, próbowano sprzedać mi wybrakowany bądź
niechodliwy model. Albo bez rachunku czy gwarancji. To
samo dotyczy usług, które dla starszych często są wykonywane z mniejszą starannością „bo Senior i tak się nie zna”.
Tu trzeba pracy społecznej, aby zmienić takie krzywdzące
myślenie o osobach 60+.
Jakie atuty mają Seniorzy wobec młodszych?
Seniorzy to osoby z doświadczeniem i rozeznaniem
życiowym. A więc tym bardziej musimy wykazywać się mądrością, rozwagą i zdrowym rozsądkiem. Należy zachować
ostrożność i dystans do ludzi, którzy próbują wymuszać
na nas decyzje o kupnie czegokolwiek. Owszem, wszyscy,
bez względu na wiek, lubimy kupić sobie od czasu do czasu coś nowego. Nie dziwi mnie więc fakt, że ludzie ulegają
pokusom i kupują rzeczy niekoniecznie im potrzebne. Także
Senior na emeryturze. Ale musimy trzeźwo myśleć. A żeby
tak było, musimy być jak najdłużej sprawni fizycznie i umy-
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daniem natychmiastowego przekazania gotówki, „żeby ratować wnuczka”.
Przecież „wnuczek” ma rodziców i to oni w pierwszej kolejności mają
obowiązek mu pomóc. Nie wolno nam działać pochopnie. Nie stać nas
na to. A jednak przypadki nieprzemyślanych reakcji zdarzają się także
w moim otoczeniu. I dlatego trzeba o tym często i głośno mówić. Kiedy
otrzymujemy taki telefon, musimy go najpierw zweryfikować. Zadzwonić do rodziny. Zapytać, czy to prawda. Poza tym nie możemy wierzyć
w cuda – materace, które leczą, garnki, w których można ugotować
zupę „na gwoździu”… Żartuję, że po co mi na stare lata cudowne garnki?
Ważnie, żeby mieć co włożyć do garnka  Poza tym przestępcy potrafią
rozpoznać czy wyczuć nasze potrzeby. Są znakomitymi psychologami.
Wiedzą, co jest dla nas najważniejsze – zdrowie i miłość do rodziny. To
są często ludzie odpowiednio przeszkoleni w psycho- i socjotechnikach.
Potrafią nawiązać z nami więź emocjonalną, zaimponować kulturą, ująć
empatią, tak, żeby głupio nam było im odmówić.

DJ Wika z ukochanym kotem Dudusiem

słowo. Musimy być otwarci, aktywni, ale jednocześnie rozsądni. Musimy pokazać młodym, że
potrafimy się obronić. Bo tak naprawdę wiele
zależy od nas samych.
Jak Pani sądzi, dlaczego tak łatwo oszukać osoby starsze?
Przede wszystkim dlatego, że ulegając
emocjom, tracimy zdrowy rozsądek. Nie możemy reagować bezrefleksyjnie na telefon z żą-

Jak możemy zapobiegać oszustwom? I jak nie dać się oszustom?
Myślę, że przede wszystkim trzeba informować i uświadamiać Seniorom
to zagrożenie, które godzi w ich bezpieczeństwo finansowe. Pamiętam
pierwszą akcję kampanii „Stop manipulacji, nie daj się oszukać”. Po niej
na pewien czas przycichły prezentacje garnków. Wielu ludzi usłyszało
wówczas, że to oszustwo, stali się ostrożniejsi i bardziej nieufni wobec tego
rodzaju zaproszeń. Bardzo ważna jest też nasza właściwa reakcja. Kiedy
odbieramy nieoczekiwany telefon, a ktoś po drugiej stronie słuchawki próbuje nas do czegoś nakłonić, musimy się nauczyć reagować stanowczo:
Mnie to nie interesuje. I odłożyć po prostu słuchawkę. Ja na przykład z góry
odrzucam wszelkie zaproszenia na pokazy. Nie mam czasu, nie ma ochoty.
Ale rozumiem, że osoby starsze, często są spragnione towarzystwa mogą
dać się skusić na takie wyjście. Wówczas pamiętajmy, że nie mamy żadnego obowiązku kupowania. Trzeba nauczyć się mówić: Nie. Nie i koniec.
Dziękujemy za tę pouczającą i ciekawą rozmowę.
Rozmawiała Katarzyna Curyło

Być aktywnym – dla własnego dobra
Najważniejsze dla starszego człowieka to zachować dobrą kondycję, aby jak najmniej obciążać innych i jak najdłużej być samodzielnym. Bo samodzielność daje
pewność siebie, a człowiek sprawny i energiczny jest lepiej postrzegany i poważniej traktowany. Do późnego wieku trzeba pielęgnować swoje zainteresowania, zachować radość życia, bo wówczas zawsze będziemy dla otoczenia partnerem, kimś interesującym, z kogo zdaniem i potrzebami należy się liczyć. Senior
bezradny, zagubiony we współczesnej rzeczywistości łatwo może stać się ofiarą oszustów. Świadomość i edukacja są dla starszych osób sprawami kluczowymi.
Nie można uzależniać się od innych. Należy w miarę możliwości wychodzić z domu, samodzielnie załatwiać swoje sprawy, dbać o siebie, inwestować w siebie, być aktywnym
– dla własnego dobra. Obowiązki trzymają nas w formie. Wiem to po sobie – kiedy mam
zaplanowaną imprezę, zastanawiam się, jak to będzie, planuję, działam, mobilizuję się,
towarzyszą mi różne emocje związane z wiekiem, akceptacją otoczenia. Ale póki starcza
sił, trzeba być aktywnym i robić to, co się lubi.
Dj Wika
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Wspaniała moda 60+



W drugiej połowie sierpnia Seniorki z Krakowa miały okazję zaprezentować swoje kreacje na Pokazie Mody Stylowych Seniorów zorganizowanych przez „Głos Seniora” w ramach I Nowohuckich Senioraliów. Pokaz
współorganizowały Małgorzata Bielczyk – Ambasadorka „Głosu Seniora”
– oraz Małgorzata Piątkiewicz-Szczechla, która koordynowała odważny,
nietuzinkowy, międzypokoleniowy show modowy przygotowany przez zespół Vouge Nowa Huta. Impreza odbyła się na plenerowej scenie przed
Nowohuckim Centrum Kultury. I Nowohuckie Senioralia zostały zorganizowane przez Urząd Miasta Krakowa z inicjatywy radnej Bogusławy Drabik,
pod patronatem medialnym Głosu Seniora.

Warto przy okazji przypomnieć ubiegłoroczny pokaz Vogue Nowa Huta na
barce Wiślany Ogród; stylizacja Małgorzata Piątkiewicz-Szczechla, fot. Dominika Misiewicz

Uczestniczki Pokazu Mody 60+ wraz z przedstawicielami „Głosu Seniora” – Łukaszem Salwarowskim, Markiem Pilchem i Janiną Czają
Walentyna Kozioł, Mikołów – stylizacja na wyjątkowe wyjście
6
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Różne osobowości
– różne stylizacje
Bardzo cieszą nas zdjęcia, które Seniorzy nadsyłają na nasz konkurs. Podoba się nam różnorodność stylizacji doskonale oddająca różne
osobowości. I tak wśród swoich ulubionych kapeluszy uśmiecha się do nas pani Maria Pstrong.
To barwna postać, osoba niezwykle ciepła i oryginalna pod każdym względem. Sama tworzy
swoje kreacje, uwielbia dodatki. Nie sposób
porównać jej z nikim innym ani przejść obok
niej obojętnie. Piękny obrazek tworzą pani Anna
i pan Franciszek, którzy wdzięcznie pozują na
zielonej trawie przy koszyczku ze smakołykami.
Duże wrażenie zrobiła na mnie minimalistyczna
stylizacja pani Marii Brzezichy – sportowa elegancja, a przy tym wspaniała figura. Przepięknie
i bardzo uroczo wyglądają pani Danuta i pan
Edward – róż i biel. To moja para numer jeden.
Pan Bogusław to typ sportowca o nienagannej
sylwetce. Od lat obserwuję jego wyczucie stylu,

uwidaczniające się w niebanalnych zestawach
i odważnych kolorach. Elegancja, kultura, klasa.
Pani Janina ładnie zestawiła długą, chabrową
suknię z eleganckimi czółenkami i delikatną
biżuterią. Dwie miłe panie Jola i Ala w podobnych zestawach ubrań lubią bawić się modą.
Jeśli mogłabym coś doradzić, to może pastele
zamiast czerni. Widać jednak, że obie świetnie
czują się w wykreowanych przez siebie stylizacjach. I o to w modzie chodzi! Do różowego
sportowego stroju pan Krystyny dobrze pasowałyby też tenisówki, ale i tak jest naprawdę
super! Pani Leokadia w zielonej sukience wizytowej, twarzowym kapeluszu i wyrazistej biżuterii oraz pan Marian ubrany na sportowo, choć
oboje prezentują różne style, wyglądają bardzo
sympatycznie. Zachęcam wszystkich Seniorów
do zabawy ze strojem, którym możemy wyrazić
swoją osobowość i nastrój.

Maria Pstrong,
Starogard Gdański

Maria
Brzezicha,
Inowrocław

KONKURS!

Bogusław
Stanisław
Karbownik, Łódź

Anna Lelito
i Franciszek
Kaniaburka,
Libiąż

Janina Chorzępa,
Krosno

Jolanta Jabłońska
i Alicja Karniej, Opole

Stylowi Seniorzy

Wyślij nam swoje stylowe zdjęcie!
Pokażmy, że styl, klasa i atrakcyjność nie mają limitu wieku.
Zdjęcia prosimy wysyłać na adres e-mail: konkurs@manko.pl
z dopiskiem: styl60+. Najlepsze stylizacje zostaną opublikowane,
a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody!

Krystyna
Cymerman,
Wrocław

Danuta
Marszałek
i Edward
Dziedzic,
Libiąż

Leokadia
Kraśkiewicz
i Marian
Sadowski,
Libiąż

Hanna Piekarska
Koordynatorka
konkursu „Stylowi
Seniorzy”, ambasadorka „Głosu Seniora”, Ogólnopolskiej
Karty Seniora oraz
kampanii Stop Manipulacji – nie daj się oszukać!
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Senior działkowiec

Kolorowy przełom
lata i jesieni

Jadwiga Dejworek,
Miechów



Efekty intensywnej i systematycznej pracy na działce, w ogrodzie i na balkonie najlepiej chyba widać na przełomie lata i jesieni. To wysiłek, który opłaca się w dwójnasób – odwdzięczają się
za niego rośliny oraz nasze zdrowie. Uśmiechnięte i szczęśliwe
twarze Seniorów-działkowców są tego najlepszym dowodem.
Krystyna
Ślusarczyk,
Wieliczka

Jadwiga
Wszół,
Miechów

Piękne
ogródki
Polaków
na Litwie
Stanisława Molenie,
Soleczniki

Elżbieta z Wieliszewa
Izabella Łagodzic, Kraków

Zenon
Czuwara,
Byszwałd

Valerija Kšivec, Soleczniki

Teresa Madeja,
Libiąż

Elżbieta
Zawadzka,
Łbiska

SENIOR

DZIAŁKOWIEC

Ogródek Jadwigi Sworobowicz, Jaszuny

SENIOR
BALKONOWIEC

Drodzy Seniorzy!
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Eleonora
Chmielarska
z Bochni
(92 latA),
ambasadorka
konkursu
oraz Głosu
www.glosseniora.pl
Seniora

Czekamy na Wasze zdjęcia ogrodów
i balkonów pod adresem
e-mail: konkurs@manko.pl

Ogródek Zenona Sobolewskiego,
Soleczniki na litwie

BEZPIECZNY SENIOR

Zwierzak lekiem na samotność

po l a k ó w z a g r a nic a

Aisza i moja wnusia



Moja Aisza to suczka rasy Alaskan Malamute. Urodziła się w lutym 2015 roku
jako jedna z dwanaściorga rodzeństwa. Ma dziewięć sióstr i dwóch braci.
W tym roku skończyła 6 lat. Została przeze mnie zaadoptowana jako szczenię. Od zawsze przyprowadzałam do domu zwierzęta – kocham je wszystkie.
Jednak najbliższe memu sercu są pieski.

Adopcja czworonoga zawsze jest poważną
sprawą, ponieważ to decyzja na lata. Ja sześć
lat temu zdecydowałam się wziąć do domu
suczkę rasy Alaskan Malamute. Są to pieski
bardzo przyjacielskie. Kierowałam się między
innymi tym, że moja wnusia Natalka jest niepełnosprawna, cierpi na wielonarządowy zespół
wad genetycznych. Psy tej rasy bardzo lubią
dzieci. Aisza jest również życzliwa w stosunku
do obcych, ma bardzo łagodne usposobienie.
Prawie w ogóle nie szczeka. Odkąd pojawiła
się w naszym życiu, pomogła Natalce uspokoić ciało i ukoić duszę. Moja wnusia ją uwielbia.
Aisza zmotywowała Natalkę do podejmowania

Seniorzy
zwierzętom
Zwierzakom można też pomagać, organizując aukcję na potrzeby schroniska. Piękny
przykład dali słuchacze Kazimierzowskiego
UTW wraz z prof. Barbarą Waldon z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
organizując w bydgoskim Ogrodzie Botanicznym pod patronatem „Głosu Seniora”
licytację obrazów, rękodzieła, albumów, tomiku wierszy oraz sadzonek roślin. Zebrane środki starczą na zapas karmy na kilka
tygodni dla kilkuset czworonogów.

Bożena Sałacińska, Ambasadorka głosu seniora, przewodnicząca Rady Słuchaczy
KUTW, podczas aukcji w Ogrodzie Botanicznym w Bydgoszczy

działania i fizycznej aktywności. Kontakt
z psem poprawia rozwój dziecka w sferze
emocjonalnej i motorycznej. Bezwarunkowa akceptacja, jaką pies darzy człowieka,
oraz wierna psia przyjaźń sprawiają, że Natalka czuje się bardziej doceniona
i bezpieczna. Już sama obecność Aiszy, jej niewyczerpana chęć pieszczot
i entuzjastyczne nastawienie do zabawy bardzo wspierają efekty terapii
mojej wnusi. Pamiętajmy wszyscy, że psy przyjmują człowieka takim, jakim
jest, i z poświęceniem go pocieszają – niezależnie od tego, jak wygląda,
jakie sprawia wrażenie, w jaki sposób mówi czy się porusza. Odkąd pojawiła się u nas Aisza, nasze życie zmieniło się na lepsze. Jest naszą wierną
towarzyszką, przyjacielem, terapeutką, kimś, kto nigdy nie zawiedzie i kogo
my też nie chcemy zawieść.

Janina Smalcerz z Libiąża

seniorze, adoptuj
Zwierzaka

W ramach naszej kampanii Zwierzak
Lekiem na Samotność przedstawiamy
GUSTAWA, który trafił do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie.
Niestety od początku bardzo źle znosi
pobyt tutaj. Kocur ma 7 lat. Jest chory
– łzawienie oczu jest w jego przypadku
nieuleczalne. Nie ma dużego zaufania do
ludzi, ale nie jest też dzikusem. Potrzebuje po prostu spokoju i czasu, aby poczuć
się pewnie, a wtedy na pewno stanie się
wspaniałym towarzyszem Seniora.
Więcej o Gustawie i możliwości jego
adopcji można się dowiedzieć pod
nr tel. 12 429 92 41

Helena Sendyk, Przewodni
cząca Oddziału PZERiI w Dzier
żoniowie, propaguje akcję
adopcji kotów z pobliskiego
schroniska, zaświadczając
przykładem własnym i przygarniętej kotki Lusi, że kot
może być prawdziwym przyjacielem Seniora.

Zwierzak lekiem na samotność
Opowieści o zwierzakach wraz z ich zdjęciami prosimy
przysyłać pod adres mailowy konkurs@manko.pl
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MIŁOŚĆ PO 60-TCE

Miłość, która przyszła
po 67 latach

Historia miłości, którą przedstawiamy Państwu w tym
numerze, jest nieprawdopodobna, ale zdarzyła się
naprawdę. Mogliśmy ją poznać między innymi dzięki
temu, że w Gminie Baćkowice istnieje Dzienny Dom
„Senior+” w Olszownicy, w którym ogniskuje się aktywność lokalnej społeczności senioralnej. Ale dziękujemy
przede wszystkim jej bohaterom, którzy zgodzili się
podzielić z nami swoją radością i szczęściem.

„Poznaliśmy się, gdy oboje mieliśmy po 7 lat. To był rok 1954.
Rozpoczynaliśmy naukę w szkole. W tej samej klasie. Po ukończeniu
szkoły podstawowej nasze drogi się rozeszły. Każde z nas poszło
w swoją stronę. Po latach pozakładaliśmy rodziny. Minęło długich
67 lat i oto we Wszystkich Świętych natknęliśmy się na siebie w bramie cmentarnej. Oboje byliśmy już wówczas samotni. Ja straciłam
męża, on stracił żonę. Przystanęliśmy chwilę i zamieniliśmy kilka
słów, a że natłok ludzi był wtedy bardzo duży, Janusz dał mi swój
numer telefonu i poprosił, żebym do niego zadzwoniła. Tak też się
stało. Od tamtej pory zaczęliśmy dzwonić do siebie codziennie,
a z upływem czasu stawaliśmy się sobie coraz bardziej bliscy.

Jakby trwało to od zawsze
W styczniu 2020 roku w naszej gminie powstał
Dzienny Dom Senior+, gdzie zaczęliśmy się spotykać. Nasze uczucie zaczęło się zacieśniać. I trwa do
dziś. To dziwne, ale dziś czujemy jakby ta więź trwała
od zawsze – może dlatego, że to uczucie spotkało
nas już jako ludzi dojrzałych? Niedługo będziemy
obchodzić drugą rocznicę naszego pierwszego
spotkania. Jesteśmy sobie bardzo bliscy. Wspieramy się nawzajem w każdej życiowej sprawie i potrzebie. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy siebie. Oboje
czujemy, że nic tego uczucia nie przysłoni ani nie
zachmurzy. Oby tylko zdrowie nam dopisywało” –
piszą w swoim liście bohaterowie tej historii. A my
życzymy im dużo zdrowia i cieszymy się z kolejnego
dowodu na to, że na miłość nigdy nie jest za późno.

UWAGA – KONKURS!

Na miłość
nigdy nie jest
za późno

Na miłość nigdy nie jest
za późno! Czekamy na
Wasze listy i zdjęcia, które
potwierdzają, że miłość
nie zna ograniczeń wiekowych. Czekamy na
historie zarówno długoletnich szczęśliwych
małżeństw, jak też par, które poznały się
w jesieni życia! Piszcie do nas pod adres:
konkurs@manko.pl lub Al. Juliusza Słowac
kiego 46/30, 30–018 Kraków
Zofia i Janusz – szczęśliwi i nierozłączni
10
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po l a k ó w z a g r a nic a

Ruszyły zdjęcia do
czwartego sezonu
„Sanatorium Miłości”



Przez cały wrzesień będą trwały nagrania
do czwartego sezonu „Sanatorium Miłości”.
Podobnie jak rok temu, zdjęcia realizowane
są w Polanicy-Zdroju i jej malowniczych okolicach. Już teraz możemy zdradzić, że będzie się
działo! W programie wystąpi dwanaście odmiennych osobowości, z różnym doświadczeniem życiowym oraz różnymi oczekiwaniami
co do samego udziału w show. Będzie łączyło
ich jedno – nadzieja na zmianę w dotychczasowym życiu i chęć pokazania, że życie Seniora nie musi być nudne, smutne, obarczone
bólem. Skąd pochodzą nasi bohaterowie? Otóż
tak jak poprzednio – z całej Polski. Reprezentują m.in. Tomaszów Mazowiecki, Siemaniowice Śląskie, Głogów, Olsztyn, Szczecin, Gdańsk
i Gdynię. Poznamy również mieszkańców Warszawy i okolic oraz Polaków mieszkających za
granicami kraju.

elementem programu jest również głosowanie na kuracjusza
odcinka – uczestnicy będą wybierali spośród siebie osobę,
która najlepiej zaprezentowała
się danego dnia. Jednak w tym
sezonie pierwsze głosowanie
będzie dotyczyło nieco innego
wyboru… Poza tym produkcja
przygotowała wiele wyzwań ruchowych i artystycznych, które
będą wymagały od Seniorów kreatywności i przełamania bariery strachu
czy też nieśmiałości. Uczestnicy wezmą również udział w wybranych
wydarzeniach lokalnych, aktywnościach o charakterze otwartym – wyszukujcie więc ich w tłumie, jeśli akurat będziecie w okolicy. Wspólne
spędzanie czasu, chwile na prywatne rozmowy oraz towarzyszące temu
emocje będą sprzyjały otwieraniu się uczestników na siebie. Przekonajmy
się, czy niektórzy z nich spotkają w programie swoją miłość.

Fot. Archiwum TVP

Castingi do kolejnego sezonu najpopularniejszego w Polsce reality show dla Seniorów już za nami! O możliwość udziału w programie reality TVP1 ubiegało się blisko tysiąc osób z Polski i zagranicy. Produkcja
„Sanatorium Miłości” miała trudny orzech do zgryzienia przy wyborze finałowej dwunastki, wielu Seniorów wykazało się nie lada kreatywnością, aby wygrać casting. Co teraz czeka szczęśliwych wybrańców?

Produkcja przygotowała
dla uczestników wiele atrakcji, w myśl przesłania programu, że jesień życia może
być piękna, potrafi zaskoczyć
i że nigdy nie jest za późno
na uczucia, a nawet na miłość. Wszystkich nowości nie
możemy zdradzić, ale uchylimy nieco rąbka tajemnicy. Na
Seniorów czeka m.in. „Speed
dating” – czyli szybkie, kilkuminutowe randki, w których
każdy z każdym będzie mógł
porozmawiać na osobności.
Od pierwszej edycji stałym

Fot. Archiwum TVP

Szybkie
randki i nowe
wyzwania

Integracyjne grzybobranie – atrakcja jesiennego sezonu
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SOLIDARNI Z SENIORAMI - RAZEM DAMY RADĘ

Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów
– dla Seniorów i z Seniorami



Skutki długotrwałej izolacji, szczególnie uciążliwej dla osób starszych,
mogą być poważne. Seniorzy uskarżają się na pogorszenie stanu zdrowia,
obniżenie nastroju, spadek formy fizycznej. Dlatego zasadniczym celem
działań prowadzonych obecnie przez Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów jest poprawa samopoczucia i kondycji psychofizycznej osób
starszych. Staramy się nadrobić stracone miesiące, oferując naszym członkom to, czego tak długo byli pozbawieni: spotkania, odbudowanie relacji
społecznych, aktywne i atrakcyjne spędzenie czasu.

Każda forma aktywności, każdy kontakt z życzliwymi ludźmi jest lekiem na depresję i osamotnienie. Ogromnym zainteresowaniem naszych członków cieszą się zajęcia rehabilitacyjne, wyjazdy do
wód termalnych, wycieczki turystyczne, ale również
wspólne spacery z kijkami, spotkania przy kawie, pikniki, potańcówki. Realizujemy m.in. projekt „Samotność największym wrogiem seniora” finansowany
z rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób
Starszych AKTYWNI+, w ramach którego odbywają
się m.in. wykłady psychologów i geriatrów na temat
metod radzenia sobie z samotnością i stresem oraz
budowania relacji.

Dla lokalnych społeczności
Wiele inicjatyw podejmowanych jest we współpracy oraz przy wsparciu finansowym władz lokalnych. Przykładowo: Zarząd Oddziału Rejonowego
PZERiI w Legionowie przez całe lato organizował pikniki dla starszych mieszkańców gminy; artyści-amatorzy z Oddziału w Drezdenku uatrakcyjniają swoimi
występami festyny i inne wydarzenia lokalne; dużą

Seniorzy z Drezdenka na festynie
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popularnością cieszą się też takie
imprezy, jak Powitanie i Pożegnanie lata i inne związane z lokalnymi
tradycjami. Ważnym nurtem naszej
aktywności są działania związane
z pielęgnowaniem historii i tradycji
związkowej oraz umacnianiem po- Poświęcenie Sztandaru Związkowego z okazji 65-lecia Koła
czucia wspólnoty. I tak na przykład w Gniewkowie
w lipcu tego roku odbyła się uroczystość 65-lecia Koła nr 6 w Gniewkowie (województwo kujawsko-pomorskie), połączona z poświęceniem sztandaru związkowego.

Reprezentujemy interesy Seniorów
Podejmujemy też działania w innych obszarach życia społecznego. Upowszechniamy na przykład wśród naszych członków wiedzę
o znaczeniu Narodowego Spisu Powszechnego i obywatelskim
obowiązku uczestnictwa. Oprócz tego wiele ogniw związkowych
zaprasza Seniorów i oferuje im pomoc w wypełnieniu formularzy
spisowych przez Internet, co jest bezpieczne i wygodne. Jako największa organizacja skupiająca emerytów i rencistów staramy się
reprezentować interesy osób starszych poprzez naszych przedstawicieli w komisjach sejmowych i senackich oraz różnych ciałach
konsultacyjnych i doradczych. Uczestniczymy też
w procesie opiniowania projektów aktów prawnych,
dotyczących m.in. corocznej waloryzacji świadczeń,
leków dla Seniorów 75+, zmian w funduszu ubezpieczeń społecznych.
Wszystkie te działania, jak również wiele, wiele
innych, realizowane są dzięki zaangażowaniu, pasji, energii naszych koleżanek i kolegów, a przede
wszystkim członków zarządów ogniw związkowych
wszystkich szczebli. Chcę wszystkim z serca podziękować i życzyć, abyśmy mogli w dalszym ciągu
działać razem – dla Seniorów i z Seniorami.
dr Elżbieta Ostrowska
Przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI

BEZPIECZNY SENIOR

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

po l a k ó w z a g r a nic a

Zostań Ambasadorem „Głosu Seniora”



Grono Ambasadorów „Głosu Seniora” to ponad sto osób z całej Polski, a także zza granicy. W ramach
konkursu „Zostań Współtwórcą
Ogólnopolskiej Karty Seniora, Gminy Przyjaznej Seniorom oraz Głosu Seniora” od tego numeru zaczynamy prezentację tych, którzy
współtworzą z nami „Głos Seniora”, działają na rzecz przyłączenia
się kolejnych gmin do programu
Gmina Przyjazna Seniorom oraz zachęcają kolejne firmy do honorowania Ogólnopolskiej Karty Seniora. To osoby solidarne, skuteczne
w działaniu i świadome tego, że
edukując, aktywizując i inspirując
innych można zmienić otaczającą
rzeczywistość na lepszą. W następnym numerze przedstawimy
kolejne sylwetki naszych Ambasadorów. Dołącz do ich grona.



dr Elżbieta Ostrowska,
Przewodnicząca PZERiI

Janina Czaja,
Wieliczka

Eleonora Chmielarska
(90+), Bochnia

dr Anna
Przybyłek-Boraczyńska,
Kraków

Andrzej Zawadzki i Wojciech
Kałkusiński, Warszawa

lek. med. Alicja Pietruszka-Zasadny, Przemyśl

Bank Gospodarstwa Krajowego
– Firma Przyjazna Seniorom

24 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał certyfikat „Firma Przyjazna Seniorom”. Prezes Stowarzyszenia Manko i Redaktor Naczelny „Głosu Seniora” Łukasz Salwarowski wręczył certyfikat na ręce Jolanty
Wiewióry – Dyrektor Zarządzającej Pionem HR i Komunikacji. W uroczystości wzięli również udział Członkowie
Koła Seniora – Zbigniew Koniarski, Bożenna Krętowska i Elżbieta Nowakowska oraz pracownicy Departamentu
Polityki Wynagrodzeń i Spraw Pracowniczych i Departamentu HR wspierający na co dzień działania Koła Seniora.
Pracownicy odchodzący z Banku Gospodarstwa Krajowego na
emeryturę mogą włączyć się do organizacji skupiającej emerytowanych pracowników firmy. Aktywnie działające Koło Seniora liczy
aktualnie już ponad 200 osób. Działalność Koła to w głównej mierze
integracja środowiska byłych pracowników poprzez bogatą działalność kulturalną, artystyczną oraz turystyczną. Koło Seniora organizuje
spotkania, wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy do sanatoriów
oraz wyjścia do teatrów i kin, cieszące się ogromną popularnością.

uśmiech na twarzach naszych emerytów trudnym
pandemicznym czasie.
Mariola Jałoszyńska
Departament Polityki Wynagrodzeń
i Spraw Pracowniczych BGK

Wywołać uśmiech na twarzy Seniorów
Co roku w siedzibie banku organizujemy spotkania świąteczne
z opłatkiem, poczęstunkiem i prezentami dla członków Koła Seniora.
Gdy w okresie pandemii spotkanie te nie były możliwe, do każdego
Seniora został wysłany świąteczny kosz z artykułami spożywczymi wraz
z życzeniami od Banku Gospodarstwa Krajowego, co miało wywołać
13
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AJ SIĘ
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Kampania „Bezpieczny Senior – Stop manipulacji, nie daj się oszukać!”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Manko – Głos
Seniora trwa od 5 lat. Najpierw dotyczyła
przede wszystkim nieetycznych praktyk na
prezentacjach sprzedażowych, a następnie została rozwinięta o inne oszustwa.
Tylko w trakcie pandemii odnotowaliśmy
ponad 40 nowych technik manipulacji
i oszustw. Musimy być sprytniejsi od przestępców. Znając rodzaje oszustw, przestajemy być łatwą i bezbronną ofiarą, a stajemy się świadomi, mądrzy i bezpieczni.

OSZUSTWO NA TELEFON ZZA GRANICY
Sprawa telefonicznych oszustów jest znana polskim operatorom telefonii komórkowej od 2012 roku i dotyczy cyklicznie
przeprowadzanych ataków, w których ofiarami najczęściej pada-

OSZU

ją osoby po 60. roku życia. Oszuści dzwonią z numerów,
pochodzących z krajów egzotycznych. Sufiksy krajów –
zwłaszcza z kontynentu afrykańskiego (np. +223, +225)
– zbliżone są wyglądem do polskich np. warszawskich
(+22). Odebranie takiego telefonu, jak i oddzwonienie na
taki numer, dotkliwie obciąża rachunek telefoniczny abonenta. Oszuści stosują również inne metody wyłudzania
pieniędzy np. zawieszanie połączenia, wprowadzanie odbiorcy w błąd poprzez puszczanie dźwięku imitującego
sygnał rozłączania lub naliczanie dodatkowych kosztów
po zakończeniu rozmowy telefonicznej.

WŁAMANIA NA KONTA EMAIL
I FACEBOOK
W dzisiejszych czasach włamania na konta mailowe
i profile w mediach społecznościowych są coraz bardziej
powszechne; mogą tego dokonać nawet ci, którzy nie
mają ogromnej „hackerskiej” wiedzy. Takie włamania na
konta są najczęściej spowodowane brakiem odpowiedniego zabezpieczenia oraz mailami „przynętą” – pishingowymi (np. „Stracił 10 kg w 15 minut, dietetycy go nienawidzą”). Klikasz na link i dzięki temu przestępcy włamują
się na Twoją skrzynkę mailową. Następnie zdobywają
Twoje prywatne zdjęcia, którymi mogą Cię szantażować. Mając dostęp do Twojej skrzynki, mogą też przejąć
Twoje konto na facebook’u i zaciągać w Twoim imieniu
zobowiązania finansowe. Jak zatem się chronić przed
internetowym włamaniem? Przede wszystkim należy
włączyć dwuetapowe logowanie za pomocą telefonu,
na kontach w mediach społecznościowych i poczty elektronicznej. Za najbardziej bezpieczne skrzynki mailowe
uznaje się Gmail lub Cloud.
14
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OSZUSTWO NA NIEISTNIEJĄCEGO
PIESKA lub KOTKA
Coraz częściej na różnych portalach internetowych
typu Olx lub Allegro dochodzi do przestępstw, a jednym
z przykładów jest np. oferta oddania rasowego psa lub kota
z zagranicy, za darmo. Oszust, do którego zwraca się
klient, zapewnia, że zwierzę posiada wszystkie potrzebne
szczepienia, dokumenty i rodowód, a za jego przewóz ma
być odpowiedzialna agencja specjalizująca się w transporcie zwierząt. Jedyne co klient musi zrobić, to zapłacić
za koszty transportu, po dokonaniu rezerwacji wybranego
kota lub psa. Agencja wysyła mail z informacją o metodzie
płatności: pieniądze należy przesłać za pośrednictwem
banku Western Union do Kamerunu, w którym mieści się
dyrekcja generalna agencji. Po dokonaniu wpłaty wysyłany jest kolejny mail informujący o tym, że zwierzę musi
przejść dodatkowe płatne szczepienia i jeśli klient nie uiści
opłaty, trafi ono na dwumiesięczną kwarantannę. I tak zaczyna się spirala wyciągania pieniędzy na nieistniejącego
słodkiego szczeniaka czy kotka, rzekomo czekającego na
naszą decyzję na lotnisku.

OSZUSTWO NA FOTOWOLTAIKĘ
W ostatnim czasie sporo ludzi rozważa instalację paneli fotowoltaicznych. Na rynku można znaleźć przedsiębiorstwa, które doradzają i montują tego typu urządzenia.

Niestety wśród rzetelnych firm mogą znaleźć się także nieuczciwe. Oszuści mogą próbować skłonić nas do zawarcia umowy,
która przyniesie dla nas niekorzystne efekty. Może to być strata
pieniędzy wpłaconych na poczet realizacji inwestycji, zaciągnięcie zobowiązania celem pokrycia kosztów zakupu, który nie
zostanie zrealizowany, a także przekazanie danych osobowych,
które mogą być wykorzystane przez przestępców.

OSZUSTWO NA „WYPADEK"
Oszuści kontaktują się z osobami
starszymi, podając się za osoby z rodziny i proszą o pomoc finansową.
W trakcie rozmowy tłumaczą, że uległy
wypadkowi i potrzebują pilnie dużego
zastrzyku gotówki. W umiejętny sposób
zyskują zaufanie seniorów i wzbudzają
poczucie fałszywej solidarności. Ofiara
decyduje się na przekazanie środków
finansowych, a oszust nagle znika z pokaźną sumą pieniędzy

SMS OD FIRMY
KURIERSKIEJ
Coraz częściej złodzieje podszywają
się pod firmę kurierską i wysyłają wiadomości o podobnej treści: Twoje zamówienie nie może zostać dostarczone! Powód;
przekroczony wymiar opakowania. Aby
zrealizować zamówienie, zapłać 1,18 zł.
Oprócz tego w SMSie podany jest link,
który przekierowuje do strony bankowości elektronicznej. Po wpisaniu danych
wrażliwych, oszust uzyskuje dostęp do
konta bankowego, skąd kradnie oszczędności ofiary.
15
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Oto kolejne wybrane przykłady rodzajów oszustw, z którymi stykają się przede
wszystkim osoby starsze. Edukujmy się,
uświadamiajmy i ostrzegajmy siebie nawzajem. Jak mówi ambasadorka kampanii
„Stop manipulacji, nie daj się oszukać!”
DJ Wika – bądźmy, mądrzy, rozważni i czujni. Nie bądźmy naiwni!

OSZUSTWO „NA DOSTAWCĘ
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH”
Do mieszkania ofiary przychodzi osoba podająca się za przedstawiciela firmy telekomunikacyjnej.
Oszust jest bardzo wiarygodny – sprawdza dane, prosi
o ostatnią fakturę za usługę i dowód osobisty. Następnie oszust stwierdza, że dotychczasowa umowa
wygasa i podsuwa ofierze dokument do podpisu. Po
podpisaniu okazuje się, że ofiara nieświadomie zmieniła dostawcę usług telekomunikacyjnych, a atrakcyjna oferta, którą oferował przedstawiciel okazuje się
znacznie droższa od poprzedniej.

OSZUSTWO „NA urzędnika”
W tym wypadku oszust podszywa się pod inkasenta, pracownika urzędu lub tez innej instytucji. Najczęściej jednak złodzieje udają pracowników socjalnych/ZUS i odwiedzają seniorów pod pretekstem wypłaty dodatkowego świadczenia
pieniężnego. Aby dostać oferowane pieniądze
oszust nakłania ofiarę do wniesienia opłaty manipulacyjnej albo przekazania pieniędzy na zakup
znaczków pocztowych. W ten sposób oszust dowiaduje się, gdzie ofiara trzyma swoje oszczędności. Następnie złodziej prosi o szklankę wody,
a w czasie nieobecności właściciela mieszkania
okrada go.

OSZUSTWA NA LOTERIĘ
I FAŁSZYWE SMSY O WYGRANEJ
„Wygrałeś 1000 zł w Loterii Narodowego Programu Szczepień”. To popularne ostatnio oszustwo
w którym przestępcy podszywają się pod Loterię Narodowego Programu Szczepień. Oszuści
wysyłają SMS-y na losowe numery telefonów,
których treść sugeruje wygraną 1000 złotych oraz
konieczność wejścia w przesłany link w celu potwierdzenia wygranej. W rzeczywistości jest to
fałszywy panel płatności, który podszywa się pod
PayU. Wprowadzenie danych bankowości elektronicznej w tym panelu umożliwi przejęcie konta
bankowego.
16

www.glosseniora.pl

BEZPIECZNY SENIOR

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

po l a k ó w z a g r a nic a

stępnie prosi o pomoc finansową na zakup biletu
lub bardzo drogie leczenie. Gdy ofiara oszustwa
prześle pieniądze na konto przestępcy, zostaje bez
ukochanego i bez pieniędzy.

FAŁSZYWE POWIADOMIENIA
Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

OSZUSTWO NA PODATEK
Osoba podająca się za przedstawiciela urzędu kontaktuje się z ofiarą i informuje o zaległościach z podatkami,
które należy natychmiast zapłacić, aby uniknąć aresztowania, deportacji lub utraty prawa jazdy czy paszportu. Aby
zapłacić podatki i wyrównać rachunek, ofierze poleca się
przesłanie przekazu pieniężnego lub zakup przedpłaconej
karty debetowej. Seniorze, pamiętaj -pracownicy urzędów
nigdy nie żądają natychmiastowej płatności ani nie dzwonią
w sprawie zaległości podatkowych bez uprzedniego przysłania pisma w tej sprawie.

Oszustwo na przesyłkę
z portalu ogłoszeniowego OLX
Oszust wysyła wiadomość do ofiary za pomocą aplikacji WhatsApp (wykorzystując numer podany w ofercie na
stronie OLX). Oszust pyta czy ogłoszenie jest aktualne, tym
samym wyraża chęć zakupu produktu za pomocą usługi
„Przesyłka OLX”. Następnie wysyła sfałszowane zdjęcie oraz
informację gdzie wytłumaczone jest co trzeba zrobić, aby
skorzystać z usługi. Oszust wysyła również fałszywy link do
strony, gdzie sprzedający może odebrać pieniądze za towar. Na podanej stronie ofiara musi podać swoje dane karty
bankowej, które później oszust wykorzystuje, aby ukraść
pieniądze z jej konta.

Oszuści często wysyłają fałszywe powiadomienia, podszywając się pod popularne sieci społecznościowe. Poruszają w nich temat nowych znajomych, ich aktywności, komentarzy czy polubień.
Bardzo trudno jest odróżnić takie wiadomości od
oryginalnych. Jedyna różnica jest taka, że fałszywe
powiadomienie posiada specjalny odnośnik. Jeśli
ofiara w niego kliknie, zostaje przekierowana na
kolejną stronę, gdzie musi podać swoje dane do
logowania na portal społecznościowy. Następnie
takie dane są wykorzystywane przez oszusta do
własnych celów.

SMS WYSŁANY
Z TRYBU ALARMOWEGO SOS
Tym razem oszuści wykorzystują tryb alarmowy SOS,
który jest dostępny w praktycznie każdym smartfonie. Użytkownik smartfona może w ustawieniach dodać numery telefonicznie osób, na które przyjdzie specjalne powiadomienie
SMS w sytuacji alarmowej. Oszust może wykorzystać tryb
alarmowy SOS, aby wysłać na przypadkowe numery SMS-y
z linkiem do strony internetowej. Po kliknięciu w link, ofiara
zostaje przekierowana na podejrzaną stronę internetową,
która ma na celu wyłudzenie pieniędzy.
Ewa Hołota
Koordynator kampanii
„Stop manipulacji, nie daj się oszukać”

AMERYKAŃSKI ŻOLNIERZ MÓWI
„KOCHAM CIĘ”
Oszuści nie mają żadnych skrupułów. Popularną metodą
wśród przestępców jest oszustwo na tak zwanego „amerykańskiego żołnierza”. Oszust wyszukuje w Internecie samotne osoby, po czym nawiązuje z nimi kontakt. Posługując
się zdjęciami z Internetu, przedstawia się jako amerykański
żołnierz, który aktualnie jest na misji poza granicami swojego kraju. Oszust poprzez regularny kontakt i przedstawienie
fałszywych historii z życia zdobywa zaufanie ofiary, a na17
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Powrót prezentacji
sprzedażowych
– historia pani Józefy


Niestety wróciły oszukańcze prezentacje sprzedażowe i są kolejne ofiary przestępców posługujących
się perfidnymi praktykami psychomanipulacji. Niedawno zgłosiła się do nas Pani Józefa, 67-letnia
mieszkanka Krakowa, osoba schorowana (po udarze) niedosłysząca, niedowidząca z orzeczeniem
o niepełnosprawności, mająca dodatkowo problemy z poruszaniem się. Oszuści nie mieli żadnych skrupułów, żeby wykorzystać jej słabość i bezbronność.

Jestem osobą samotną – opowiada w rozmowie z nami
Pani Józefa – mieszkam sama i nie mam oparcia w rodzinie.
Dokąd mogłam, to pracowałam – najpierw przy prasowaniu
bielizny, potem na poczcie. Mam emeryturę w wysokości
1860 zł netto, więc jak zapłacę 1430 zł za czynsz, wodę,
śmieci i prąd, to praktycznie nie mam za co żyć. Na życie
zostaje mi 400 zł i jest mi bardzo ciężko. Około 15 lipca tego
roku zadzwonił telefon, z którego dowiedziałam się, że zostałam zaproszona na spotkanie. Powiedziano mi, że nie
chodzi o sprzedaż, lecz o prezentację wyrobów, a uczestnicy spotkania dostaną w prezencie ciśnieniowe ekspresy do

kawy. Dzień przed samym spotkaniem zadzwonił do mnie
pan i jeszcze raz potwierdził, że nie będzie żadnej sprzedaży.
Powiedział też, że nawet nie będę musiała wchodzić do żadnego lokalu, bo ekspres mogą przekazać mi na podwórku,
z samochodu. Spotkanie odbyło się 24 lipca, w hotelu Galaxy
w Krakowie. Organizowała je firma Master Pro, natomiast
prezenty miały być sponsorowane przez Polski Związek
Producentów w ramach kampanii społecznej wspierającej
polskich przedsiębiorców po okresie pandemii. Tak nam
powiedziano. Spotkanie odbywało się w dwóch salach. Na
sali, gdzie siedziałam, było jakieś 15–20 osób. A w drugiej
nie wiem. Nie zapamiętałam nazwisk
osób prowadzących, Nie wiem nawet,
czy się przedstawiali. Nie dawali też
żadnych wizytówek.

Miałam dostać
ekspres do kawy

Pani Józefa z produktami z prezentacji, za które wyłudzono od niej ponad 6 500 zł
18
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– Jak dotarła Pani na to spotkanie?
– pytamy. – Pojechałam ze znajomym –
wyjaśnia pani Józefa. – Dotarliśmy pod
wskazany adres i znaleźliśmy miejsce,
w którym miało odbyć się to spotkanie.
Przed lokalem stał pewien mężczyzna.
Zapytałam go, czy to on zapraszał nas
na spotkanie, a on odpowiedział, że
tak i zaprosił nas do środka. Przypomniałam mu – jak mówił, że ekspres
do kawy może zostać przekazany poza
lokalem. Odpowiedział, że zgłosiło się
wiele osób i w związku z tym jeżeli
chcę otrzymać ekspres, muszę wejść
do sali i wysłuchać prezentacji. Weszliśmy więc i zajęliśmy miejsca. Ten pan
opowiadał coś o jakichś produktach,
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a potem poproszono mnie do stolika obok. Tam zaczęto
mnie namawiać na zakup różnych rzeczy. Podziękowałam
i powiedziałam, że nic nie kupię. Wróciłam na miejsce i słuchałam dalej, a potem jeden z panów poprosił mnie na korytarz. Zamknął drzwi i powiedział, że przygotował dla mnie
specjalny zestaw: garnek, odkurzacz i kilka innych produktów
i zaczął namawiać mnie, abym go kupiła. Powiedziałam, że
nie stać mnie na kupno takich rzeczy i przyszłam tylko dlatego, że obiecano mi ciśnieniowy ekspres do kawy. Wtedy
odpowiedział, że dostanę ekspres do kawy, jak kupię ten
zestaw. Kiedy powtórzyłam, że mnie nie stać, on zaproponował mniejszą cenę – tylko 100 zł. Zgodziłam się i wróciłam
na salę, wysłuchać do końca prezentacji.

Zamiast 109 zł – 60 x 109 zł
Podczas prezentacji zaczęto wywoływać osoby, które
coś zakupiły, informując, że podjeżdża samochód z zakupionym towarem. Ja też zostałam poproszona do wyjścia.
Pod budynkiem stała taksówka. Pan zaczął wnosić produkty
do samochodu i dał mi tę kartkę, którą pokazywał wcześniej
na korytarzu. Było tam napisane 109,98 zł, więc mówię, że
miało być 100 zł. Pan odpowiedział, że za to coś mi dołoży
i przyniósł z lokalu jakąś małą paczuszkę. Następnie zapłacił
kierowcy, który przywiózł mnie do domu i wniósł do środka
ten zestaw, który dostałam i odjechał. Zaczęłam oglądać
ten towar. Był to Multicooker, materac i odkurzacz. Na umowie były wymienione także noże, których nie dostałam. Jak
przyjrzałam się lepiej, okazało się, że zakup nie kosztuje
109 zł, lecz jest to 60 rat po 109 zł. Wpadłam w rozpacz. Tyle
pieniędzy nie mam ani nigdy nie miałam. To kwota ponad
6 500 zł. Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że
zostałam oszukana.

proszę tu podpisać i jeszcze tu, i tu... Z tych wszystkich dokumentów, które podpisałam, dostałam tylko jedną kopię,
jedną kartkę – umowę zakupu-sprzedaży. I nic więcej.

Telefony z banków
Już następnego dnia po prezentacji zaczęto do mnie
dzwonić z różnych banków. Najpierw dzwonił mBank, żeby
potwierdzić, czy rzeczywiście biorę kredyt na zakup tych
produktów. Ja powiedziałam wtedy, że nie, ponieważ muszę
się jeszcze skontaktować z osobą, która mi te rzeczy sprzedała. Pani z banku powiedziała, że zadzwoni następnego dnia
o 14.00. Następnego dnia, ale o godzinie 11.00 zadzwonił
ING Bank z pytaniem, czy biorę pożyczkę na raty. Powiedziałam, że nie, bo już wtedy wiedziałam, że muszę te produkty zwrócić. Następnie otrzymałam list z Poczty Polskiej,
że w Koluszkach pod Łodzią, czeka nieprzyjęta przeze mnie
paczka. I muszę zapłacić za jej zwrot – inaczej ją zutylizują.
Zadzwoniłam więc do firmy Master Pro, aby dowiedzieć dlaczego odmówili przyjęcia paczki. Okazało się, że wszystkie
numery kontaktowe firmy zostały już zlikwidowane. Sprawę
z pomocą Głosu Seniora zgłosiłam na Policję, do Miejskiego
Rzecznika Praw Konsumenta oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mam nadzieję, że moje problemy niedługo się skończą. – Czy chciałaby Pani coś jeszcze dodać?
– pytamy na koniec. – Tak. Chciałam przestrzec wszystkich
Seniorów: Nie chodźcie na żadne prezentacje, bo to jest
jedno wielkie oszustwo. Nie ma nic ma za darmo. Oni próbują tylko wykorzystać nas, osoby starsze, aby „wcisnąć”
nam niepotrzebne rzeczy i pozbawić ostatnich groszy. Na
koniec chciałabym podziękować Stowarzyszeniu Manko–
Głos Seniora za wsparcie i realną pomoc.
Wysłuchali:
Łukasz Salwarowski
i Ewa Hołota

Kazali mi podpisać i podpisałam
Kiedy sobie to uprzytomniłam, zadzwoniłam do Głosu
Seniora i poprosiłam o pomoc w zwrocie tych produktów.
Osoby ze Stowarzyszenia Manko uspokoiły mnie, pomogły
mi rozwiązać umowę i zwrócić zestaw. Kilka dni później zadzwonił domofon. To był kurier. Pomyślałam sobie, że przecież nic nie zamawiałam, ale może dzieci coś mi przysłały.
Otworzyłam drzwi i wszedł pan z wielką paką. Powiedział,
że jest z firmy Master Pro i mam zapłacić za przesyłkę. Powiedziałam mu, że nic nie zamawiałam, nic nie odbieram, nic
nie będę płacić i niech zabiera tę paczkę z powrotem. Pan
wtedy wziął paczkę i poszedł. Okazało się, że firma odmówiła przyjęcia ode mnie paczki wraz z umową odstąpienia
od zakupu. Dodatkowo, obciążyła mnie kosztami zwrotu
przesyłki. – Pani Józefo, czy na tym spotkaniu podpisywała
Pani jakieś dokumenty? – próbujemy wyjaśnić. – Tak. Ten
pan tam, na korytarzu, wymógł na mnie podpisanie dokumentów. Nie umiem powiedzieć, co konkretnie podpisałam,
bo nie miałam okularów, które zostały w torebce na sali.
Kazali mi podpisać i podpisałam. Złożyłam kilka podpisów.
Nie pamiętam dokładnie ile. To było odruchowe – mówili:

Seniorze,
pamietaj!!!
Bezpłatne badania, prezenty, gratisy,
SIĘniepowtarzalAJwabiki!
D
E
ne okazje to często oszukańcze
I
N
Ć!
UKAorganizuje
OSZktóra
l Nie ma nic za darmo – firma,
pokaz
chce na Tobie zarobić!
l Daj sobie czas na zastanowienie! Nie podpisuj żadnych dokumentów! Skonsultuj to z bliskimi!
l Produkty prezentowane na pokazach są często
kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt razy droższe
od takich samych (lub podobnej jakości) oferowanych w sklepach!
l

W kolejnym numerze opiszemy dalszą część historii Pani Józefy.
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CZEKAMY NA ZMIANY PRAWNE!



Od 4 lat Stowarzyszenie Manko - Głos Seniora
apeluje o zmiany prawne ograniczające proceder
oszustw i manipulacji na pokazach i prezentacjach
sprzedażowych dla Seniorów. W czerwcu tego
roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy
i prawach konsumenta. Projekt został wpisany
do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Poniżej przedstawiamy cztery ważne zmiany dotyczące nieuczciwych praktyk, do których dochodzi
podczas prezentacji sprzedażowych.

l Zakaz

świadczenia usług finansowych podczas pokazów czy wycieczek. Obecnie często konsumenci są
namawiani, a nawet zmuszani podczas takich spotkań
do zaciągnięcia pożyczek na zakup prezentowanych
produktów albo kupna ich na raty. Konsumenci często
nawet nie są świadomi, że zawierają takie umowy, bo
podpisują je wśród wielu innych dokumentów. Zgodnie
z proponowanymi przepisami umowa o świadczenie
usług finansowych zawarta podczas pokazu czy wycieczki
byłaby nieważna z mocy prawa.

Zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu
na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem. Pozwoli
to skutecznie ograniczyć ryzyko strat finansowych po
stronie konsumentów i umożliwi im podjęcie świadomej
decyzji o zakupie. Często organizator pokazu nie informuje
uczestników, że mogą odstąpić od umowy w ciągu 14 dni,
a nawet jeśli to zrobią – to trudno im odzyskać pieniądze.
l Prawo do odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem
lub na odległość. Chodzi przede wszystkim o umowy
dotyczące tzw. abonamentów czy pakietów medycznych,
które są często sprzedawane na pokazach. Wartość takich
pakietów to czasem nawet kilkanaście tysięcy złotych, co
jest znacznym wydatkiem, szczególnie dla osób starszych.
l Zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem
firmy. Tego typu produkty np. maty rehabilitacyjne czy
urządzenia do magnetoterapii, często wątpliwej jakości
i po zawyżonych cenach, są regularnie oferowane podczas
pokazów handlowych. Wprowadzenie zakazu ich sprzedaży
pozwoli na skuteczną ochronę konsumentów, zwłaszcza Seniorów, do których organizatorzy pokazów kierują tę ofertę.
l

Źródło: uokik.gov.pl

Co jeszcze należy zmienić – postulaty Głosu Seniora



Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora jako organizacja pozarządowa od lat działająca
dla bezpieczeństwa osób 60+ popiera proponowane zmiany, postulując jednocześnie
zwiększenie ich zakresu oraz dalsze wzmocnienie ochrony konsumentów-seniorów
narażonych na karygodne praktyki sprzedażowe i próby oszustów.

l Wprowadzenie

obowiązku notyfikacji pokazów,
czyli zgłoszenia prezentacji 14 dni przed jej planowanym terminem do lokalnego Rzecznika Praw
Konsumenta;
l Prowadzenie publicznego rejestru firm prowadzących sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa
(Senior, który chce zwrócić towar, nie wie, gdzie
szukać sprzedawcy);
l Nakaz rejestrowania video prezentacji i przecho
wywania zapisu przez okres 5 lat;
l Wydłużenie okresu rezygnacji z zakupu i odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z 14 do 28 dni,
aby Senior miał więcej czasu na zorientowanie się
w swojej sytuacji;
l Nakaz ujawnienia w zaproszeniu handlowego celu
spotkania oraz produktów, które będą sprzedawane, a tym samym wprowadzenie odpowiedzialności
karnej za ukrywanie handlowego celu pokazów.
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AJ SIĘ
NIE D KAĆ!

OSZU

Konferencja Prasowa inaugurująca nową edycję projektu
BEZPIECZNY SENIOR – STOP MANIPULACJI, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ odbyła się 30 czerwca na barce „Wiślany Ogród” obok Mostu Dębnickiego w Krakowie. Wzięli w niej udział m.in. Prezes Łukasz
Salwarowski oraz ambasadorowie Głosu Seniora i kampanii
STOP MANIPULACJI – NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ – od lewej: Joanna Talar, Janina Czaja, Wirginia Szmyt i Marek Pilch.
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Oszustwa „na policjanta”
oraz „na koronawirusA”



Przestępcy nie próżnują , lecz bez skrupułów wykorzystują każdą nadarzającą
się okazję. W tym artykule przybliżę Państwu sposób działania oszustów na
legendę (czyli zmyśloną historię) dotycząca COVID-19. Oszuści wykorzystują
pandemię koronawirusa i związane z nią ludzkie obawy oraz niewiedzę Seniorów, aby wyłudzić pieniądze czy biżuterię.

Typowa sytuacja: do osoby starszej, ale nie tylko, dzwoni ktoś, kto podaje się za policjanta bądź pracownika służby
zdrowia z informacją, że jedna z bliskich osób znajduje się
w ciężkim stanie w szpitalu. Podczas rozmowy telefonicznej informuje, że członek rodziny jest zarażony koronawirusem i pilnie potrzebuje szczepionki lub leku. I tu pada
kwota nawet kilku tysięcy złotych. Zdarza się, że słuchawka
zostaje przekazana innej osobie, która ma być rzekomo
tym chorym. Osoba ta kaszle i ciężko oddycha, płacze,
prosząc o pomoc i wsparcie finansowe. Zawsze w trakcie rozmowy przestępcy przestrzegają, aby pod żadnym
pozorem z nikim się nie kontaktować i nie powiadamiać
nikogo o tej sytuacji.

Różne oszustwa, te same metody
Jak widać zachowanie sprawcy jest podobne do działania w typowym oszustwie „na policjanta”, a Seniorzy
pod wpływem emocji decydują się pomóc swoim bliskim
krewnym i przekazują pieniądze lub drogocenną biżuterię
wcześniej umówionym osobom, które mają się zgłosić po

ich odbiór. Taka sytuacja miała miejsce ostatnio na przykład
w Lublinie. Do starszego małżeństwa zadzwoniła osoba,
która przedstawiła się jako pracownik szpitala. Podczas
rozmowy zaproponowała Seniorom zakup testów na koronawirusa, które miały zostać dostarczone w najbliższym
czasie przez pracownika, co oczywiście było nieprawdą. Nie
możemy tracić czujności także podczas zakupów online.
Nieuczciwi przedsiębiorcy stosują różne środki w celu zdobycia konsumentów .Oferują na rynku „cudowne” specyfiki,
które rzekomo mogą wyleczyć z zakażenia COVID-19 lub
mu zapobiec. W niektórych przypadkach oszuści wykorzystują również okazję, aby dokonać kradzieży adresów e-mail
i haseł. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę modus
operandi, czyli sposób działania sprawcy, nie zmienia się
– zmianie ulega jedynie legenda, na którą są oszukiwane
ofiary. Oszuści podszywają się pod policjantów, prokuratorów, a ostanio pod służby sanitarne czy pracowników
Ministerstwa Zdrowia.
kom. Magdalena Strzeżek
Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji

DRODZY SENIORZY! APELUJEMY
O ROZWAGĘ I STOSOWANIE
ZASADY OGRANICZONEGO ZAUFANIA.
Pamiętajmy, że:
l Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy
nie dzwoni z takim żądaniem!
l Policja nigdy nie informuje o prowadzonych działaniach telefonicznie!
l Jeżeli odebrałeś taki telefon, bądź pewien, że dzwoni
oszust!
l Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy,
nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj konta w banku i nie przekazuj nikomu swoich poufnych danych,
a zwłaszcza numerów PIN i haseł!
l O takich sytuacjach natychmiast informuj Policję!
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Minister Stanisław Szwed,
sekretarz stanu w ministerstwie
rodziny i polityki społecznej
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Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Zwiększenie
bezpieczeństwa
finansowego
emerytów
i rencistów

Kompleksowa polityka senioralna, w tym ubezpieczeniowa, oraz wsparcie materialne Seniorów, w szczególności tych pobierających najniższe emerytury i renty, to między innymi: 13. i 14. emerytura, podwyższenie w ostatnich latach najniższych świadczeń emerytalnych o ponad 40% czy emerytura Mama 4+. To
ważne zmiany poprawiające sytuację emerytów i rencistów. Program Polski Ład kontynuuje działania
w tym zakresie. Jedną z ważniejszych zmian zawartych w tym projekcie będzie zwiększenie bezpieczeństwa finansowego emerytów i rencistów poprzez podwyższenie tzw. kwoty wolnej od podatku do
30 000 zł, co spowoduje zwolnienie z podatku PIT emerytur i rent poniżej 2500 zł brutto.

Od przyszłego roku podatek płacili będą tylko ci emeryci
i renciści, których świadczenia są wysokie. Dla większości
świadczeniobiorców oznaczać to będzie wyższe przychody. Na tej zmianie skorzysta ponad 8 milionów emerytów
i rencistów. Aż dwie trzecie z nich nie zapłaci podatku PIT.
Zmiany te mają szanse wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku
i zostaną sfinansowane przez państwo – zapowiada w rozmowie z „Głosem Seniora” min. Stanisław Szwed, Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
Panie Ministrze, czy podwyższenie dochodu netto osób najuboższych nie spowoduje utraty prawa
do innych form wsparcia i świadczeń uzależnionych
od niskich progów dochodowych, na przykład usług
opiekuńczych czy specjalistycznych zasiłków dla
opiekunów osób zależnych?
Konstrukcja świadczeń w systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku,
nie spowoduje negatywnych skutków dla osoby pobierającej
świadczenie. Na przykład w przypadku świadczeń, których
konstrukcja opiera się na dopełnieniu do kwoty najniższej
emerytury, takich jak na przykład rodzicielskie świadczenie
uzupełniające (RSU), podwyższenie kwoty wolnej od podatku
spowoduje wzrost świadczenia podstawowego i mniejsze dopełnienie do kwoty najniższej emerytury lub jego brak w przypadku, gdy kwota najniższej emerytury zostanie przekroczona.
Czy zwiększenie kwoty wolnej od podatku nie przyczyni się do zmniejszenie dochodów samorządów,
które są zobligowane do realizowania usług m.in. dla
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osób starszych i niepełnosprawnych w warunkach
domowych lub środowiskowych?
W roku 2022 po wprowadzeniu Polskiego Ładu samorządy osiągną dochody na poziomie 146 mln zł, co oznacza, że
będą one wyższe o 4,3%. Dodatkowo w przyszłym roku do
samorządów trafi 8 mld zł, co da gwarancję stabilnych dochodów podatkowych do budżetów samorządowych z roku
na rok. Ponadto Rządowy Fundusz Polski Ład z dofinansowaniem projektów na poziomie 95% i pierwsza transza to
20 mld zł. Zatem Polski Ład to gwarancja zrównoważonego
rozwoju na wszystkich poziomach samorządowych.
Rozmawiał Łukasz Salwarowski

Minister Stanisław Szwed wraz z przedstawicielami „Głosu
Seniora” na tegorocznym Forum Wizja Rozwoju w Gdyni
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Nowe rozwiązania w sprawie
bezpieczeństwa pacjentów
Do konsultacji społecznych został skierowany projekt
ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie
pacjenta.
Projekt ustawy przewiduje wdrożenie różnorodnych rozwiązań, w tym m.in. dobrowolna akredytacja podmiotów leczniczych,
obowiązkowa autoryzacja szpitali czy prowadzone na zmienionych
zasadach rejestry medyczne. Z punktu widzenia bezpieczeństwa
pacjentów najważniejsze wydają się dwa elementy. Po pierwsze –
wewnętrzny system zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, który
będzie musiał zostać wdrożony w podmiotach leczniczych. Będzie
on obejmował m.in. rejestr zdarzeń niepożądanych, do których dochodzi w szpitalu, wraz z obowiązkiem ich systematycznej analizy
oraz wdrażania wniosków z tych analiz, po to, by zapobiegać wystąpieniu zdarzeń niepożądanych w przyszłości. Drugim zaś rozwiązaniem, o którym należy wspomnieć, są świadczenia kompensacyjne
dla poszkodowanych pacjentów, wypłacane ze środków powołanego w tym celu Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.
Według nowych zasad poszkodowany w związku z leczeniem
pacjent będzie mógł wnieść do Rzecznika Praw Pacjenta wniosek
o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Jego maksymalną
wysokość projekt określa na 200 tysięcy złotych. W razie śmierci
pacjenta o świadczenie będą mogli wystąpić jego najbliżsi.
Minister Bartłomiej Chmielowiec,
Rzecznik Praw Pacjenta



Trwa ogłoszony przez Biuro Rzecznika Praw
Pacjenta Rok Bezpieczeństwa Pacjenta. Analiza wpływających do Biura spraw wskazuje
na niedomagania systemu ochrony zdrowia
w tym zakresie. Wiele grup pacjentów w czasie epidemii zostało odizolowanych od społeczeństwa i odciętych od opieki zdrowotnej.
Szczególnie niepokoi sytuacja osób starszych, pacjentów z niepełnosprawnościami
i ich opiekunów, pacjentów onkologicznych
oraz osób przebywających w domach pomocy społecznej – mówi w rozmowie z „Głosem
Seniora” Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik
Praw Pacjenta. – Mając to na uwadze wraz
z współpracującymi ze mną ekspertami wypracowaliśmy wiele istotnych rekomendacji,
które na bieżąco przekazywane są do decydentów. Jedną z nich jest przywrócenie
pełnego funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia dla pacjentów z innymi jednostkami
chorobowymi niż „covidowe”.

Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Jak będą wyglądać procedury monitorowania
i zgłaszania NOP-ów, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych, oraz ubiegania się o odszkodowania?
Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwać, jeśli w wyniku szczepienia wystąpiły wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego podanej szczepionki działania niepożądane –
o ile pacjent trafił do szpitala na co najmniej 14 dni albo też doznał
wstrząsu anafilaktycznego wymagającego co najmniej konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie
przyjęć. Maksymalna kwota świadczenia ma wynosić 100 tysięcy
złotych. Wniosek będzie kierowany do Rzecznika Praw Pacjenta, który będzie odpowiedzialny za jego rozpatrzenie i wydanie
decyzji w terminie dwóch miesięcy. Natomiast organem, który
tak jak dotąd będzie odpowiedzialny za monitorowanie bezpieczeństwa szczepionek oraz przyjmowanie (również od pacjentów,
w tym poprzez stronę internetową:smz.ezdrowie.gov.pl) zgłoszeń
o działaniach niepożądanych, jest Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Rozmawiał Łukasz Salwarowski
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Seniorze, załóż
konto w banku
i bądź bezpieczny!



Około 75% klientów ZUS otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe na rachunek bankowy. To o wiele bezpieczniejsze niż
pobieranie świadczeń w gotówce. Jednak wciąż jeszcze bardzo
wiele starszych osób co miesiąc oczekuje wizyty listonosza.

Nie wszyscy Seniorzy potrafią korzystać z rachunku bankowego, a w szczególności z bankowości elektronicznej.
Dlatego ZUS zainicjował kampanię informacyjno-edukacyjną
„Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, która ma przybliżyć starszym osobom korzyści, jakie daje posiadanie konta
w banku, oraz przekazać wiedzę, jak bezpiecznie z niego
korzystać. Seniorzy z racji swojego wieku często pozostają
wykluczeni cyfrowo, a to powoduje również wykluczenie
społeczne. Pandemia przyspieszyła rozwój nowych technologii i za tym postępem osoby starsze mogą nie nadążać.
Ponadto panują obawy, że nowe rozwiązania są zbyt trudne
i skomplikowane. Dlatego tak ważna jest edukacja informatyczna i bankowa Seniorów.

Oszczędność, wygoda
i bezpieczeństwo
Coraz więcej osób – zarówno młodych, jak również tych
starszych – posiada konto w banku, korzysta z kart płatniczych i aplikacji w telefonach komórkowych. Coraz częściej
przelewy robimy przez Internet, a za zakupy płacimy kartą
lub telefonem. Oznacza to oszczędność czasu, większe
bezpieczeństwo i wygodę. Dlatego Zakład Ubezpieczeń
Społecznych we współpracy z instytucjami finansowymi od
wielu lat zachęca do korzystania z bezgotówkowej wypłaty
świadczeń. I od kilkunastu lat liczba przelewów na rachunki
bankowe rośnie. Jeszcze w roku 2005 było ich nieco ponad
40%, a w 2008 roku – już połowa.

Bezpłatny Podstawowy
Rachunek Płatniczy
Starsze osoby mogą obawiać się kosztów posiadania
konta w banku. Rozwiązaniem dla nich jest podstawowy
rachunek płatniczy (PRP), który zgodnie z prawem UE
powinien być w ofercie banków, oddziałów banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych. Jest on przeznaczony
dla osób, które nie mają rachunku płatniczego w ban24
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ku. W PRP bezpłatne muszą być: otwarcie i prowadzenie
rachunku i karty płatniczej, co najmniej pięć transakcji
płatniczych, wypłaty ze swoich bankomatów i co najmniej
pięć z obcych. Informacja o opłatach za usługi dla takiego
rachunku ma być napisana w jasny, przystępny sposób.
Klient ma dokładnie wiedzieć za co i ile płaci, a co jest
dla niego bezpłatne.

Anna Szaniawska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa małopolskiego

Bezpieczna wypłata świadczenia
Wypłata świadczenia na rachunek bankowy jest bezpieczna. Ogranicza ryzyko kradzieży pieniędzy metodą „na wnuczka” , „na policjanta” czy mniej znaną „na
pracownika ZUS”. Gotówka dostarczana do domu,
w pełnej wysokości świadczenia, może zostać utracona. Bezpieczniej jest nie trzymać oszczędności
w domu. Zresztą jeśli nie nosimy gotówki przy sobie,
a w sklepie płacimy kartą, ograniczamy ryzyko kradzieży.
Oszuści wykorzystują łatwowierność, brak czujności
i także dobre serce osób starszych oraz ich chęć niesienia pomocy. Jest to szczególnie perfidne, ponieważ
bardzo często Seniorzy tracą oszczędności całego życia.
Z danych policyjnych wynika, że co roku tysiące osób
starszych tracą miliony złotych. A statystyka ta obejmuje
tylko przestępstwa stwierdzone, czyli wprowadzone do
systemu i opisane. Rzeczywista skala problemu i wysokość strat mogą być znacznie wyższe.
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Jak spisać się
bezpiecznie

Od 1 kwietnia do 30 września br. trwa Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w tym
badaniu jest obowiązkowy. Co powinien zrobić Senior,
który jeszcze nie spełnił obowiązku spisowego? To pytanie „Głos Seniora” kieruje do Dominika Rozkruta, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Z badań GUS wiemy, że wielu Seniorów korzysta z Internetu – te osoby mogą dokonać samospisu internetowego na stronie spis.gov.pl.
Wystarczy, że Senior wejdzie na tę stronę korzystając z komputera lub telefonu. Jest tam duży
baner: „Przejdź do aplikacji spisowej” kierujący do
formularza spisowego. Aby się zalogować można
skorzystać z profilu zaufanego lub po prostu podać swój numer PESEL oraz panieńskie nazwisko
matki. Wypełnienie formularza trwa od kilku do
kilkunastu minut w zależności od tego, czy spisujemy tylko siebie, czy innych członków gospodarstwa domowego. Warto też zaznaczyć, że strona
spisowa posiada szereg udogodnień dla osób ze
szczególnymi potrzebami, tj. dla osób niedowidzących, niewidomych lub głuchych.
A co, jeżeli Senior nie czuje się pewnie w Internecie?
W takiej sytuacji zachęcam do kontaktu z naszą
infolinią, która działa pod numerem 22 279 99 99
od poniedziałku do soboty w godzinach 8:0018:00 i tam „od ręki”, można taki spis przeprowadzić. To naprawdę nie jest trudne – aby połączyć
się z rachmistrzem, który przeprowadzi z nami spis,
wybieramy „1” (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021), kolejny raz „1” (Spisz się przez
telefon) i wprowadzamy nasz kod pocztowy, aby
system mógł przekierować nas do właściwego
urzędu statystycznego. Seniorzy mogą również
spisać się w najbliższym urzędzie gminy lub w jednym z mobilnych stanowisk spisowych, które urzędy statystyczne organizują na terenie wszystkich
województw.

Dominik Rozkrut, Prezes Głównego
Urzędu Statystycznego.

Może się zdarzyć, że zanim my się spiszemy, zgłosi się do nas
rachmistrz spisowy. Skąd mamy pewność, że pod funkcjonariusza państwowego nie podszywa się oszust?
Po pierwsze musimy pamiętać, że w całym kraju rachmistrzowie spisowi używają tylko dwóch numerów telefonów – wcześniej
wspomnianego numeru infolinii spisowej (22 279 99 99) oraz numeru:
22 828 88 88. Jeśli osoba podająca się za rachmistrza dzwoni do nas
z innego numeru, powinniśmy się rozłączyć, a incydent zgłosić niezwłocznie na policję oraz do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania. Każdy rachmistrz rozpoczynając
z nami rozmowę ma obowiązek przedstawić się z imienia i nazwiska
oraz podać nazwę urzędu, z którego dzwoni. Zanim przystąpimy do
udzielania odpowiedzi na pytania z formularza spisowego, możemy
zweryfikować tożsamość rachmistrza. Przygotowaliśmy dwie metody
weryfikacji:
1. za pomocą aplikacji dostępnej na stronie spis.gov.pl. Zasada
działania aplikacji jest prosta – wpisujemy imię i nazwisko rachmistrza oraz trzy cyfry z numeru jego identyfikatora, które podaje
nam rachmistrz.
2. d
 zwoniąc na infolinię spisową (wybieramy „1” – Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, a następnie „2” - weryfikacja tożsamości rachmistrza).
Każdy rachmistrz, który przeprowadza wywiady spisowe, ma
obowiązek mieć przy sobie oficjalny identyfikator i okazać go
nam na naszą prośbę. Chociaż udzielenie informacji rachmi
strzowi to nasz obowiązek, nie musimy wpuszczać go do na
szego domu lub mieszkania. Jeśli Senior czuje obawę przed
wpuszczeniem obcej osoby do domu, może umówić się z rach
mistrzem w innym miejscu. Ważne aby to miejsce gwarantowało
nam bezpieczeństwo przekazania danych.
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Upadłość
konsumencka

AJ SIĘ
NIE D KAĆ!

OSZU

Nadmierne zadłużenie jest niestety zjawiskiem powszechnym i nabierającym alarmujących rozmiarów. Często jedynym rozwiązaniem dla osób dotkniętych tym problemem
jest zaciągnięcie kolejnych zobowiązań, na spłatę poprzednich. W konsekwencji dłużnik popada w tzw. spiralę
zadłużenia. W takiej sytuacji dłużnik nie ma możliwości
poprawienia swojej sytuacji, nawet egzystując na granicy
minimum socjalnego i przeznaczając wszelkie nadwyżki
na spłatę zobowiązań. Zadłużenie, na skutek narastających odsetek i innych kosztów ubocznych, nie tylko nie
maleje, ale wręcz rośnie.

Trzeba pamiętać, że nie w każdej sytuacji upadłość konsu
mencka będzie dobrym rozwiązaniem. Nie zostaną oddłużone
osoby, które celowo doprowadziły do swojej niewypłacalności.
Najbezpieczniej jest więc zlecić prowadzenie sprawy profesjo
nalnej kancelarii, która krok po kroku przeprowadzi dłużnika
przez całą procedurę upadłości konsumenckiej.
Rozwiązaniem tego problemu może być upadłość konsumencka, czyli procedura sądowa, dająca możliwość oddłużenia (redukcji lub anulowania długów). Jak wygląda taka
procedura? Należy w pierwszej kolejności złożyć do sądu
wniosek o ogłoszenie upadłości. W takim wniosku trzeba
podać kto jest wierzycielem, a także przedstawić wykaz
majątku. Sąd nie bada, czy dłużnika stać na upadłość konsumencką. Trzeba pamiętać, że ogłoszenie upadłości nie
oznacza od razu oddłużenia. Pozytywna decyzja sądu jest
pierwszym etapem prowadzącym do oddłużenia. Dopiero
z chwilą ogłoszenia upadłości rozpoczyna się właściwe postępowanie. Sąd ustanawia syndyka, który przejmuje majątek
upadłego, następnie sprzedaje go, a uzyskane kwoty przeznacza na zaspokojenie wierzycieli. Syndyk nie pozbawia
środków do życia – majątek wolny od egzekucji pozostaje
w dyspozycji upadłego. Z chwilą ogłoszenia upadłości komornicy natomiast zaprzestają swoich czynności. Wierzyciele od tej chwili będą kontaktować się bezpośrednio z syndykiem we wszelkich sprawach związanych z zadłużeniem.
Jeśli sytuacja majątkowa nie jest skomplikowana, upadłość
konsumencka trafia na tzw. ścieżkę uproszczoną. W takich
prostszych sprawach, działania syndyka powinny zostać
zakończone już po 6 miesiącach od ogłoszenia upadłości.
26
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Plan spłaty
lub umorzenie długów
Jeśli dłużnik ma wystarczające dochody, sąd upadłościowy ustali plan spłaty, czyli harmonogram płatności na rzecz
wierzycieli. Okres spłaty wierzycieli zależy od tego, z jakich przyczyn powstała niewypłacalność. Korzystniej będą
traktowane osoby, które popadły w nadmierne zadłużenie
z przyczyn niezawinionych (np. w związku z nagłą utratą
pracy czy chorobą). Dopiero po wykonaniu planu spłaty
następuje oddłużenie. Etap planu spłaty nie jest obligatoryjny. Jeśli sytuacja dłużnika nie pozwala na żadne spłaty,
wówczas sąd może podjąć decyzję o umorzeniu długów.
Upadłość konsumencka to nie tylko przywilej oddłużenia,
ale także liczne obowiązki. Upadły musi przede wszystkim
wydać syndykowi cały swój majątek, a także udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących swojego majątku (np. umów
sprzedaży lub darowizny majątku).
Mec. Alicja Sobota
Wieloletni doświadczony adwokat
i doradca restrukturyzacyjny; pomaga konsumentom
wyjść z nadmiernego zadłużenia
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Umowa o dożywocie –
poznaj skutki prawne


Osoby starsze, chcąc zapewnić sobie dożywotnią opiekę lub dodatkowe świadczenia pieniężne coraz częściej decydują się na podpisanie tak zwanej umowy
o dożywocie opisanej przez Kodeks Cywilny (art. 908 i następne). Prawo dożywocia to przyjęcie osoby pozbywającej się własności jako domownika, zapewnienie je wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału oraz odpowiedniej
pomocy w chorobie, a także sprawienie pogrzebu na koszt zobowiązanego, na
którego prawo własności nieruchomości zostało przeniesione.

Umowa o dożywocie jest umową przenoszącą
prawo własności nieruchomości (działki, domu lub
mieszkania) na inną osobę lub instytucję. Z uwagi na
konsekwencje prawne takiej czynności warto zadbać
o własne bezpieczeństwo i zwrócić uwagę na wszelkie skutki takiej umowy. Po pierwsze, należy pamiętać,
że na mocy tej umowy przestajemy być właścicielem
mieszkania czy domu lub działki, zyskując status dożywotnika. Przed podpisaniem tego dokumentu warto
skonsultować się z rodziną oraz notariuszem, który
zawczasu wyjaśni wszelkie wątpliwości. Po drugie,
umowa dożywocia musi być sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego, ponieważ zawarta
w innej formie będzie nieważna. Pamiętać należy, że
akt notarialny musi być podpisany w siedzibie Kancelarii (wyjątek stanowi np. choroba uniemożliwiająca
poruszanie się) oraz odczytany w obecności notariusza. Przy odczytywaniu umowy należy uważnie słuchać i jeśli mamy wątpliwości – przerywać i domagać
się wyjaśnień.

Umowa o dożywotnią rentę
Umowę dożywocia należy odróżnić od umowy o rentę dożywotnią (art. 903 i następne Kodeksu Cywilnego). To także jest
rozwiązanie ciekawe dla osób starszych. Każda osoba, która jest
właścicielem nieruchomości lub przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego
może otrzymać w zamian za taką nieruchomość lub prawo do
niej dożywotnią rentę. Taka umowa również wymaga formy aktu
notarialnego. Pozbywając się prawa własności naszej nieruchomości lub prawa do takiej nieruchomości, aby otrzymać rentę,
powinniśmy także zadbać o „zatrzymanie” prawa dożywotniego zamieszkiwania w zbywanym lokalu, co powinno być także
uwzględnione w księdze wieczystej jako tzw. służebność osobista. Wysokość wypłacanej renty będzie zależeć od wartości
nieruchomości. Należy pamiętać, że umowa o dożywotnią rentę
to tylko świadczenie pieniężne, a umowa o dożywocie obejmuje
wiele innych świadczeń na rzecz osoby zbywającej nieruchomość,
o których już wyżej wspomniano.
Jan Holocher
notariusz

Wszelkie podatki i opłaty sądowe związane z wy
żej wymienionymi umowami ponosi osoba, która
nabywa nieruchomość.
Umowę dożywocia możemy podpisać z dowol
ną osobą (fizyczną lub prawną), ale najlepiej, aby
była to osoba bliska – niekoniecznie z rodziny, ale
dobrze znana i godna zaufania. Zawierając taką
umowę z osobą obcą, Senior może stracić włas
ności (mieszkania lub domu) i nie zyskać opieki
potrzebnej w podeszłym wieku.
27.11.2021, czyli w ostatnią sobotę listopada, odbędzie się 12. edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu.
Tego dnia rejenci będą bezpłatnie udzielali informacji prawnych przez telefon, streaming video oraz na czacie.
Więcej informacji na: https://www.porozmawiajznotariuszem.pl/dzien-otwarty-notariatu/
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Nie daj się hejterom
i nie bądź hejterem


Popularne ostatnio słowo hejt wzięło się od angielskiego hate, czyli nienawidzić lub nienawiść i jest
stosowane do określenia form wyrażania nienawiści w przestrzeni internetowej – na portalach społecznościowych (np. Facebook, Twitter, TikTok) lub komunikatorach (np. WhatsApp, Signal) oraz forach
internetowych portali informacyjnych czy rozrywkowych (np. Pudelek). Internet zmienił świat i sprawił,
że każdy może napisać wszystko o wszystkim i do wszystkich.

Dużą aktywność w grupach poświęconych sprawom publicznym (polityka, zagadnienia społeczne etc.) wykazują osoby 60+.
Wynika to z potrzeby ekspresji i kontaktu z innymi oraz większej
ilości wolnego czasu. Z wiekiem, stając się często mniej mobilni,
znajdujemy w sieci ludzi, z którymi dzielimy swoje zainteresowania i problemy. Emocje są immanentną częścią człowieka
– pełnią szereg pozytywnych ról. Potrafią motywować nas do
działania. Problem pojawia się wtedy, kiedy nasilenie bodźców
wywołujących emocje przytłacza i powoduje dyskomfort, co
może przybierać różne formy – od poczucia braku własnej wartości po stany lękowe i depresyjne.

Przykłady hejtu
Przytoczmy dwa przykłady. Wdajemy się w Internecie w dyskusję na jakiś temat społeczny lub polityczny. Osoba, która nie
zgadza się z naszym poglądem, zamiast używać merytorycznych
argumentów, zaczyna nas wyzywać. Słyszymy inwektywy odnoszące się do naszego wieku, poziomu wykształcenia, pochodzenia.
Nad takim incydentem można oczywiście przejść do porządku
dziennego, ale czasem ów hejt w konkretnej sytuacji może stać
się kroplą przelewającą czarę goryczy i uruchomić trudną do zatrzymania lawinę złych emocji. Wyobraźmy sobie inną sytuację.
Grupa lokatorów zabytkowej kamienicy staje się ofiarą zorganizowanej nagonki w mediach i Internecie, za którą stoi deweloper.
Z mieszkańców robi się awanturników, którzy zalegają z rachunkami (mimo, że zalegają
tylko dwie rodziny), mówi się
o burdach i patologii (mimo,
że tylko w jednej rodzinie
występuje problem alkoholowy), przejaskrawia się incydentalne przypadki bałaganu
na klatce schodowej i wokół
śmietników. Oskarża się też
mieszkańców o działanie na
szkodę wizerunku miasta, bo
inwestor obiecuje remont elewacji po usunięciu lokatorów.
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Lokalne grupy dyskusyjne na FB czy portalach miejskich
są zalewane agresywnymi komentarzami atakującymi
mieszkańców. Sympatia opinii publicznej przesuwa się
na stronę inwestora, a krzywda mieszkańców kamienicy
staje się wszystkim obojętna.

Jak reagować na hejt?
Przede wszystkim nie odpowiadać hejtem na hejt,
lecz wycofać się („Jesteś hejterem, nie będę z Tobą rozmawiać”). Warto też zgłosić komentarz jako naruszający
zasady regulaminu – z reguły taka opcja jest dostępna
bezpośrednio przy komentarzu. Możemy również skorzystać z opcji zablokowania lub zrezygnowania z obserwowania danego użytkownika na FB. Kiedy treść narusza
nasze dobro osobiste możemy zgłosić sprawę na policję.
Ostrożność i ograniczone zaufanie to podstawa naszego bezpieczeństwa w Internecie, a jak się czasem
okazuje – także zdrowia psychicznego. Warto dbać o prywatność i nie udostępniać zbyt wielu informacji o sobie,
ponieważ mogą one stać się pożywką dla hejterów i zostać wykorzystane przeciwko nam jako uderzenie w naszą rodzinę, status materialny czy poglądy.

www.jupiter-19.pl
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Oszustwa
zaawansowane
technologicznie


Dzisiaj złodziej może ukraść nasze pieniądze, dokumenty czy dane osobowe bez wychodzenia z domu.
Coraz więcej spraw załatwiamy przez Internet, który także jest niestety obszarem działania oszustw.
Nieświadome przekazanie swoich danych, hasła do banku czy numeru karty kredytowej to phishing
(czyt. piszing). Złodziej, często podszywa się pod kogoś bliskiego lub instytucję zaufania publicznego,
aby uśpić naszą czujność. To bardziej zaawansowana technologicznie forma oszustwa „na wnuczka”.
Zamiast telefonu od „wnuczka” dostajemy wiadomość sms lub maila z prośbą o uzupełnienie formularza z danymi czy dokonanie przelewu na niewielką kwotę. Oszust może też do nas zadzwonić, podając
się za pracownika banku czy urzędu lub operatora telekomunikacyjnego.

Telekomunikacyjni oszuści potrafią być kreatywni. Możemy na przykład otrzymać sms z prośbą o dopłatę 1zł do
paczki, która została do nas nadana. Jeśli nie czekamy na
przesyłkę, taką wiadomość należy zignorować, a numer,
z którego ją otrzymaliśmy – zablokować. Jeśli jednak czekamy na paczkę, pamiętajmy, aby być ostrożnym i nie klikać
bez zastanowienia w żadne linki w wiadomości. Przeczytajmy dokładnie i spokojnie treść smsa lub maila, sprawdźmy,
czy link na pewno należy do sklepu, w którym robiliśmy
zamówienie. Jeżeli jest inaczej, to znaczy, że wiadomość
jest próbą oszustwa.

Fałszywe wiadomości z banku
Oszuści bardzo często podszywają się pod bank. Użytkownik dostaje wiadomość z informacją o rzekomej blokadzie karty płatniczej ze względów bezpieczeństwa. Aby ją
odblokować, musi zadzwonić pod podany w wiadomości
numer. Jeśli nawiąże połączenie, usłyszy nagraną wiadomość z instrukcją, aby podać dane karty w celu jej odblokowania. Może także otrzymać smsa z prośbą o zmianę
danych logowania się do bankowości internetowej. Rzekomo w celu weryfikacji potrzebny jest dotychczasowy login
i hasło, które należy podać dzwoniąc pod podany numer
albo wpisując w formularz z linku. Oba przypadki kończą
się umożliwieniem oszustom bezpośredniego dostępu do
naszych pieniędzy.

urzędu czy nawet sklepu szybciej, bezpieczniej, wygodniej,
bez kolejek i wychodzenia z domu. Trzeba tylko poświęcić
chwilę i zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Nie spieszmy się i nie działajmy impulsywnie. Pamiętajmy
o tym, żeby dokładnie przeczytać maila lub smsa, sprawdzić adres strony, zapoznać się z wiadomością głosową.
Jeśli ktoś do nas dzwoni i wymusza podjęcie jakiejś decyzji
ważnej z punktu widzenia finansów czy bezpieczeństwa,
rozłączmy się lub poprośmy o telefon w innym terminie.
Sami zadzwońmy do instytucji i sprawdźmy, czy nie była
to próba oszustwa. Jeśli nie jesteśmy pewni jak postąpić,
skonsultujmy to z naszymi bliskimi.
Aleksandra Mokrzycka
Główna specjalistka Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Działajmy z namysłem
i bez pośpiechu
Skoro to takie niebezpieczne, to może lepiej zrezygnować z załatwiania spraw przez Internet? Zdecydowanie nie! Dzięki Internetowi możemy dostać się do banku,
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Dziadku, babciu, nauczycielu, sąsiedzie – reagujcie!



Do 15 września br. potrwa rekrutacja na szkolenie „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?”
organizowane przez Fundację Ad Vocem. 52-godzinny cykl szkoleń kierowany jest do osób pracujących zawodowo z dziećmi lub na ich rzecz:
nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, pielęgniarek środowiskowych i szkolnych oraz kuratorów.

– Prowadzimy te szkolenia od lat i wiemy od samych
uczestników, jak cenną wiedzę otrzymują od naszych instruktorów – mówi Anna Grajcarek, prezes Fundacji Ad Vocem
i koordynatorka szkoleń. – Jednak tym razem znajdujemy się
w trochę innej, popandemicznej rzeczywistości, która odcisnęła swoje piętno na psychice dzieci i młodzieży.

Izolacja i przemoc
Z obserwacji Iwony Anny Wiśniewskiej, dyrektorki Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
w ostatnim roku zdecydowanie wzrosła liczba dzieci z lękami, obniżonym nastrojem i depresją. – Dzieci przebywające
w izolacji były zdecydowanie bardziej narażone na wszelkie
formy przemocy, a zwłaszcza przemoc psychiczną, jako ofiary lub świadkowie przemocy domowej. Także poczucie lęku
z powodu nowej sytuacji, osamotnienie, brak kontaktu z rówieśnikami – to wszystko miało niebagatelny wpływ na stan
psychiczny dzieci i rodzin – wyjaśnia Iwona Anna Wiśniewska.
– Zdalna edukacja pokazała także, że wiele dzieci nie potrafi
się uczyć samodzielnie i uświadomiła rodzicom, jak ważna jest
rola nauczyciela w procesie edukacji oraz jak bardzo nie znają
30

www.glosseniora.pl

swoich dzieci. Podczas tej edycji szkoleń będziemy starać się
przygotować nauczycieli do powrotu do szkoły i zmierzenia się
z tym ogromem problemów, aby umieli skutecznie rozpoznać
dziecko doznające przemocy lub będące w depresji i profesjonalnie mu pomóc. Szkolenie „Jak przerwać dramat dzieci
krzywdzonych?” składa się z trzech bloków tematycznych:
medycznego, psychologicznego i prawnego. Szkolenia prowadzą wybitni specjaliści ze swoich dziedzin, m.in.: seksuolożka Iwona Anna Wiśniewska, prof. Zbigniew Nęcki, sędzia
Przemysław Wypych, nadkomisarz Wojciech Chechelski.

Zwykła reakcja
może przerwać dramat
Ważnym elementem projektu są kampanie społeczne:
„Mamo, nie krzywdź” mająca na celu popularyzowanie wiedzy na temat szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży oraz „Jedenaste: nie bądź obojętny!” – kampania
mająca ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na zjawisko
przemocy wobec dzieci. A ta może mieć różne oblicza. Zwykle dziecko będące ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej
bądź seksualnej starannie ukrywa ślady, przybiera maski,
by nie zdradzić się przed ludźmi z mrocznego sekretu. Tutaj ogromną rolę odgrywa najbliższe środowisko: sąsiedzi,
nauczyciele, a także dziadkowie. To właśnie oni mogą najszybciej dostrzec, że dzieje się coś złego i porozmawiać
z rodzicami lub powiadomić opiekę społeczną, by zbadała
środowisko rodzinne. Czasami taka zwykła ludzka reakcja może uchronić dziecko przed ogromnym dramatem.
Więcej informacji na temat projektu na stronie
www.advocem.org.pl w zakładce NoweFIO
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Państwowa Straż
Pożarna ostrzega


Zbliża się sezon grzewczy, w którym wzrasta ryzyko powstania pożarów
w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Równie groźne i częste jak pożary w okresie jesienno-zimowym są zatrucia tlenkiem węgla. Są to sytuacje,
które często niestety przydarzają się Seniorom. Straż Pożarna przypomina: we
własnym domu ginie przez nieświadomość i nieostrożność bardzo wiele osób,
a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.

Do pożarów najczęściej dochodzi w wyniku wad lub też niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych.
Z tego samego powodu dochodzi do zatruć czadem, czyli tlenkiem
węgla, który jest niewidoczny, bezwonny i silnie trujący. Przed tym
niebezpieczeństwem możemy bronić się przede wszystkim, podnosząc swój poziom wiedzy na ten temat, znając sposoby zapobiegania powstaniu niebezpieczeństwa, a w razie gdyby do niego doszło
– właściwej reakcji i sposobów powiadamiania służb ratowniczych.
Jednym z polecanych przez Straż Pożarną sposobów zapobiegania
zagrożeniu jest montowanie w pomieszczeniach mieszkalnych czujek
dymu i tlenku węgla. Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc
w zamontowaniu odpowiedniej czujki lub wymianie w niej baterii. Nie
mniej ważne jest regularne dokonywanie przeglądów i czyszczenie
przewodów kominowych oraz sprawdzanie instalacji wentylacyjnej
lub domaganie się tego od właścicieli i zarządców budynków.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest
tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla, powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne właściwości toksyczne
– wdychany łączy się we krwi z hemoglobiną i drastycznie zmniejsza dostęp tlenu do organizmu, powodując poważne uszkodzenia
układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest bezwonny,

bezbarwny, pozbawiony smaku. Mogą go emitować
niesprawne lub użytkowane niezgodnie z instrukcją
producenta urządzenia grzewcze opalane drewnem,
węglem, gazem, olejem opałowym.

Czego nie wolno robić?
Nie wolno przykrywać urządzeń grzewczych ani
zaklejać czy zasłaniać kratek wentylacyjnych. W przypadku wymiany okien na nowe należy sprawdzić, czy
wentylacja działa prawidłowo, ponieważ nowe okna
są najczęściej o wiele szczelniejsze w stosunku do
starych, co może zakłócać cyrkulację powietrza. Nigdy
nie bagatelizujmy objawów takich jak: bóle i zawroty
głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona
czynność serca, gdyż mogą one być sygnałem zatrucia tlenkiem węgla. W sytuacji podejrzenia zatrucia
czadem należy jak najszybciej opuścić pomieszczenie lub wynieść z niego poszkodowanego. Dopiero
w bezpiecznych warunkach można zacząć udzielać
pomocy zaczadzonemu, wezwawszy uprzednio służby ratownicze.
mł. bryg. Sebastian Woźniak
Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Pamiętaj!
l Najwięcej ofiar pożarów ginie przed przybyciem Straży Pożarnej.
l Największe zagrożenie podczas pożaru stwarzają dym i tokl

syczne produkty procesu spalania.
Najbardziej tragiczne w skutkach pożary mają miejsce w nocy.

Jak zachować się podczas pożaru?
 igdy nie gaś palącego się tłuszczu lub oleju wodą.
N
Powiadom inne osoby znajdujące się w strefie zagrożenia.
Wyjdź z domu. Zostań na zewnątrz.
l Zadzwoń pod numer alarmowy 112. Przekaż: co się pali, gdzie
się pali i kto zgłasza. Nie rozłączaj się zanim dyspozytor nie
zakończy rozmowy.
l
l
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Promocja profilaktyki zdrowotnej
i bezpieczeństwa wśród Seniorów



Z początkiem lipca do grona Gmin Przyjaznych
Seniorom dołączyło Miejsce Piastowe na Podkarpaciu. Z inauguracją połączony był Dzień Profilaktyki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Seniorów
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Gminę Miejsce Piastowe.

Na wydarzenie w Miejscu Piastowym nasz ambasador
dr Marek Pilch przekonywał, jak ważna jest regularna aktywność fizyczna w każdym wieku. Prelekcję mieli także
lek. Karolina Wójcik-Syniec, dietetyk Monika Dąbrowska,

Przedstawiciele „GłosU Seniora”

aspirant sztabowy Paweł Buczyński z KMP w Krośnie oraz
fizjoterapeuta Paulina Prajsner-Adamczyk. Wspólnym motywem spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo Seniorów. Wydarzenie uatrakcyjniły występy dzieci ze Szkoły
Podstawowej z Wrocanki oraz prezentacje Klubów Seniora
z Głowienki, Rogów, Łężan, Targowisk oraz DDP Senior Wigor. W imprezie wzięło udział również Stowarzyszenie Diabetyków z Jedlicza. Skocznie przygrywał zespół muzyczny
Pogórzanie. Serdecznie gratulujemy Gminie z panią wójt
Dorotą Chilik na czele pomysłu połączenia inauguracji lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora z akcją edukacyjną
oraz promocją bezpieczeństwa wśród osób 60+.

Pani wójt z Seniorkami prezentującymi rękodzieła

W akcję edukacyjną na temat bezpieczeństwa
osób starszych chętnie włączyła się Policja

Cyfryzacja i bezpieczeństwo
Inicjatywą godną uwagi, która wpisuje się w szeroki temat bezpieczeństwa,
jest akcja naszej ambasadorki z Łodzi Jagody Kropidłowskiej, która na
przykładzie strony www.glosseniora.pl uczyła łódzkich Seniorów korzystania
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Podczas imprezy można
było wykonać pomiar
poziomu cukru we krwi.

Seniorzy uczestnicząc w zabawach
pokazali dystans do siebie i niesamowite poczucie humoru.

z Internetu, a także odkrywała przed
nimi możliwości komputera i smartfona. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak
ważna w dzisiejszych czasach, a szczególnie w obecnej sytuacji epidemiologicznej, jest cyfryzacja osób starszych.
Znajomość obsługi komputera i urządzeń mobilnych pomaga Seniorom
w codziennym życiu, a umiejętność
wyszukiwania w sieci przydatnych informacji przyczynia się do podniesienia poziomu edukacji, świadomości,
a przez to także ogólnie pojętego bezpieczeństwa.
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Drzwiczki ortopedyczne OBD
– bezpieczeństwo, komfort, samodzielność



Ogromny wpływ na bezpieczeństwo Seniorów mają warunki
domowe. Jak podkreślają nasi eksperci, najczęstszymi przyczynami hospitalizacji osób starszych są urazy ortopedyczne. Wymagają one leczenia operacyjnego i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów w podeszłym
wieku. Do większości urazów i upadków Seniorów dochodzi
w domu. Dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo, komfort
i samodzielność swoje czy też swoich dziadków lub starszych rodziców, stosując innowacyjne i ekonomiczne rozwiązanie – drzwiczki ortopedyczne montowane w wannie.

Seniorzy często mają problemy z wyjściem z wanny. Właśnie z myślą
o osobach starszych, otyłych, z ograniczoną sprawnością ruchową powstały drzwiczki ortopedyczne OBD, które zwiększają bezpieczeństwo
i komfort podczas kąpieli oraz pozwalają na samodzielność w dbaniu
o higienę osobistą. Można je zamontować w każdej wannie w sposób
bardzo szybki , bez uciążliwego remontu i bałaganu. Cena drzwiczek
wraz z montażem oraz 5-letnią gwarancją to koszt 2.990 zł – a z Ogólnopolską Kartą Seniora o 299 zł taniej. Realizacja zamówienia – po
uprzednim pomiarze w domu klienta – trawa około 2 tygodniu, zaś sam
montaż – około 4 godzin. Każde drzwiczki wykonywane są pod konkretną
wannę, dlatego idealnie do niej przylegają w są w 100% wodoszczelne.
Są również odporne na pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne.

Jak to funkcjonuje?
Otwieramy drzwiczki, wchodzimy do wanny, nalewamy wodę; po zakończeniu kąpieli najpierw spuszczamy wodę, a następnie otwieramy drzwiczki

Firma OBD oferuje 10% zniżki – czyli o 299 zł
mniej – na Ogólnopolską Kartę Seniora.

i bezpiecznie wychodzimy z wanny. Dzięki takiemu
rozwiązaniu nie trzeba podnosić nóg, co może
skutkować utratą równowagi lub poślizgnięciem
się na mokrej powierzchni. Drzwiczki ortopedyczne OBD są pomocne także dla osób, które mają
problemy ze wstawaniem i biorą prysznic w wannie, korzystając z odpowiednich krzeseł, taboretów lub ławeczek nawannowych.

Drzwiczki ortopedyczne OBD w cenie 2.990 zł – wraz z montażem oraz
5-letnią gwarancją. Cena z Ogólnopolską Kartą Seniora to 2.691 zł.
Zadzwoń i zamów bezpłatny i niezobowiązujący pomiar:
530 849 412, pn–pt. 10:00-18:00
Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: drzwiczkiobd.pl

UWAGA KONKURS!

Odpowiedz na pytanie:

– „Dlaczego drzwiczki ortopedyczne OBD polepszyłyby bezpieczeń
stwo i komfort Twojego codziennego życia?”

Wygraj bezpłatny montaż drzwiczek OBD!
Drzwiczki ortopedyczne OBD są produktem
nie tylko solidnym, ale także estetycznym.
Wykonane są z wysokiej jakości tworzywa
akrylowego oraz chromowanej stali nierdzewnej.

Odpowiedzi prosimy przesyłać pod adres konkurs@manko.pl
do końca września 2021 r.
Zdjęcie zwycięzcy oraz nagrody – zamontowanych w wannie drzwi
czek ortopedycznych OBD – opublikujemy w kolejnym numerze!
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POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA – SeniorA
o g ó l n o p o l s k a k a m pa n i a s p o ł e c z n a
„ A D A M E D U d l a S e n i o r A ” i „ G ł o su S e n i o r a ”
Najbardziej dotkliwym problemem osób starszych jest samotność i brak zainteresowania ze
strony najbliższego otoczenia. Jednak nawet najbardziej samotny człowiek ma sąsiada. I każdy
z nas jest czyimś sąsiadem.
Często seniorzy nie chcą lub nie mają odwagi prosić o pomoc. Nie chcą przeszkadzać, kiedy
widzą, jak spieszymy się każdego dnia do pracy czy na zakupy zajęci swoimi sprawami. Ich
izolację pogłębiła trwająca od półtora roku pandemia.
Tymczasem tak naprawdę nawet najdrobniejszy
gest sąsiedzkiej życzliwości może okazać się
o wiele cenniejszy niż wszelkie formy pomocy
instytucjonalnej. Dlaczego? Bo wynika z autentycznego zainteresowania drugim człowiekiem. Seniorem. Sąsiadem.
Dlatego też „ADAMED dla SENIORA” wraz
z „Głosem Seniora” reagując na bieżącą
sytuację, kontynuują akcję społeczną
POZNAJ SWOJEGO SENIORA – SĄSIADA.

Więcej informacji oraz spot kampanii i plakat do pobrania na: www.glosseniora.pl/poznaj-sasiada

TRZECI WIEK NA START

.

16-17.09.2021 STADION ŚLĄSKI W CHORZOWIE
ORGANIZATOR:

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
w Ramach Rządowego Programu na RzeczOsób Starszych
“Aktywni +” na lata 2021-2025

DZIĘKUJEMY TYM, KTÓRZY POMOGLI
NAM W ORGANIZACJI WYDARZENIA.
WSZYSTKICH ZAPRASZAMY NA
STADION ŚLĄSKI DO KIBICOWANIA!

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w Ramach Upowszechniania Sportu w Różnych Grupach Społecznych.
Program “Sportowe Wakacje +”
MIEJSCE ZAWODÓW:

PARTNER OLIMPIADY:

PATRONAT HONOROWY:

WSPÓŁORGANIZATOR:

GMINA ŁAZY

PATRONAT MEDIALNY:

PARTNERZY:

NADLEŚNICTWO
SIEWIERZ
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PATRIOTYCZNY
Nieznani
Bohaterowie
GŁOS SENIORA
Niebios
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
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Zrzut na „Sójkę 401”
– 77. rocznica
akcji Halifaxów



W ramach kampanii „Patriotyczny Głos Seniora – Śladami niepodległej”
realizujemy projekt Nieznani Bohaterowie Niebios, w którym zachęcamy
Seniorów do upamiętniania przykładów heroicznego zaangażowania lotników alianckich w walkę o niepodległość naszego kraju i przekazywania
wiedzy historycznej oraz postaw patriotycznych młodemu pokoleniu.
Ciekawym przykładem takich działań są rekonstrukcje oraz inscenizacje
wydarzeń z historii. Taka właśnie inscenizacja odbyła się w lipcu w Słopnicach Górnych niedaleko Szczawy z okazji 77. rocznicy zrzutu dla Armii
Krajowej na zrzutowisko „Sójka 401” na wzgórzu Dzielec.

W 1944 roku w nocy z 9 na 10 lipca udanego zrzutu broni,
amunicji, sprzętu saperskiego, umundurowania oraz leków
dokonały dwa samoloty typu Halifax z brytyjskimi załogami na pokładzie, wykonując lot z lotniska Brindisi we Włoszech. Zrzut odebrali żołnierze Armii Krajowej z Obwodu AK
Limanowa oraz Oddziału Partyzanckiego „Wilk”. Coroczne
przypominanie tego wydarzenia jest hołdem dla bohaterów
i żywą lekcją historii dla młodych. W organizację inscenizacji
zaangażowały się: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1 Pułk Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej wraz
z Gminą Słopnice, Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział
Krakowski, Aeroklub Podhalański Łososina Dolna, Stowarzyszenie Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991, Instytut
Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie i Muzeum Lotnictwa
Polskiego z Krakowa.

Powrót Cichociemnych
Uroczystość rozpoczęło wspólne przejście około 2 km
ścieżką historyczną 1 PSP AK im. Kpt. Juliana Krzewickiego
ps. „Filip“ na zrzutowisko „Sójka” na Dzielcu. Następnie upamiętniono poległych lotników alianckich oraz żołnierzy AK
minutą ciszy i złożono wiązanki pod pamiątkowym obeliskiem. Po części oficjalnej rozpoczęło się niezwykłe widowisko – przelot samolotów. Popis podniebnych akrobacji nad
Dzielcem dali piloci z Aeroklubu Podhalańskiego w Nowym
Sączu oraz Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego
EAA 991.Potem uczestnicy ujrzeli „Powroty Cichociemnych”,
czyli skoki spadochronowe z legendarnego samolotu AN-2
„Wiedeńczyk”. Kolejną atrakcją był przelot samolotu C-295
CASA, który przywołał w pamięci alianckie Halifaxy i Liberatory. Na końcu na niebie pojawiły się statki powietrzne
zwane wiatrakowcami.

Słodki zrzut i grochówka
Dla uczestników przygotowano też stoiska, na których
można było obejrzeć m.in. wyposażenie, umundurowanie
i uzbrojenie żołnierzy z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego z Balic oraz wystawę plenerową Muzeum Lotnictwa
Polskiego z Krakowa. Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Krakowie zaprezentował na swoim stoisku historyczne
gry edukacyjne, zaś Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa
Wojskowego RP Oddział Krakowski zorganizowało konkurs
wiedzy historycznej. Inscenizację zakończyła niespodzianka
dla najmłodszych – z nadlatującego samolotu posypały się
słodycze. Najwięcej skorzystali najbystrzejsi, którzy zorganizowali sobie koce i czwórkami łapali to, co spadało z nieba.
Starsi natomiast delektowali się żołnierską grochówką oraz
gulaszem. Bardzo cieszy fakt, że z roku na rok rośnie liczba
uczestników inscenizacji na Dzielcu.
Stanisław Wojdyła
Prezes Krakowskiego Oddziału
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
Ambasador „Głosu Seniora”
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PATRIOTYCZNY GŁOS SENIORA

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Patriotyczne spotkanie
ku czci obrońców Ojczyzny



15 sierpnia przypada Święto Wojska Polskiego oraz rocznica
zwycięskiej dla Polaków i tak ważnej w historii Europy Bitwy
Warszawskiej. Z tej okazji słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy zorganizowali w Myślęcinku patriotyczne spotkanie, którego celem było uczczenie wszystkich żołnierzy, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.

Pamiątki z czasów służby wojskowej płk. Józefa
Bedusa udostępnione przez jego żonę Danutę

Jurek Paterski z chórem Seniorek

Współorganizatorką spotkania była Danuta Bedus, która przyniosła ze
sobą cenne pamiątki swojego męża – pułkownika wojsk lotniczych. Po godzinnym spacerze grupa kilkudziesięciu miłośników nordic walking zasiadła
pod wielkim namiotem na terenie wakeparku. Rozwieszono flagi: polską,
bydgoską i europejską i rozpoczęto wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich
i patriotycznych. Seniorom towarzyszył znany bydgoski muzyki Jerzy Paterski. Śpiewano różne zarówno utwory wzniosłe i poważne, jak też wesołe i bojowe. Na koniec zabrzmiała pieśń Legionów Piłsudskiego „My I Brygada”, którą
Seniorzy odśpiewali stojąc. – Jurek Paterski w podziękowaniu za swój kunszt
artystyczny został nagrodzony gromkimi brawami na stojąco. Na pamiątkę
spotkania artysta otrzymał książkę Sobiesława Zasady „Moje rajdy” ufundowaną przez redakcję „Głosu Seniora” – relacjonuje Bożena Sałacińska. W przerwach między śpiewaniem żołnierskie wiersze Czesławy Makowskiej oraz
Heleny Wyrzykowskiej deklamowała Janina
Lackner. – W ten sposób upamiętniliśmy kolejne patriotycznie Święto Wojska Polskiego –
wspomina ze wzruszeniem Janina Lackner.
Tekst i zdjęcia
BożEna Sałacińska

Uwaga – KONKURS!

„Legiony to żołnierska nuta / Legiony to
straceńców los” – śpiewali gromko wzruszeni Seniorzy i Seniorki

Patriotyczny spacer nordic walking
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Jerzy Paterski z wdzięcznością przyjął podziękowanie za piękny występ ze
słuchaczami KUTW

Ś ladami

N iepodległej

W ramach ogólnopolskiego projektu Pa
triotyczny Głos Seniora – Śladami Niepod
ległej ogłaszamy konkurs, który ma na
celu edukację przez promowanie wiedzy
historycznej oraz aktywizację osób star
szych przez działania patriotyczne i ich
udział w utrwalaniu pamięci historycznej.
Uczestnicy patriotycznego
spotkania mogli przymierzyć furażerkę pułkownika wojsk lotniczych; na
zdjęciu: Miłosz Sałaciński

Drodzy Seniorzy! Jesteście żywymi
świadkami historii i najlepszymi mento
rami młodych pokoleń. Czekamy na Wasze
opowiadania, wspomnienia, zdjęcia, opisy
bohaterów i wydarzeń, które zasługują na
upamiętnienie – konkurs@manko.pl

BEZPIECZNY SENIOR

po l a k ó w z a g r a nic a

Kapliczka Wandy
Malczewskiej



Seniorzy potrafią dostrzec ślady historii w swoim otoczeniu
i zachwycić się nimi. Także i te mniej znane, lokalne miejsca pamięci
wpisują się w trudne i piękne dzieje naszego narodu, upamiętniając
ważne wydarzenia i wielkich Polaków.

Kaplica dworska w parku im. Wandy Malczewskiej w Klimontowie wzniesiona została
na początku XIX stulecia, w bezpośrednim sąsiedztwie klimontowskiego dworu – pisze do
nas pani Grażyna. – Według legendy z czasów
Powstania Styczniowego kaplica związana jest
z bohaterskim czynem Wandy Malczewskiej ze
sławnego rodu malarzy, charyzmatycznej mistyczki, nauczycielki, kurierki i pielęgniarki powstańców z 1863 roku, a obecnie Sługi Bożej.
Klimontowski dwór często udzielał schronienia
powstańcom, a w kaplicy podobno ukrywano
broń. Po upadku zrywu narodowego Rosjanie
w ramach represji nakazali zburzenie kaplicy. Wysłali do Klimontowa sołdatów. Kiedy wieść o tym

dotarła do Wandy, ta nie bacząc
na nic wsiadła na bryczkę i co
koń skoczy pognała na miejsce.
Moskale właśnie przystępowali
do rozbiórki, kiedy wielce wzburzona Polka odważnie i z mocą
oświadczyła, że ten, kto pierwszy dotknie murów tej świętej
budowli, zostanie rażony gromem z nieba. Rosyjscy żołnierze, czy to
za sprawą groźby, czy determinacji dzielnej niewiasty, czy może czując
wzbierającą wrogość gęstniejącego tłumu klimontowskich włościan,
zdecydowali się odstąpić od wykonania rozkazu. Kaplica przetrwała do
dzisiejszych czasów, a otaczający ją park nosi imię Wandy Malczewskiej.
Grażyna Bialik z Sosnowca

Seniorzy ze Skały upamiętniają pobyt
Cypriana Kamila Norwida w Minodze



Rok 2021 Sejm RP ogłosił Rokiem Cypriana Kamila Norwida z okazji dwusetnej rocznicy urodzin wieszcza. Swój udział w obchodach
postanowili zaznaczyć Seniorzy z małopolskiej Gminy Przyjaznej
Seniorom – Skała, ponieważ w gminie tej leży wieś Minoga, gdzie
wielki poeta gościł w maju 1842 roku w drodze do Krakowa.

Symboliczny majowy marsz Seniorów
z Minogi do Skały ku czci Cypriana Kamila Norwida

Seniorzy przed Zespołem Pałacowo-Parkowym w Minodze

Seniorzy ze Skały postanowili przypomnieć o kilkudniowym pobycie wieszcza
w posiadłości stryja swego przyjaciela, podróżnika i literata Władysława Wężyka, w Minodze oraz przybliżyć lokalnej społeczności postać i twórczość tego
wybitnego Polaka. Szczególnym sposobem upamiętnienia był marsz Seniorów
z Minogi do Skały. Z tą inicjatywą wyszła Senioralna Rada Miejska ze Skały, która
w maju tego roku zaproponowała Seniorom z Klubu Seniora „Grota” wspólny,
symboliczny nordic walking z Norwidem. Jak mówią organizatorzy i uczestnicy
marszu, należy dbać o to, aby historia tego wydarzenia żyła w pamięci i najmłodszej i starszej części społeczności Minogi. Tak ważne i ciekawe rocznice trzeba
pielęgnować w pamięci i we wspomnieniu oraz zapisywać w pamiątkowych
księgach. W planach jest wieczór poezji C.K. Norwida w Domu Kultury w Skale.
Barbara Szwajcowska
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OBYWATELSKI GŁOS SENIORA

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Postulaty obywatelskie
BULODROM na KURDWANOWIE – NOWA ODSŁONA



W numerze 55 OGS z lipca 2021 w dziale Obywatelski Głos Seniora ukazał się artykuł opisujący walkę
krakowskich Seniorów o utrzymanie bulodromu, który ma zostać zamieniony w Skate Park dla młodzieży. Sprawa oparła się o samego Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Szczęśliwie dla
Seniorów prezydent zdecydował, że zachowają oni swój bulodrom aż do momentu, gdy miasto wykona
nowy profesjonalny bulodrom w innej lokalizacji. Ze względów środowiskowych Skate Park jest bowiem
potrzebny tam, gdzie został przewidziany.

Decyzję Prezydenta Miasta Krakowa potwierdził Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej ds. Inwestycji Jarosław
Tabor podczas spotkania zorganizowanego w ZZM przez
Pełnomocnika Prezydenta ds. Polityki Senioralnej Annę
Okońską-Walkowicz. Uczestnicy spotkania usłyszeli z ust
dyrektora Tabora obietnicę wybudowania profesjonalnego bulodromu wraz z potrzebną infrastrukturą w nowo
urządzanym parku przy ulicy Padniewskiego. Natomiast
w parku na terenie Mistrzejowic mają powstać także boiska treningowe.

W oczekiwaniu
na spełnienie obietnicy
Pełnym nadziei Seniorom pozostaje tylko poczekać
2 lata, aż inwestycja zostanie zrealizowana. Do tego czasu
mogą spokojnie uprawiać swoją ulubioną dyscyplinę na
bulodromie na Kurdwanowie. Od 4 do 11 sierpnia odbyły
się tu turnieje petanque dla oldbojów zrzeszonych w krakowskich Centrach Aktywności Seniora. Organizatorem
zawodów był Krakowski Klub Petanque „Lajkonik Boules”.
Klub ten powstał niedawno z inicjatywy Seniorów grających na Kurdwanowie, a dojeżdżających tam z różnych
części miasta. Bulodrom ledwo co pomieścił wszystkich
chętnych. Ale udało się. Wszyscy byli zadowoleni. Każdy
uczestnik zawodów otrzymał od organizatorów pamiątkową koszulkę i klubowe gadżety.

Integracja na bulodromie
Seniorzy zrzeszeni w klubie mają ambitne plany organizowania kolejnych turniejów, mających także za cel
integrację międzypokoleniową. W zawodach graliby Seniorzy wraz z młodzieżą czy dziećmi. Taka sytuacja jest
powszechna w środowisku petanque, gdzie w turniejach
na równych prawach walczą starsi i młodzi. W tej dyscyplinie sportu umiejętności nie zależą od wieku. Liczy się
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tylko sztuka opanowania rzutu kulami i skuteczna taktyka
gry. Życząc tradycyjnie: „Dobrej gry!”, zapraszamy wszystkich na bulodrom.
Włodek Kołtowski

Od redakcji: Wraz z Seniorami trzymamy władze miasta
Krakowa za słowo. Będziemy śledzić losy słynnego już
bulodromu na Kurdwanowie. Okazuje się, że warto angażować się w inicjatywy obywatelskie, zabierać głos w słusznej
sprawie, negować urzędnicze absurdy, ale także rozmawiać, przekonywać i być otwartym na dialog obywatelski.

KRAKOWSCY SENIORZY NA TURNIEJU na KURDWANOWIE

BEZPIECZNY SENIOR

po l a k ó w z a g r a nic a

Schody (NIE)dostępności
Życie powinniśmy ułatwiać nie tylko sobie, ale również innym. Jednak jak wiadomo nie zawsze się to udaje, a zazwyczaj najbardziej poszkodowani są najsłabsi – niepełnosprawni bądź Seniorzy. Tak właśnie dzieje się w Mysłowicach na Górnym Śląsku. Mieszkańcy jednego z bloków już od kilku lat walczą o to, aby móc bez problemów dojść
do własnego mieszkania. Są to osoby starsze, schorowane, poruszające się na wózku. Jedyne co im pozostaje, to
wchodzenie po stromych schodach, z których każdy ma inną wysokość – to niczym codzienna wspinaczka na Mount
Everest! Skargi, pisma, prośby jedynie odbijają się echem od ścian urzędniczych gabinetów. Spółdzielnia mieszkaniowa udaje, że pochyla się nad problemem, PFRON zasłania się przepisami i pandemią, a Urząd Miasta z koordynatorem dostępności na czele twierdzi, że to nie ich zakres kompetencji. Nikt za nic nie bierze odpowiedzialności,
żeby przypadkiem nie musieć się tym zająć. Bo przecież po co ludzie mają wychodzić z mieszkania? Seniorów bądź
niepełnosprawnych lepiej zamknąć i uniemożliwić im codzienne funkcjonowanie w życiu społecznym – piszę to
oczywiście z gorzką ironią. A przecież tak niewiele trzeba. Mieszkańcy nie proszą przecież o wyburzenie budynku,
a jedynie dobudowania podjazdu w ramach programu Dostępność+. Póki co złożono już pewne obietnice na piśmie.
Sprawa jest w toku. Będziemy ją monitorować.
Ireneusz Sporys
Ambasador „Głosu Seniora”

Trudności Seniorów na wsi
Chciałbym zwrócić uwagę na różnice między sytuacją
Seniorów w mieście i na wsi. Każde miejsce do życia jest inne,
ma inne plusy i inne minusy. W tym artykule chciałbym skupić
się na trudnościach, jakie dotykają osoby starsze z obszarów wiejskich. Seniorzy na wsi często bardzo są spracowani,
szczególnie ci najstarsi, ponieważ dawniej większość prac
w gospodarstwie rolnym wykonywano ręcznie. Nie korzystali
też z urlopów czy wczasów, ponieważ sezon wakacyjny na
wsi to czas wzmożonej pracy, choćby przy żniwach. Także
emerytura rolnicza nie pozwala na wiele. Seniorzy na wsi
mają również gorszy dostęp do usług placówek medycznych oraz instytucji publicznych, szczególnie ci, którzy nie
posiadają własnego środka transportu. Wieś nie posiada też
rozwiniętej komunikacji publicznej. Podobnie jest z dostępem
do sklepów spożywczych i punktów aptecznych. Dyskonty,
w których można dostać tańsze artykuły, są ulokowane tylko
w większych miejscowościach, tam, gdzie się to po prostu
opłaca. Seniorzy mają więc także problem ze zrobieniem
podstawowych zakupów, zwłaszcza gdy mieszkają samotnie. W takiej sytuacji problemem mogą być też zwykłe prace
przy posesji, takie jak odśnieżanie, palenie w piecu, koszenie
trawy. Piszę o tym, aby zaapelować o wrażliwość i solidarność
z Seniorami na wsi. Sam często pomagam moim sąsiadom.
Jestem osobą niepełnosprawną i doskonale rozumiem, jak
ważna jest pomoc w sytuacji różnych ograniczeń fizycznych.
Już samo zrobienie zakupów czy opłacenie rachunków jest
bardzo potrzebnym wsparciem, szczególnie kiedy na przykład
90-letni Senior mieszka samotnie i porusza się za pomocą
dwóch kul. A takich przypadków jest dużo.
Krystian Cholewa
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MAŁOPOLSKA SOLIDARNA Z SENIORAMI

Wspólna zabawa i wzajemna pomoc



W ramach trwającej kampanii społecznej „Małopolska Solidarna z Seniorami” odbyło się wiele imprez
i wydarzeń dedykowanych Seniorom. Staramy się pokazywać, jak wiele aktywni Seniorzy mogą zdziałać
dla innych Seniorów, wspólnie się bawiąc, wzajemnie się aktywizując i zdobywając informacje ważne
dla bezpieczeństwa i lepszego życia.

Wielopokoleniowa zabawa pod patronatem i z udziałem Głosu Seniora na I Nowohuckich Senioraliach w Krakowie

4 września Centrum Sztuki Współczesnej
Solvay w Krakowie – wyjątkowa międzypokoleniowa impreza taneczna z DJ-Wiką

DJ Kris, czyli Krzysztof Barszcz,
oraz DJ-Wika, czyli Wirginia
Szmyt, Łukasz Salwarowski i Marek Pilch
Piotr Komornicki – Prezes
Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój.
Uzdrowisko jako partner
kampanii Stop Manipulacji
Nie Daj się Oszukać! nie wynajmuje powierzchni pod
prezentacje sprzedażowe

Marek Pilch brał aktywny udział
w Pierwszym Europejskim Festiwalu Biegowym w Krynicy

Ambasadorka Głosu Seniora
Danuta Korotkiewicz z Krakowa podczas akcji przekazywania ubrań potrzebującym

Krystyna Ćwiklińska i Jadwiga
Wszół – Ambasadorki Głosu Seniora z Miechowa

Honorowy Ambasador Głosu
Seniora Stanisław Wojdyła –
Prezes Krakowskiego Oddziału
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP

Urszula Szczurek z Krakowa i Janusz Masłowski z Miechowa – AMBASADORZY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA GŁOSU SENIORA
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Do programu OKS przystępują kolejne firmy. Na zdjęciu: Małgorzata SłoTa z certyfikatem
OKS
gabinetu
FizjoDysk w Krakowie

Nasi ambasadorowie Marek Pilch i Joanna Talar
podczas 54. Festiwalu
im. Jana Kiepury w Krynicy

Danuta Baliczek, Helena Banadyk, Krystyna Sasuła, Ewa Kudzia ze Spytkowic
koło Rabki z pakietami wsparcia od Głosu Seniora. Seniorki ze Spytkowic angażują się w pracę społeczną na rzecz lokalnej społeczności senioralnej

pa



8 dni festiwalowych, 23 imprezy, w tym 8 koncertów głównych, 7 „Spotkań z Gwiazdą”,
7 koncertów popołudniowych
oraz 1 widowisko poetycko-muzyczne, a także liczne wydarzenia towarzyszące – tak
wyglądał 54. Festiwal im. Jana
Kiepury, który odbywał się
w dniach 7–14 sierpnia w Krynicy-Zdroju.

fot. Val Rae Photography

w Krynicy-Zdroju
przeszedł
do historii

edialny

fot. Val Rae Photography

m

t r o n at

Małgorzata Walewska i Ewa Tracz

Tadeusz Szlenkier

W tym roku program festiwalu tworzyło blisko 800 artystów z kraju i z zagranicy: w tym 88 solistów oraz liczne
zespoły: 4 orkiestry: Orkiestra Filharmonii
Krakowskiej, Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego, Orkiestra
Kameralna Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Krynicka Orkiestra Zdrojowa im.
Adama Wrońskiego; 1 Chór Filharmonii
Kakowskiej; 5 teatrów: Mazowiecki Teatr
Muzyczny im. Jana Kiepury, Opera Śląs
ka w Bytomiu, Teatr Wielki w Łodzi, Teatr
Muzyczny w Lublinie, Krakowska Opera
Kameralna. Na festiwalowych estradach
zabrzmiało ponad 180 przebojów oraz
wystawiono 4 regularne spektakle, pełne
szlagierów: „Wesoła wdówka”, „CALLAS.

Master class”, „My Fair Lady”, „Kraina
uśmiechu”. Ponadto pokazano 2 kameralne opery w wykonaniu młodych artystów: „Zamek na Czorsztynie” i „La serva
padrona”. W tym roku, koncertom w Krynicy towarzyszyła prawdziwa euforia –
gorąca atmosfera, długo wyczekiwane
koncerty na żywo, fantastyczni artyści
oraz najwspanialsza publiczność krynicka.
Rozstajemy się z nadzieją, że w przyszłym
roku pandemia nie przeszkodzi nam zaprosić Państwa na jubileuszową 55. edycję Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju, która odbędzie się w dniach
6-13 sierpnia 2022 roku. Do zobaczenia!
Agnieszka
Malatyńska-Stankiewicz

Aktywne Gminy Przyjazne Seniorom

Zostań Gminą
Przyjazną Seniorom



W sierpniu i we wrześniu odbyły się uroczyste inauguracje Programu Gmina Przyjazna Seniorom w Przemyślu
(Podkarpacie) oraz Sękowej i Skale (Małopolska). W kolejnym wydaniu przedstawimy fotorelację z następnych
inauguracji Gmin Przyjaznych Seniorom.

Barbara Szwajcowska i Józef tokarski ze skały

Od lewej: Bogusław Moroń – Przewodniczący Rady
Gminy Sękowa, Anna Cieśla – Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Michał Diduch – Sekretarz Gminy, Małgorzata Małuch – Wójt Gminy
oraz przedstawiciele „Głosu Seniora”

Od lewej: Cezary Bejm – Dyrektor
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale, Prezes Łukasz Salwarowski i Krzysztof Wójtowicz –
Burmistrz Skały

Obecni na inauguracji Seniorzy mieli możliwość
wysłuchania wykładu edukacyjnego, obejrzenia
występu zespołu country, a także odebrania Ogólnopolskiej Karty Seniora. Na zdjęciu: ks. Jan Adamczyk, proboszcz Męciny Wielkiej

Partnerzy programu Gmina Przyjazna seniorom
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Mława

moszczenica

Muszyna

Nadarzyn

Podkowa
Leśna

Powiat
Prudnicki

Pruszków

Powiat
Przasnyski

przemyśl

Pszczyna

Radom

Radomsko

Raszyn

Reda

Ropczyce

Rybnik

Starogard
Gdański

Stary Sącz

Stąporków

Strawczyn

Stronie
Śląskie

Strumień
Gmina

strzegom

Suchy Las

Szydłowiec

Wieliczka

wielowieś

Wisznia
Mała

Włocławek

Wyrzysk

Zabierzów

Kórnik

świątniki górne

Świdnica

42
władysławowo

Zabrze

Zagnańsk

Zakopane
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Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
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Inauguracja Gminy Przyjaznej Seniorom w Przemyślu z udziałem Prezydenta WojciechA BakunA (pierwszy z prawej)

Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun i Alicja Pietruszka-Zasadny z grupą przemyskich Seniorów ze stowarzyszenia metalowych serc

Każdy samorząd w Polsce może przystą
pić do programu Ogólnopolska karta Se
niora może i otrzymać certyfikat Gminy
Przyjaznej Seniorom. W celu uzyskania
dodatkowych informacji prosimy o kon
takt telefoniczny – 12 429 37 28 lub mai
lowy – kartaseniora@manko.pl

Partnerzy programu Gmina Przyjazna seniorom

Cekcyn

Chełmiec

Chęciny

Ciechanów

Ciechocinek

Cieszyn

Czerwionka-Leszczyny

Dąbrowa
Górnicza

Dębica
Gmina

Dębica
miasto

Długołęka

Dobra

Jedlnia-Letnisko

Jejkowice

Jelenia Góra

Jerzmanowice-Przeginia

kazimierza
wielka

Kąty Wrocławskie

Kielce

Kisielice

Klucze

Kłaj

Kłodzko
Gmina

Kłodzko
Miasto

Lębork

powiat
Lęborski

libiąż

Lidzbark

Lubanie

Lubawa

Lubin

Województwo
lubelskie

Łopuszno

Malbork

Masłów

Michałowice

Nowy Dwór
Mazowiecki

Nysa

Olkusz

Ostróda

Powiat
Oświęcimski

Ożarowice

Piaseczno

Pieszyce

Płońsk

Nędza

Nowe Miasto Lu- Nowe Miasto Lubawskie
bawskie
Gmina
miasto

Rzeszów

Sandomierz

Serock

Sędziszów
Małopolski

Sękowa

SKAŁA

Skarżysko-Kamienna

Skarżysko
Kościelne

Skawina

Skoczów

Sława

Stare Babice

Powiat
Świecki

Świętochłowice

Tarnobrzeg

Tomaszów
Lubelski

Trzebnica

Tyszowce

Ujazd

Ustroń

Ustrzyki
Dolne

Wałbrzych

Werbkowice

Wiązowna

Zbuczyn

Powiat
Zgierski

Zgorzelec

Złoty Stok

Żabia Wola
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Małopolska Przyjazna Pszczołom

Kolejne obszary posiane
roślinami miododajnymi



Na terenie gmin Stary Sącz, Miechów, Iwanowice, Andrychów i Borzęcin – Gminy Przyjazne Seniorom –
oraz Mogilany, Kocmyrzów i Łabowa zorganizowaliśmy dosiewy roślin miododajnych w ramach projektu
„Małopolska Przyjazna Pszczołom”. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego i ma na celu ochronę naturalnych siedlisk pszczół, promocję pszczelarstwa i apiterapii,
czyli leczenia produktami pszczelimi, oraz edukowanie mieszkańców Małopolski w zakresie ekologii,
ochrony środowiska i wiedzy o roli owadów zapylających w utrzymaniu bioróżnorodności flory i fauny.

Od dwóch lat Stowarzyszenie MAKNO – „Głos Seniora” uczestniczy w projekcie „Małopolska Przyjazna Pszczołom”, zachęcając
gminy i rolników indywidualnych do posiewu nasionami roślin
miododajnych, nagłaśniając akcję i uczestnicząc w niej, prowadząc międzypokoleniową kampanię edukacyjną oraz organizując
konkurs „Małopolanie Przyjaźni Pszczołom”. W tym roku udało się
wspólnie posiać kilkanaście hektarów mieszanką nasion takich jak:
koniczyna biała i biało-różowa, nostrzyk biały i żółty, lucerna, jeżówka i ogórecznik. – Małopolska dokłada wszelkich starań, by być

regionem przyjaznym pszczołom – mówi Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. – Samorząd Województwa
Małopolskiego chce, aby praktyki związane z ochroną różnorodności
biologicznej stały się bliskie każdemu mieszkańcowi regionu. Mając
świadomość efektów uzyskiwanych poprzez realizację konkursu
„Małopolska Pszczoła”, Zarząd Województwa Małopolskiego z wielką przyjemnością ogłasza kolejne jego edycje. Pamiętajmy, że tylko
przez wyważone podejście do środowiska naturalnego, kolejne pokolenia będą podziwiać i korzystać z uroku Małopolski.

Akcja posiewu mieszanki nasion roślin miododajnych
w Miechowie: na zdjęciu obok Prezesa Salwarowskiego
Zofia Piechowicz z Powiatowego Koła Pszczelarzy w Miechowie oraz Przedsiębiorca Jan Manterys

Certyfikaty kampanii „Małopolska Przyjazna Pszczołom”
otrzymał Urząd Miejski w Andrychowie oraz andrychowski pszczelarz Mieczysław Karcz (na zdjęciu).

Symboliczny zasiew w Gminie Mogilany
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Prezes Łukasz Salwarowski, Przedsiębiorca Marek Thier,
Zastępczyni Wójta Mogilan Edyta Misztal, Prezes Stowarzyszenia UTW w Mogilanach Halina Staszczak, Magdalena Latawiec z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Kraków oraz Ambasador „Głosu Seniora” Marek Pilch

BEZPIECZNY SENIOR
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Pamiętajmy o pszczołach
Zarówno starsi, jak i młodsi wiedzą, że pszczoły są jed
nymi z najbardziej pożytecznych owadów na naszej
planecie. Bez nich nie może funkcjonować ekosystem,
w którym żyjemy. To pszczoły zapylają prawie 90%
upraw w sadach i ogrodach. Jednak we współczesnym
świecie z powodu dewastacji środowiska naturalnego
potrzebują świadomej troski i pomocy ze strony czło

Małopolanie
Przyjaźni Pszczołom

wieka. Od wieków znane są lecznicze właściwości mio
du oraz produktów pszczelich. Dlatego tak ważne jest,
aby na naszych łąkach było jak najwięcej roślin miodo
dajnych, abyśmy świadomie uprawiali i pielęgnowali je
w przydomowych ogródkach, a także wspierali lokal
nych pszczelarzy, nabywając ich produkty, co na pew
no posłuży nam dla zdrowia.

Z radością prezentujemy koleje prace
przysłane przez Seniorów i Juniorów
na nasz międzypokoleniowy konkurs:
Jeżyna
„Navaho”,
Julia
Janik

Wrotycz
pospolita,
Dorota Chilik

Jeżówka, Joanna Środa

Słoneczniki,
Justyna
Żurawicz
Słoneczniki,
Jadwiga
Dejworek

Mniszek lekarski,
Barbara Seweryn

Facelia,
Cecylia
Mucha

Hortensja, Stefan Maj

Uwaga Konkurs! W ramach projektu
Małopolska Przyjazna Pszczołom zapraszamy do
udziału w konkursie MAŁOPOLANIE PRZYJAŹNI
PSZCZOŁOM, którego celem jest promowanie po
staw proekologicznych poprzez zachęcanie miesz
kańców Małopolski do sadzenia i siania roślin mio
dodajnych na swoich działkach i ogrodach oraz
hodowania ich na balkonie.
Zdjęcia z zasadzonymi czy zasianymi przez sie
bie roślinami miododajnymi prosimy nadsyłać pod
adres: konkurs@manko.pl
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Za nami IV Forum Wizja Rozwoju – największa konferencja gospodarcza w północnej Polsce. Wydarzenie odbyło się 26-27 sierpnia
w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Eksperci ze środowiska akademickiego, przedstawiciele biznesu, politycy oraz naukowcy wzięli
udział w kilkudziesięciu panelach dyskusyjnych. W agendzie konferencji przewidziano także panele dedykowane polityce senioralnej
realizowane w ramach IV Kongresu Srebrnej Gospodarki.

Forum Wizja Rozwoju to jedno z największych
wydarzeń gospodarczych w kraju, w trakcie którego znamienite grono ekspertów debatuje nad
szerokim spektrum zagadnień kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Wydarzenie odbyło się
pod honorowym patronatem Premiera Mateusza
Morawieckiego, którego uroczyste wystąpienie oficjalnie otworzyło tegoroczną konferencję. – Azymut
skierowany w kierunku przyszłości wiąże się z wypracowaniem śmiałych i odważnych wizji, jakie są
przedmiotem dyskusji na kolejnej edycji Forum Wizja
Rozwoju w Gdyni, w którym mam przyjemność dziś
uczestniczyć – powiedział Prezes Rady Ministrów.
W trakcie dwóch dni zrealizowano 61 paneli dyskusyjnych w ramach kilkunastu bloków tematycznych
dotyczących m.in. energetyki, ekonomii, gospodarki
morskiej, polityki senioralnej czy geopolityki. Nowością w programie był Kongres 3W – woda, wodór,
węgiel, współorganizowany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Srebrny Rynek
– obszar
strategiczny

Uwzględnienie polityki
senioralnej w planie Forum
Wizja Rozwoju jest już właściwie tradycją. W ramach IV Kongresu
Srebrnej Gospodarki odbyły się cztery panele. – Rosnąca liczba
osób starszych sprawia, że gospodarka powinna ukierunkować się
na usługi i przedmioty potrzebne Seniorom. Zmienia się też świadomość osób starszych, wydłuża ich aktywność zawodowa i społeczna – przybliża Małgorzata Zwiercan, inicjatorka Forum Wizja
Rozwoju. – Polska powinna traktować Srebrny Rynek jako jeden ze
strategicznych obszarów, który wpłynie na podniesienie poziomu życia Seniorów, ale także ukierunkuje działania polskiego przemysłu,
uwzględniające potrzeby najstarszych przedstawicieli społeczeństwa. Ważnym elementem debat były systemy wsparcia osób
starszych. Prelegenci wzięli pod lupę także znaczenie aktywizacji
Seniorów, interakcji, solidarności międzypokoleniowej dla lokalnej
gospodarki w czasie i po zakończeniu pandemii. Rozmawiali także o deinstytucjonalizacji – działaniach podejmowanych na rzecz
tworzenia różnych form usług mających na celu
zapewnienie odpowiedniej opieki oraz wydłużenie
okresu sprawności psychofizycznej. W trakcie Forum przeanalizowano zarówno ekonomiczne, jak
i społeczne przesłanki deinstytucjonalizacji. Nie
zabrakło także rozmów poświęconych innowacyjnym technologiom, które mogłyby zostać zadedykowane właśnie osobom starszym.

Od lewej: Olga Zielińska – Redaktor Radio Gdańsk, poseł Joanna
Borowiak, dr Elżbieta Ostrowska, Anita Rychert-Kaźmierska – wicewójt Gminy Kolbudy, min. Stanisław Szwed, Alicja Żurawska – strosta kościerski, Prezes Łukasz Salwarowski
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Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg wraz
z przedstawicielami „Głosu Seniora” na tegorocznym Forum Wizja
Rozwoju

Aktywność Seniorów ma ogromne znaczenie
dla całej gospodarki. Polacy są jednym z naj
szybciej starzejących się społeczeństw w Euro
pie. Jak wskazują prognozy, w 2050 roku blisko
35% mieszkańców miast mają stanowić osoby
w wieku 65 lat i wyższym; na wsiach natomiast
ich udział ma wynieść około 30%.

BEZPIECZNY SENIOR
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Ból w klatce
piersiowej?
Zbadaj się!
To może być dławica piersiowa



Jeśli zdarza się, że miewasz problemy z oddychaniem, bólem barku, karku i szyi, a przede wszystkim
czujesz dyskomfort w klatce piersiowej nawet przy niewielkim wysiłku – reaguj! Nawet jeśli ból po jakimś czasie ustępuje, zgłoś się do lekarza. Przyczyną może być dławica piersiowa – choroba bardzo
niebezpieczna, zwłaszcza gdy została późno zdiagnozowana – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski.

– Bądźmy czujni. Jeśli ból w klatce piersiowej nie ustępuje,
wezwijmy karetkę, a nawet jeśli ustąpi, nie lekceważmy go, zgłośmy się do lekarza, który będzie mógł określić charakter bólu, czy
promieniuje, jak długo trwa, jakie okoliczności towarzyszą jego
występowaniu. Informacje te pomogą lekarzowi w postawieniu
trafnej diagnozy – mówi prof. Piotr Jankowski, polski koordynator ogólnoświatowej kampanii „Poznaj swoją dławicę”, która
ma na celu poprawę poziomu wiedzy na temat tej choroby,
szybsze jej wykrywanie oraz wdrożenie optymalnego leczenia.

Choroba źle rozpoznawana
Dławica pozostaje nierozpoznana aż u 43% pacjentów1,
a 60% pacjentów z dławicą nie otrzymuje optymalnej terapii2.
Jednak największym problemem pozostaje fakt, że część
pacjentów odczuwających dyskomfort w klatce piersiowej
nie zgłasza się do lekarza lub zgłasza się późno, kiedy ból
jest już bardzo silny, a choroba zaawansowana. – Część
chorych przyzwyczaja się do tego bólu i zamiast skonsultować się z lekarzem, ogranicza aktywność fizyczną – mówi
prof. Jankowski. – Chorób serca, z wyjątkiem stanów ostrych,
generalnie nie leczymy unikaniem aktywności fizycznej! Oczywiście, w razie potrzeby można jej poziom dostosować do
możliwości danej osoby, np. zamiast biegać możemy spacerować czy uprawiać nordic walking.

Bezpośrednie zagrożenie życia
Jeśli chodzi o leki, to w pierwszej kolejności należy podać
te, które poprawiają rokowanie tzn. zmniejszają ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Drugim celem terapeutycznym,
równie istotnym, a z perspektywy pacjenta może nawet
istotniejszym, jest zmniejszenie, a najlepiej wyeliminowanie
dolegliwości, co zwiększa komfort życia i umożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. – Wśród leków,
które poprawiają komfort życia są też takie, które działają

cytoprotekcyjnie. Są one stosowane od lat, aczkolwiek nie
w pełni wykorzystywane – mówi prof. Jankowski. – Dyskomfort może pojawiać się także po skutecznie przeprowadzonych
zabiegach na sercu. Tutaj także warto pamiętać o włączeniu
leków cytoprotekcyjnych, czyli chroniących komórki przed
szkodliwymi czynnikami, takimi jak skutki niedokrwienia.

Dławica piersiowa
w chorobie wieńcowej
Obecnie w Polsce na dławicę piersiową choruje około
2 mln osób, a na świecie – ponad 100 mln. Są to głównie
osoby w wieku średnim i starsze. Zakłada się, że liczba ta
będzie rosła. Głównym powodem są: choroba wieńcowa,
palenie papierosów, ale przede wszystkim – starzenie się
populacji i otyłość. Choroba wieńcowa, a więc także dławica, jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych w krajach rozwiniętych, w tym też Polsce. – Zagrożenie
to wynika przede wszystkim z sześciokrotnie zwiększonego
ryzyka zawału serca oraz dwu-, a nawet trzykrotnie zwiększonego ryzyka udaru mózgu3. U osób z chorobą wieńcową obecność dławicy wiąże się z większym o ponad połowę
ryzykiem wystąpienia zawału serca4. W obu tych przypadkach mówimy o bezpośrednim zagrożeniu życia – podkreśla
prof. Piotr Jankowski.
1. Q
 intar M et al. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes 2016; 2(3): s. 208–214.
2. Alexander KP et al. Interact J Med Res 2016; 5(2): e12.
3. N Engl J Med 1998 Jul 23;339(4):s. 229-34.
4. JAMA Intern Med 2014 ;174: 1651-9.

Więcej na stronie:
www.dbajoserce.pl/poznaj-dlawice
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O kłopotach z pamięcią

Pani Irena, lat 70, zawsze pamiętała, gdzie odkładała swoje dokumenty. Ale nagle zaczęła coraz częściej zapominać. Potem
zaczęła gubić klucze i zostawiać
zakupy w sklepie. Na początku
rodzina nie przejmowała się tym
zbytnio – przecież każdemu może
się zdarzyć. Pani Irena zaczęła też
mylić imiona wnucząt, ale szybko
sama orientowała się, że coś jest
nie tak. Krewni zaczęli się poważnie niepokoić dopiero wtedy, gdy
starsza pani stała się nerwowa,
rozdrażniona, a wręcz agresywna
w stosunku do bliskich.

Niestety człowiek wraz z wiekiem traci zdolność przystosowywania się do nowych sytuacji. Starość dotyka nie
tylko ciało, ale i psychikę. U Seniorów zaostrzają się niektóre
cechy osobowości – na przykład impulsywność czy skąpstwo wraz z wiekiem będą się nasilać. Pogarsza się również
ogólna sprawność umysłu – około 20% osób starszych ma
zaburzenia pamięci. Zaburzona jest pamięć świeża – Senior
pamięta wszystko sprzed lat, ale nie wie, co było wczoraj.
Zapominania i to coraz częstszego nie da się uniknąć. Nie
wolno jednak wpadać w panikę, ponieważ mózg nawet młodego człowieka zapamiętuje zaledwie 1% informacji, która
dociera do naszej świadomości. To sprawa fizjologii. Zdrowemu Seniorowi problemy z pamięcią zdarzają się sporadycznie i nie nasilają się zbyt szybko. Jeśli się skoncentruje,
to potrafi przypomnieć sobie czyjeś nazwisko albo miejsce,
w którym zostawił jakiś przedmiot.

Farmakologia i wysiłek umysłu
Nie jesteśmy jednak bezradni wobec fizjologicznych procesów. Po pierwsze należy udać się do lekarza, który oceni,
czy dany objaw jest już poważniejszą nieprawidłowością.
Jeśli zapominanie zaczyna już przeszkadzać w wykonywaniu
codziennych czynności, warto zacząć leczenie farmakologiczne. O tym jednak decyduje lekarz. Opiekunowie osoby
starszej powinni w miarę szybko zareagować na niepokojące
sygnały. Niezależnie od leków, możemy również ćwiczyć
koncentrację i zapamiętywanie. Najprostsze ćwiczenia pamięci to każdy wysiłek intelektualny, jaki podejmujemy.
Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, wyszukiwanie słów
pomiędzy ciągiem znaków, przerysowywanie lub haftowanie
gotowych wzorów, czytanie, oglądanie telewizji, słuchanie
radia – każda z tych aktywności znacznie poprawia nasz
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potencjał umysłowy i opóźniają starzenie umysłu. Zamiast
kolejnej listy zakupów, stawiajmy sobie wyzwania zapamiętania tego, co jest nam potrzebne. Dostarczajmy mózgowi
coraz to nowe bodźce, które musi przyswoić i rozpracować. Dlatego właśnie dla osób starszych tak ważny jest
kontakt z drugim człowiekiem, codzienna rozmowa, spacer.
Te z pozoru błahe czynności utrzymują nasz mózg w stanie
aktywności i pracy, która jest mu niezbędna do właściwego
funkcjonowania.

Dieta i ruch na mózg
Równie ważna jest dieta. Nienasycone kwasy tłuszczowe
spowalniają procesy miażdżycowe i patologie w obrębie
tkanki nerwowej. Kwasy te znajdziemy w rybach, orzechach
oraz olejach roślinnych. Dla zachowania prawidłowych funkcji układu nerwowego niezbędne są też witaminy z grupy B
oraz pierwiastki, takie jak magnez, selen, cynk, potas, żelazo. Rezygnujmy z tłustych potraw, a jedzmy chude mięso,
pełnoziarniste pieczywo, rośliny strączkowe. Korzystne dla
naszego systemu nerwowego (i nie tylko) są przyprawy z dalekiego wschodu, takie jak kurkuma czy szafran. I co ważne:
pamiętajmy też, że aktywność fizyczna również wspomaga
aktywność umysłową.
DR MED. KRZYSZTOF CZARNOBILSKI
Specjalista Geriatrii,
Dyrektor ds. Lecznictwa
Szpitala MSWiA w Krakowie
– szpitala dedykowanego Seniorom
Przewodniczący Rady Programowej
„Głosu Seniora”
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Dietoterapia

w dnie moczanowej
i podwyższonym stężeniu
kwasu moczowego



Dna moczanowa (inaczej podagra lub skaza moczanowa) to choroba, w której dochodzi do zapalenia
stawów. Przyczyną jest zwiększone stężenia kwasu moczowego we krwi – tzw. hyperurykemia. Zwiększone stężenie kwasu moczowego nie zawsze daje objawy w postaci zapalenia stawów, ale może łączyć się ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. W ostatnich
latach, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych, zanotowano znaczny wzrost zachorowalności na dnę
moczanową. Przyczyną może być dieta bogata w przetworzone mięso, konserwy, duże spożycie alkoholu
oraz mały udział w diecie warzyw i owoców. W grupie zwiększonego ryzyka znajdują się osoby otyłe,
chore na cukrzycę, nadciśnienie oraz nadużywające alkohol.

Nagromadzenie się kwasu moczowego w organizmie
powoduje powstawanie złogów, które odkładają się między
innymi w stawach, powodując ostry ból i stan zapalny. Napadom dny moczanowej oraz hyperurykemii można zapobiec
poprzez stosowanie odpowiedniej diety. Postepowanie dietetyczne ma na celu obniżenie poziomu kwasu moczowego,
a w konsekwencji zapobieganie ostrym napadom dny, powikłaniom stawowym i nerkowym oraz zmniejszeniu ryzyka
Produkty o największej ilości
związków purynowych to:
 podroby
 drożdże
 napoje alkoholowe
 skorupiaki
 ryby: śledź, sardynka, szprot
ki wędzone, konserwy rybne
 mięsa – w szczególności
przetworzone, konserwy,
wędliny oraz wywary mięsne

zapadalności na choroby zespołu metabolicznego. W takiej
diecie powinniśmy unikać produktów o wysokiej zawartości
związków purynowych.
Dieta w dnie moczanowej i podwyższonym stężeniu
kwasu moczowego powinna zostać dopasowana przez dietetyka indywidualnie, zarówno pod względem kalorycznym,
jak i produktowym oraz uwzględniać zalecenia dietetyczne
przy chorobach towarzyszących.

W diecie wskazanej przy podniesionym kwasie moczowym i dnie moczanowej powinniśmy ponadto:
 ograniczyć ilość spożywanych słodyczy, cukru i słodkich napojów,
 zwiększyć udział warzyw i owoców, zwrócić szczególną uwagę na odpo
wiednią podaż błonnika pokarmowego oraz witaminy C i folianów,
s

 tosować zdrowe techniki przyrządzania potraw (gotowanie na parze, dusze
nie w dużej ilości wody), pić duże ilości płynów i wody – ponad 3 litry,
 w przypadku otyłości – zredukować masę ciała,
 graniczyć dosalanie potraw,
o
 s pożywać 4–5 niewielkich posiłków dziennie o stałych porach; ostatni posi
łek powinien być spożywany 3–4 godziny przed snem.

Ciekawostka! Związki fenolowe zawarte w ciemnych owocach, między innymi
w wiśniach i czereśniach, mogą wpływać na zmniejszenie stężenia kwasu moczowego, a co za tym idzie także zmniejszać częstotliwość napadów dny. Spożycie tych
owoców lub ich stuprocentowych soków (bez cukru i innych dodatków) pomoże
zredukować stany zapalne w stawach oraz zmniejszyć dolegliwości bólowe.
�P
 obyty zdrowotne i regeneracyjne w malowniczo położonym ośrodku
w Karpaczu

Honorujemy
Ogólnopolską
Kartę Seniora
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 iety warzywno-owocowe pod nadzorem dr n. med. Ewy Dąbrowskiej
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Więcej informacji i aktualne promocje: +48 605 350 507.
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 achowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa związane z pandemią
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� Tlenoterapia w kabinie normobarycznej z fitnessem płuc

ę
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DROGI PACJENCIE, MASZ PONAD 75 LAT?

ZAŁÓŻ INTERNETOWE KONTO PACJENTA,
DZIĘKI NIEMU TWÓJ LEKARZ SPECJALISTA Z ŁATWOŚCIĄ
WYPISZE CI

BEZPŁATNE LEKI 75 +
DLACZEGO WARTO?

1.
2.

Szybszy i łatwiejszy dostęp do BEZPŁATNYCH LEKÓW znajdujących się na LIŚCIE 75+,
dzięki możliwości wglądu w historię Twojego leczenia dla lekarza specjalisty.
Ponadto sam masz DOSTĘP do:
+ wystawionych skierowań, + zaplanowanych wizyt, + paszportu covidowego,
+ informacji o odbytych i zaplanowanych szczepieniach, + historii swojego leczenia,
+ wystawionych recept, + informacji o dawkowaniu przepisanych leków,
+ odbytych oraz planowanych wizytach czy badaniach lekarskich.

ABY ZAŁOŻYĆ INTERNETOWE KONTO PACJENTA
NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO.

ADA/08792/07/21

PROFIL ZAUFANY można założyć na 3 sposoby. Jeżeli potrzebujesz, poproś bliską osobę o pomoc.
SPOSÓB 1

SPOSÓB 2

SPOSÓB 3

Załóż profil przez
POCZTĘ POLSKĄ

Załóż profil
na www.gov.pl
i potwierdź tożsamość
w URZĘDZIE

Załóż profil przez
BANKOWOŚĆ
INTERNETOWĄ

SPOSÓB 1
POCZTA POLSKA

SPOSÓB 2
www.gov.pl
oraz URZĄD

gov.pl

1. Wejdź na www.envelo.pl, z menu górnego kliknij polecenie
„Profil Zaufany”, następnie kliknij „Załóż profil zaufany”.
2. Wpisz swój adres e-mail do weryfikacji i sprawdź pocztę e-mail.
3. Odbierz wiadomość od Envelo i kliknij w przycisk AKTYWUJ.
4. Wpisz swoje Imię i Nazwisko oraz hasło do konta na platformie.
Zaloguj się podanymi danymi (adres e-mail i hasło).
5. Następnie uwierzytelnij swój profil w dowolnej placówce
Poczty Polskiej. Nie zapomnij o zabraniu ze sobą dowodu
osobistego lub paszportu.
6. Po powrocie z placówki sprawdź skrzynkę e-mail.
Otrzymasz link do aktywacji Profilu Zaufanego.
7. Po kliknięciu w link Twój Profil Zaufany jest aktywny!
8. Automatycznie masz już dostęp do Internetowego Konta Pacjenta.
9. Wejdź na www.pacjent.gov.pl wybierz polecenie „Internetowe
Konto Pacjenta” i zaloguj się swoimi danymi (e-mail i hasło).
1. Wejdź na www.gov.pl i z menu w prawym górnym rogu wybierz
MÓJ GOV.
2. Wybierz sposób logowania - PROFIL ZAUFANY. Po przeniesieniu
na kolejną podstronę wybierz ZAŁÓŻ PROFIL z możliwością
potwierdzenia tożsamości w placówce.
3. Wypełnij okienka swoimi danymi: Imię, Nazwisko, hasło do konta
oraz inne wymagane dane. Kliknij ZAREJESTRUJ SIĘ – pamiętaj
o zapamiętaniu hasła.
4. Podpisz wniosek kodem, który dostaniesz przez SMS.
5. Zgłoś się do najbliższego punktu potwierdzającego (np. Urząd
Skarbowy, Oddziały NFZ, ZUS) i potwierdź swoją tożsamość.
Weź ze sobą swój dowód osobisty lub paszport.
Masz na to 14 dni od momentu złożenia wniosku.
Listę punktów potwierdzających znajdziesz na stronie
www.pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
6. Po potwierdzeniu wniosku w Urzędzie masz już dostęp do
Internetowego Konta Pacjenta, wejdź na www.pacjent.gov.pl/
internetowe-konto-pacjenta i zaloguj się swoimi danymi
poprzez Profil Zaufany.

Jeżeli masz konto w jednym z banków:

SPOSÓB 3
BANKOWOŚĆ
INTERNETOWA

Materiał przygotowany na podstawie
w w w.pacjent.gov.pl /krok-1-zaloz-profil-zaufany
[ dostęp 20.07.2021 r.]

Zaloguj się na swoje konto, znajdź formularz zakładania profilu
zaufanego, wypełnij go i wyślij bezpośrednio z konta.
Po otrzymaniu pozytywnej informacji od banku Twój Profil Zaufany
jest już aktywny. Możesz teraz zalogować się do Internetowego
Konta Pacjenta podanymi wcześniej danymi.

myśl zdrowo

Odzyskaj kontrolę



Nietrzymanie moczu może pojawić się w każdym wieku i bez względu na płeć. Mimo że problem ten
częściej dotyka kobiet, cierpią na niego również mężczyźni. Statystycznie rzecz biorąc, problem nietrzymania moczu dotyczy aż co ósmego mężczyzny.

Jeśli problem nietrzymania moczu dotknął także i Ciebie, nie załamuj się – istnieje wiele sposobów na odzyskanie
kontroli. Jednym z nich są wkładki urologiczne Seni Man,
stworzone z myślą o prowadzących aktywny tryb życia
mężczyznach.

Nietrzymanie moczu u mężczyzn
– objawy i przyczyny
Jakie są objawy nietrzymania moczu u mężczyzn?
Popuszczanie niewielkich ilości moczu podczas kaszlu, śmiechu, wysiłku, konieczność wizyt w toalecie, nawet wtedy, gdy pęcherz nie jest do końca wypełniony,
czy pojawiająca się nagła potrzeba oddania moczu i niemożliwość ,,doniesienia” do toalety. Każdy z powyższych
przypadków może być sygnałem ostrzegawczym choroby, dlatego najlepiej od razu skontaktować się z lekarzem.
Przyczyny nietrzymania moczu u mężczyzn mogą być różne.
Wśród tych najczęściej występujących wymienia się m.in.:
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przerost prostaty, andropauzę, zapalenie pęcherza lub dróg
moczowych, długotrwały nacisk na pęcherz związany z siedzącym trybem życia lub nadwagą, przebyte operacje lub
przyjmowanie leków moczopędnych. Z reguły u większości
mężczyzn pojawia się lekkie nietrzymanie moczu, jednak
w przypadku zbagatelizowania objawów, może się ono nasilić.

Kiedy sięgnąć po wkładki
urologiczne dla mężczyzn
Seni Man?
Spontaniczny wyjazd w góry, popołudniowy spacer, oglądanie meczu czy wyjście z przyjaciółmi do baru to świetna okazja, aby zapomnieć o codziennych problemach. Bez względu
na sytuację chcesz czuć się komfortowo, pewnie i nie przejmować się skutkami nietrzymania moczu. Niestety, obawa przed
dyskomfortem związanym z uczuciem wilgoci czy wydzielającym się przykrym zapachem potrafi skutecznie zniechęcić
do dotychczasowych aktywności. Jak sobie z tym poradzić?
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Wkładki urologiczne Seni Man to wyrób posiadający trzy stopnie chłonności (Seni Man Normal, Seni Man Extra i Seni Man
Super), przeznaczony dla mężczyzn samodzielnych i mobilnych oraz częściowo mobilnych, którzy doświadczają kropelkowego, lekkiego i średniego nietrzymania moczu. Unikalny
kształt wkładek sprawia, że dopasowują się do męskiej ana-

tomii, umożliwiając swobodne oddychanie skóry i zapewniając dyskrecję. Specjalne mikrogranulki zawarte we wkładzie
chłonnym odpowiadają za neutralizację nieprzyjemnego zapachu moczu, dzięki czemu nie trzeba obawiać się krępującej
sytuacji. Wkładki Seni Man są przebadane dermatologiczne,
a więc bezpieczne dla wrażliwych okolic intymnych.

Jak założyć
wkładkę urologiczną Seni Man?
Założenie wkładek urologicznych Seni Man Normal
i Extra, które kształtem przypominają ochraniacz bokserski, jest bardzo proste – wystarczy usunąć papierek
zabezpieczający i przykleić je do bielizny. Pamiętaj,
żeby na wkładki zakładać majtki typu slipy, dzięki którym wkładka będzie lepiej przylegać do ciała i zapewniać Ci ochronę tam, gdzie jest ona potrzebna.

Możliwość zakupów online
Dla wielu mężczyzn zdecydowanie się na wkładki urologiczne nie jest łatwe i może kojarzyć się z niepełnosprawnością czy starością. Miej jednak na uwadze, że
problem nietrzymania moczu może zdarzyć się każdemu
i w każdym wieku i nie jest to powód do wstydu. Jeśli
mimo wszystko nie czujesz się komfortowo kupując produkt na nietrzymanie moczu w aptece stacjonarnej lub
sklepie medycznym – wykorzystaj możliwość zakupów
online w oficjalnym sklepie internetowym producenta
www.seni24.pl i ciesz się wygodą i dyskrecją!

W przypadku wkładek Seni
Man Super przed przyklejeniem do bielizny należy
uformować je w kształt
łódki, a następnie rozchylić boki i włożyć członek
do wkładki.

53

MYŚL ZDROWO

Gościnny Leśny Dom Seniora



Są takie miejsca, które polecają Seniorom sami
nasi ambasadorowie. Taka rekomendacja jest
chyba najcenniejsza, bo sprawdzona i wiarygodna. Słuchacze Kazimierzowskiego UTW
w Bydgoszczy od dawna przyjaźnią się z pensjonariuszami i personelem Leśnego Domu Seniora w Piastowie koło Żnina. Lubią się spotykać
i wspólnie bawić. Na jednym z ostatnich spotkań
Seniorzy z KUTW specjalnie dla mieszkańców
Leśnego Domu Seniora oraz Seniorów z Klubu
Dziennego Pobytu przygotowali atrakcyjny program artystyczny.

Koncert rozpoczęła Grupa Wokalna EKG++, która zaprezentowała piosenki francuskie, rosyjskie i polskie. Dominowały
wesołe rytmy, które sprawili, że Seniorzy zaczęli podrygiwać,
a co niektórzy ruszyli do tańca. Świetnie bawili się nie tylko
pensjonariusze, ale także pracownicy obu placówek, rehabilitanci, a także sam prezes Krzysztof Pazdan. Dopełnieniem
świetnej zabawy był występ Grupy Teatralno-Kabaretowej
„Trzeci oddech” ukazujący w humorystyczny sposób konflikty damsko-męskie, który widownia nagrodziła brawami

Wspólna zabawa pensjonariuszy i personelu Leśnego
Domu Seniora oraz słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy

LEŚNY DOM SENIORA W PIASTOWIE KOŁO ŻNINA jest zlokalizowany 50 km od Bydgoszczy, 60 km

od Torunia i 70 km od Poznania. Placówka zapewnia profesjonalną, całodobową opiekę nad osobami starszymi.
JEST TO PIERWSZY W POLSCE OŚRODEK Z KOMPLEKSOWĄ OPIEKĄ, LUKSUSOWYM SPA, INNOWACYJNĄ
REHABILITACJĄ I KOMFORTOWYM WYPOCZYNKIEM

Pokoje dla pensjonariuszy

Grota Solna

Kącik rekreacyjny
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Rozległe tereny
rekreacyjne przy
obiekcie
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w Piastowie koło Żnina
na stojąco. – Spotkanie w Piastowie było bardzo radosne dla
wszystkich. Leśny Dom Seniora zafundował 50-cio osobowej
grupie bydgoszczan przejazd autokarem do Piastowa. Na powitanie przyjęto nas słodkim deserem oraz ciepłymi i zimnymi
napojami, zaś na pożegnanie zostaliśmy ugoszczeni wspaniałym obiadem z wyszukanych dań. KUTW-owicze natomiast
przekazali swoim przyjaciołom upominki od „Głosu Seniora”
oraz podręcznikowe wydawnictwa ufundowane przez prezesa KWK Construction Waldemara Kapczyńskiego – opowiada
organizatorka spotkania, Bożena Sałacińska.

Integracja, aktywizacja, radość

Prezes Krzysztof Pozdan z Certyfikatem OKS

cyjne, które aktywizują Seniorów i przynoszą im wiele radości
– mówi manager Martyna Rymer z Leśnego Domu Seniora.
Warto dodać, że Leśny Dom Seniora w Piastowie Koło Żnina
przystąpił do programu Ogólnopolska Karta Seniora. Certyfikat
Firmy Przyjaznej Seniorom przekazała na ręce Prezesa Krzysztofa Pozdana ambasadorka „Głosu Seniora” Bożena Sałacińska.
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Zastanawiasz się nad wyborem miejsca lub poszukujesz opieki dla osoby bliskiej – skontaktuj się
z nami: 52 526 22 88, 660 642 509, kontakt@lesnydomseniora.pl. Zapraszamy na naszą
stronę internetową: www.lesnydomseniora.pl oraz profil FB: facebook.com/lesnydomseniora/

T

– Wizyta w Leśnym Domu Seniora bardzo nam się podobała. Mieliśmy okazję zobaczyć luksusowo wyposażony ośrodek
ze SPA. Na szczególną uwagę zasługuje innowacyjny system
rehabilitacji. Ten nowoczesny obiekt jest przemyślany przede
wszystkim pod kątem bezpieczeństwa i komfortu pensjonariuszy – ocenia fachowym okiem Bożena Nowicka, słuchaczka
KUTW, która pracuje nadal jako pielęgniarka środowiskowa.
Spotkanie w Piastowie zaowocowało rewizytą mieszkańców
LDS w Bydgoszczy, aby wspólnie z przyjaciółmi z KUTW świętować zakończenie roku akademickiego w bydgoskim Ogrodzie Botanicznym. – Planowane są kolejne spotkania integra-

ę

LEŚNY DOM SENIORA
oferuje:
l pobyty długoterminowe
(stałe)
l pobyty krótkoterminowe
pomagające w powrocie
do zdrowia i samodzielności
l turnusy rehabilitacyjne
Zajęcia na najnowszym
sprzęcie do rehabilitacji
urządzenia do rehabilitacji
Indywidualne zajęcia
rehabilitacyjne

LEŚNY DOM SENIORA
zapewnia:
l profesjonalną opiekę
pielęgniarską i medyczną
l innowacyjną rehabilitację
l ciekawe zajęcia
terapeutyczne
l rozrywkę
l całodzienne wyżywienie
l komfortowe pokoje
z łazienkami, balkonem
i mini aneksem kuchennym.
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PACJENCIE, PRZYGOTUJ SIĘ
DO WIZYTY LEKARSKIEJ



Podczas każdej wizyty lekarskiej, w tym także wizyty kwalifikacyjnej przed szczepieniem, niezwykle
ważne jest, aby pacjent poinformował lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, chorobach przewlekłych, a także aktualnym samopoczuciu. Rzetelne i odpowiedzialne przekazanie tych wszystkich
informacji podczas wywiadu lekarskiego jest bardzo ważne dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa.

Z uwagi na to, że z wiekiem coraz częściej trapią nas różne choroby i przyjmujemy wiele leków, potrzebujemy, aby
wszystkie medykamenty były spisane w jednym miejscu i aby
taki spis był zawsze pod ręką. PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” wraz
z Partnerem akcji – „Głosem Seniora” wychodzą naprzeciw
tym potrzebom, proponując korzystanie z WYKAZU PRZYJMOWANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH. Narzędzie to
ma pomóc w odpowiednim przygotowaniu się pacjenta do
wizyty poprzez sporządzenie listy przyjmowanych leków,
suplementów diety, wyrobów medycznych czy też innych
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produktów, takich jak herbatki ziołowe, które to produkty
pacjent stosuje samodzielnie, chcąc poprawić stan swojego
zdrowia i samopoczucie. Wypełniony wykaz pacjent powinien
przedstawić lekarzowi podczas wizyty bądź teleporady. Także
sami lekarze podkreślają, że pacjent powinien przeznaczyć
trochę czasu na przygotowanie się do każdej wizyty lekarskiej,
ponieważ dzięki temu przekaże więcej informacji na temat
swojego stanu zdrowia i aktualnie przyjmowanych przez siebie produktów leczniczych. A to z kolei przełoży się na czas
i efektywność wizyty, szczególnie teraz, gdy coraz wyraźniej
widzimy, jak ważna jest świadoma troska o własne zdrowie.
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Po co nam wykaz
przyjmowanych produktów
leczniczych?
Wykaz przyjmowanych produktów leczniczych
to wygodny bloczek z karteczkami, gdzie pacjent
zapisuje wszystkie leki, suplementy diety, wyroby
medyczne, które aktualnie przyjmuje. Na wykazie
przewidziane jest miejsce dla następujących informacji: nazwa produktu; dawka/postać, substancje zawarte w produkcie oraz dawkowanie (ile razy
dziennie i w jakiej dawce pacjent przyjmuje dany
lek). Ponadto w bloczku znajdują się ważne i przydatne wskazówki, jak w bezpieczny sposób należy
przyjmować leki, a także gdzie w razie konieczności
zgłosić działania niepożądane, jeśli oczywiście takie
wystąpią w trakcie przyjmowania danego produktu.

Odpowiedzialne stosowanie
leków
Poza przygotowaniem do wizyty u lekarza bloczek pełni także funkcję edukacyjną, bowiem dla
samego pacjenta stanowi źródło informacji o przyjmowanych lekach, a także zasadach ich przyjmowania, z którymi warto się systematycznie zapoznawać
w myśl zasady, że „Mądre leczenie to szybszy powrót
do zdrowia”. Zdrowie jest dla każdego niezwykle
ważne, więc angażowanie się w weryfikację przyjmowanych produktów to jeden z pierwszych kroków na
drodze do celu, jakim jest świadome i systematyczne
dbanie o siebie. – Z pomocą Wykazu Przyjmowanych
Produktów wpływamy na nasze zdrowie. Uczymy się
odpowiedzialności, systematyczności, przestrzegania
zaleceń, poprzez co nabywamy wiedzę w zakresie stosowanych produktów. Dodatkowo zyskujemy wpływ na
sam proces leczenia, ponieważ przychodząc przygotowanym na wizytę lekarską, ułatwimy lekarzowi zebranie wywiadu i podjęcie trafniejszych, czyli lepszych
dla naszego zdrowia decyzji – mówi Ewa Jankowska,
Prezes PASMI.

Notuj – aktualizuj
– przekaż lekarzowi
W trosce o własne zdrowie, podczas przyjmowania produktów
leczniczych należy stosować się do następujących zaleceń

1. Notuj wszystkie produkty, które przyjmujesz
Bloczek to rodzaj notatnika/dziennika, gdzie powinieneś wpisywać wszystkie przyjmowane przez siebie leki – te kupowane na receptę i bez recepty, ale także inne produkty zdrowotne, które kupujesz samodzielnie lub z polecenia farmaceuty.

2. Aktualizuj wykaz produktów przed każdą wizytą / tele-

wizytą lekarską
Zanotuj datę wizyty lekarskiej, a następnie wypełnij puste
pola zgodnie z zaleceniami wskazanymi na karteczkach.
W przypadku trudności z odnalezieniem nazwy substancji
czynnej zawartej w leku znajdziesz ją w ulotce dolekowej.
Jeśli zaś masz problem w znalezieniu innych informacji, zawsze możesz liczyć na pomoc farmaceuty.

3. Przekaż wykaz lekarzowi
Dzięki temu lekarz zweryfikuje, czy stosowane przez Ciebie
produkty nie wchodzą między sobą w interakcje i czy nie
przekraczasz bezpiecznej dawki, a zatem, czy przyjmowane
różne produkty nie szkodzą Twojemu zdrowiu.

Pacjencie, przed wizytą lekarską
zanotuj leki oraz inne produkty,
które przyjmujesz i pokaż ten wykaz
lekarzowi!
Korzystanie z Wykazu Przyjmowanych Produktów wpływa na:
l zwiększenie

bezpieczeństwa leczenia – aktualna wiedza
lekarza o wszystkich przyjmowanych przez Ciebie produktach
(w tym również suplementach diety) ma wpływ na zmniejszenie ryzyka niebezpiecznych interakcji i objawów niepożądanych;

l trafność diagnozy i skuteczność terapii – przygotowanie do

wizyty poprzez spisanie stosowanych produktów pozwoli lekarzowi na szerszy i pełniejszy ogląd sytuacji związanej z Twoim zdrowiem. Lekarz będzie mógł szybciej postawić właściwą
diagnozę oraz ustanowić i wdrożyć skuteczne leczenie;

l podnoszenie świadomości pacjenta w obszarze odpowie-

dzialności za własne zdrowie – dobre nawyki zaprocentują
i przyczynią się do poprawy naszego zdrowia;

l edukację pacjenta

w temacie przyjmowanych produktów;

l poprawę relacji lekarza z pacjentem – celem zwiększenia

efektywności i korzyści z wizyty dla obu stron.
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PNEUMOKOKI GROŹNE
NIE TYLKO DLA DZIECI.
O CZYM KAŻDY DOROSŁY
WIEDZIEĆ POWINIEN?
DR N. MED. ANETA JANIAK Regionalny Doradca Medyczny, Pfizer
Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot; specjalista
chorób wewnętrznych, diabetologii i geriatrii. Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach.

Pneumokoki to bakterie, które są groźne nie tylko dla dzieci, ale również dla osób dorosłych. Dotyczy to zwłaszcza osób
starszych, po 65. roku życia oraz z chorobami przewlekłymi,
takimi jak przewlekłe choroby serca, przewlekłe choroby
płuc, cukrzyca, przewlekłe choroby wątroby, różnego rodzaju zaburzenia odporności, w tym m.in. z chorobą nowotworową czy też wykazujących niezdrowe zachowania jak
palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu (są to tak
zwane grupy ryzyka).
Pneumokoki są przyczyną poważnych chorób,
w tym zapalenia płuc lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsy. Najczęstszą postacią
choroby pneumokokowej u osób dorosłych jest poza szpitalne zapalenie płuc (PZP), czyli takie do którego dochodzi
poza szpitalem. Pneumokoki są też najczęstszym bakteryjnym
czynnikiem odpowiedzialnym za PZP. Jest to poważna choro-

ba, która dodatkowo może powodować zaostrzenie choroby
podstawowej i pogorszenie ogólnego stanu zdrowia. U części
pacjentów PZP może wymagać leczenia w szpitalu, a nawet
prowadzić do zgonu1.
Chorobie pneumokokowej można jednak zapobiegać poprzez szczepienia ochronne.

Szczególnie jest to ważne w dobie pandemii Covid-19. Ministerstwo Zdrowia wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
rekomendują upowszechnienie szczepień przeciw pneumokokom i grypie u osób z grup ryzyka ze względu na zwiększone
ryzyko wystąpienia zapalenia płuc w tej populacji2. Podobnie
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby priorytetowo realizować szczepienia przeciw pneumokokom i grypie
sezonowej w populacjach osób szczególnie narażonych na
zachorowanie w okresie pandemii COVID-193.
Ryzyko zachorowania na pneumokokowe zapalenie płuc u dorosłych zwiększa się w sezonie grypowym4.

W Programie Szczepień Ochronnych na rok 2021 również
znajduje się zalecenie szczepień przeciw pneumokokom osób
dorosłych powyżej 50. roku życia, a także z grupy ryzyka5.
Szczepienie przeciw pneumokokom nie trzeba powtarzać co roku i może być podawane tego samego
dnia co szczepienie przeciw grypie6.
POROZMAWIAJ ZE SWOIM LEKARZEM NA TEMAT SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOWEMU
ZAPALENIU PŁUC. Dowiedz się więcej na: www.PneumokokoweZapaleniePluc.pl
1. Jaśkowiak K., Aleksandra Dudzisz A., Golicki D. Zapalenia płuc u osób dorosłych w Polsce – pneumokokowe zapalenia płuc i ich profilaktyka. Lekarz POZ. 2021; 2.
2. Antczak A, Tworek D. Zapalenia płuc u dorosłych. Termedia 2020.
3. Ministerstwo Zdrowia. Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 z dnia 17 kwietnia 2020. https://www.gov.pl/web/zdrowie/
komunikat-sprawie-wykonywaniaszczepien- ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19. (dostęp: lipiec 2021).
4. World Health Organization. Regional Office for Europe. Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European Region, 20 March 2020.
5. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z 22 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021. Dostęp na: akt.pdf (mz.gov.pl) (dostep: lipiec 2021).
6. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Portal Szczepienia Info. „Czy szczepienie przeciw grypie oraz szczepienie przeciw pneumokokom udorosłych można zrealizować w czasie tej samej wizyty szczepiennej? https://szczepienia. pzh.gov.pl/faq/czy- -szczepienie-przeciw-grypie-oraz-szczepienie-przeciw-pneumokokom-u-doroslych-mozna-zrealizowac-w-czasie-tej-samej-wizyty -szczepiennej/ (dostęp: lipiec 2021).
Artykuł sponsorowany przez Pfizer Polska Sp. z o.o.
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Pocztówka z jesiennego
Gdańska
Jesień to idealny czas, aby zadbać o ciało
i duszę. Dlatego sieć Grano Hotels w ramach
akcji „A MORZE... JESIEŃ W GDAŃSKU”
przygotowała pakiet specjalnych atrakcji, wydarzeń i rozrywek. Wśród nich są m.in. praktyka jogi i treningi aqua aerobiku, marsze
nordic walking, różnorodne warsztaty oraz
wycieczki z przewodnikiem po Gdańsku. Jesienny pobyt w jednym z hoteli lub apartamentów sieci Grano Hotels to idealny wybór
z wielu powodów. Oryginalne wnętrza, znakomite restauracje i relaksacyjne strefy SPA
to tylko kilka z nich oraz nadmorskie powie-

Wrzesień, październik i listopad. Żegnamy upały, witamy
chłodniejsze poranki i wieczory. Niedługo zamknięci w czterech ścianach zaczniemy tęsknić za aktywnością i otwartą
przestrzenią. Może warto przełamać jesienne stereotypy i zastanowić nad posezonowym wyjazdem? ? A może morze...?
A morze… jesień w Gdańsku?

trze i wspaniałe widoki. Warto wspomnieć również o świetnej lokalizacji
w samym sercu Gdańska, gdzie najważniejsze zabytki miasta oddalone są
zaledwie o kilka kroków. Po aktywnym zwiedzaniu, kulinarne doznania
zapewnią hotelowe restauracje oferujące włoską kuchnię z śródziemnomorskimi akcentami czy tradycyjne, polskie dania z nutą finezji. Po
posiłku warto zadbać o relaks. W strefach SPA możesz poddać się kojącym zabiegom przywracającym harmonię duszy i ciała, a na tych, którzy
preferują aktywny wypoczynek czekają fantastyczne baseny.

Jesienna oferta Grano Hotels „A MORZE… JESIEŃ W GDAŃSKU!” to propozycja dla każdego ze względu na różnorodność atrakcji oraz przestępną cenę.
Zapraszamy serdecznie. Więcej informacji na temat jesiennej oferty Grano
Hotels na: www.granohotels.pl oraz pod nr. tel. +48 58 717 80 51

Nordic walking brzegiem morza Marsz z kijkami brzegiem morza pozwala zupełnie oderwać się od wszystkich spraw, obowiązków i odprężyć. Mniej więcej równolegle do linii brzegowej znajduje się fragment malowniczego Szlaku
Fortyfikacji Nadmorskich wiodącego przez las wydmowy. A może więc nordic walking w mieście? W Gdańsku to też możliwe!
Jeśli szukasz miejsca do spaceru blisko centrum miasta, które zachowała także nieco dzikiego charakteru, zabierz ze sobą
kijki i rozpocznij dzień od marszu po gdańskich bastionach. Ta niedługa trasa obfituje w przepiękne widoki oraz ślady historii.

senior moto retro
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Transparent
z napisem „Llegada”.
Jesteśmy w Posadas

ĘŚ
CZ Ć
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Vuelta America, jeden z największych rajdów świata,
17 sierpnia–24 września 1978



Przedstawiamy kolejny odcinek wspomnień Sobiesława Zasady z rajdu dookoła Ameryki Południowej.
Ostatni wyścig na terenie Argentyny: „Andrzej pilnuje zapisu, a ja pozwalam sobie na rozmyślania… Już
na długo przed rajdem mówiliśmy o problemie opon. Mercedes jest taką firmą, tak dobrą ma opinię, że
każda fabryka opon zrobiłaby wiele, aby wozy rajdowe Mercedesa wyposażyć w swój produkt. Przecież
to doskonała reklama. Wymogi Mercedesa były trudne do spełnienia. Opony miały być wytrzymałe na
przebicia, szczególnie odporne miały być ściany boczne. Bieżnik o profilu dobrym na nawierzchnie szutrowe, błotniste i śnieg. Wycięcia bieżnika powinny dobrze odprowadzać wodę. Opony muszą mieć dobrą
przyczepność na asfalcie, być odporne na ścieranie – głównie na ostrych kamieniach”.

Badano Pirelli P7 o różnych wycięciach bieżnika – są to
opony wyścigowe, ale specjalnie przystosowane do jazdy
w warunkach terenowych – wysoki bieżnik i wysokie ściany
boczne. Michelin przysłał trzy rodzaje opon. Nawiasem mówiąc,
byłem przekonany, że to współzawodnictwo wygra Michelin.
Dunlop angielski wyprodukował specjalne opony dla Mercedesa na Rajd Londyn – Sydney, ale wtedy przetarg wygrał Pirelli,
właśnie model P7. Teraz Anglicy zmodyfikowali i ulepszyli swój
produkt. Próbowano jeszcze: Continentale, Uni-Royal, Firestone, Kleber. Japoński Dunlop przysłał również swoje opony
produkowane w Japonii, które z wyglądu są identyczne jak
zmodyfikowane Dunlopy angielskie. Dla formalności przeprowadzono również próby tych japońskich, spodziewając się
identycznych lub nieco gorszych wyników od angielskich. Pier62

www.glosseniora.pl

wsza próba to wytrzymałość na duże szybkości. Takie badania
dla porównania przeprowadza się zawsze w identycznych
warunkach klimatyzowanej hali. Tu jest ważna nie tylko temperatura, ale również wilgotność i ciśnienie powietrza. Ciśnienia
w oponach i obciążenia muszą być identyczne. Przy badaniach
szybkościowych angielski Dunlop spisywał się całkiem dobrze.
Odpadanie bieżnika następowało po około 20 minutach przy
szybkości 220–225 km/h. Tymczasem japoński Dunlop te szybkości wytrzymywał bez najmniejszego problemu.

Przewaga Japończyków
Zaczęto zwiększać prędkości badanych opon. I ku
zdumieniu wszystkich te właśnie opony wytrzymywały do
240 km/h. Inne badania również potwierdziły przewagę

BEZPIECZNY SENIOR
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Japończyków. Z wyglądu opony takie same jak angielskie,
ale różnica duża. Japońskie są trzy razy droższe. Jeśli chodzi
o ceny, to Mercedes ma swoją politykę i trudne do zrozumienia podejście do sprawy. Wszystkie fabryki, z którymi
dotychczas miałem do czynienia, zawierały szereg umów
z innymi firmami na amortyzatory, oleje i benzynę, reflektory,
opony, nakładki hamulcowe itp. Od tych firm nie tylko dostawały te produkty bezpłatnie, ale dodatkowo wyznaczano
pewne sumy za to, że fabryka umieszczała na samochodach
rajdowych naklejki z reklamą tych firm. Mercedes natomiast nie pozwala na naklejanie na samochodach rajdowych
żadnej reklamy. Na naszym samochodzie poza numerami
i tablicą rajdową oraz naszymi nazwiskami i napisem „Polonia” nie ma nic. Podobno Mercedes za wszystko płaci – nie
bardzo w to wierzę. W tej chwili nieważne, czy płaci i ile takie
opony kosztują – oby tylko wytrzymywały.

Kilkanaście sekund straty
Znowu mamy krętą trasę. Z jakąż ulgą przyjmuję te
zakręty. Aż się lepiej czuję. Maksymalnie wykorzystujemy
możliwości samochodu. Za 20 kilometrów będzie punkt
serwisowy. Mam pobrać 20 litrów benzyny. Właściwie
do mety pozostało tylko 120 kilometrów i powinno nam
starczyć paliwa. Może się nie zatrzymać? Taki przystanek
z pewnością pochłonie cztery minuty. Trochę jest to ryzykowne. Nie mamy żadnego kanistra z benzyną. Tylko to, co
w baku. Dla bezpieczeństwa organizator zabronił posiadania
jakiegokolwiek paliwa w samochodzie poza tym, które jest
w zbiorniku. Duże ryzyko. Ale jak nam braknie, to Waxenberger – szef serwisu Mercedesa – specjalnie postawił punkt
tankowania. Lepiej nie ryzykować. Byłoby gadanie i pretensje. Osiedle i tablica: „Mercedes 300 metrów”. Tutaj Andrzej
powiedział: „2000 osiedle”. Za późno postawili tę tablicę. Ze
100 km/h ostre hamowanie – stajemy przy serwisie, ale nic
nie widać. Otoczył nas ogromny tuman białego kurzu. Kilkanaście sekund straty. Najlepiej było gdzieś za mostkiem
lub ciasnym zakrętem. Wtedy szybkość jest o wiele mniejsza
– nie ma tak dużej straty na wyhamowanie i rozpędzenie
wozu, no i kurz nie byłby tak okropny.

dalej. Nikt nas nie dogonił. Znowu trochę prostych. Już parę
razy mi się wydawało, że mamy defekt. „Nie bądź panikarz,
Sobek – sam siebie uspokajam”. No, wreszcie droga w przebudowie. Tu nie mamy opisu. Trasa jest dobrze oznakowana.
Wertepy i jedziemy z jednej strony budującej się drogi na
drugą. Hopki i slalom wśród maszyn drogowych.
Wchodzimy z powrotem na starą drogę. Jeszcze parę
kilometrów i hurra! Łuna światła nad drogą, biały transparent
z czerwonym napisem „Llegada”. Na wałach przy drodze
tysiące ludzi. Jesteśmy w Posadas. Tutaj nie ma czasu. Za
20 minut musimy być na nabrzeżu w porcie. Krótki serwis.
Wymiana wszystkich opon i napełnienie zbiornika paliwa.
Dojazd do portu jest skomplikowany, ale specjalny samochód Mercedesa prowadzi nas na miejsce, a potem odwozi
do hotelu. Jest 1.40 w nocy. W porcie musimy być o 5.20
rano. Prom rusza o 6.00.
Sobiesław Zasada

Nie bądź panikarz, Sobek
Mechanicy podskoczyli do wozu i następna strata. – Zündschlüssel bitte, Zündschlüssel bitte – wołają do mnie. Z początku nie mogłem zrozumieć – po co? Aha, bak zamknięty. Gaszę
silnik i podaję im klucz. Mamy dwa korki do zamykania zbiornika z paliwem – jeden zwykły, a drugi zamykany na klucz. Widocznie mechanicy na ostatnim punkcie zamknęli bak. Jak
to wszystkiego trzeba pilnować! Pamiętałem, żeby nie mieć
zamkniętego na klucz bagażnika w razie defektu opony, ale
do głowy mi nie przyszło, że mogą mi zamknąć bak. W zasadzie w czasie jazdy zbiornik jest zamknięty normalną zakrętką,
tego z kluczykiem używamy tylko wtedy, gdy oddajemy wóz
do parku maszyn. Niepotrzebnie teraz tyle tracimy. Wszystko
razem przedłuży się do pięciu minut. Ale dobrze jest, jedziemy

Ewa Zasada
7.07.1930–19.08.2021
Żona, przyjaciółka, pilot i miłość życia Mistrza
Sobiesława Zasady. Odeszła w wieku 91 lat.
Łączymy się w bólu i modlitwie z najbliższymi.
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Poziomo :

Pionowo :

1) ś redniowieczny żołnierz,
strzelał bełtami
8) m
 ieszkaniec starożytnej
Helwecji
9) w starożytnym Rzymie
dostojna kobieta
10) bambetle, graty, rupiecie
13) wiek, okres czasu
15) okazja, szansa
16) m
 iejsce wpłat lub wypłat
pieniędzy
18) Baba i 40 rozbójników
19) dziecięcy kosmetyk do
natłuszczania ciała
21) „ Lato w ...” Jarosława
Iwaszkiewicza
22) „ Obywatel …” film Orsona
Wellesa
26) p
 ierwiastek chemiczny
o liczbie atomowej 49
29) wykaz akt i spraw sądowych lub rodzaj księgi
biurowej
30) człowiek z wyższych
sfer, wysoko urodzony
32) bezpaństwowiec, osoba
bez obywatelstwa
34) odmiana rymu niepełnego, powtórzenie jednakowych samogłosek
35) zbiornik nieczystości
z domowej kanalizacji
38) spiski to krokus albo droga przyprawa
40) wiersz lub film o tematyce miłosnej
41) zestawia i porównuje
dane np. komputerowe,
wywiadowcze, bankowe
45) okres przed nominacją
na sędziego
48) niejedna w Excelu lub
podręczniku
49) linia na mapie łącząca
punkty o jednakowym
ciśnieniu
50) ptak o oryginalnym
kształcie ogona, naśladujacy różne dżwięki
51) a utorka „Chaty wuja
Toma”
52) odmiana czerwieni

1) s klep z używanymi rzeczami
2) p
 rążkowana, gruba tkanina
bawełniana
3) mityczna matka czternaściorga dzieci zamieniona
w kamień
4) k olor ochronny mundurów
wojskowych
5) biały element stroju liturgicznego
6) kapitan Nautilusa
7) zalewa do mięs lub grzybów
11) wojsko Józefa Piłsudskiego
12) m
 iasto na Florydzie
14) kruche lub drożdżowe
16) zarekwirowanie majątku
17) był z Ewą w raju
20) miejscowość z połonina
w Bieszczadach
23) doraźna fortyfikacja uniemożliwiająca przejazd np.
na ulicy
24) kraczący ptak
25) największa z Wysp
Pelagijskich na Morzu
Śródziemnym
27) znany z walki z rugami
pruskimi i wozu
28) żużlowy klub z Torunia
31) słynna amerykańska piosenkarka, Tina
33) stolica Erytrei
35) niezbędny do tworzenia
filmu lub spektaklu
36) potomek białego i Indianki
37) nagroda dla aktorów
i filmowców
39) zbiór utworów autora lub
grupy poetyckiej
42) imię żony Gałczyńskiego
43) strój szofera lub państwo
w Afryce
44) d
 ęty instrument muzyczny
46) p
 rzyrodnik lub aktywista
walczący o środowisko
naturalne
47) 1/3 lub 0,25

50

Litery z pól od 1 do 16 utworzą rozwiązanie.
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Rozwiązanie krzyżówki prosimy nadsyłać do końca września pod adres: konkurs@manko.pl.
Do wygrania 5 zestawów gadżetów o wartości 150 zł. Sponsorem nagród jest myPhone.
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TRENUJ
KONCENTRACJĘ
– NIE TYLKO
PAMIĘĆ



KONCENTRACJA to wysiłek umysłowy, skupienie
uwagi wszystkich naszych zmysłów, myśli, wyobrażeń na jednym określonym celu, sprawie lub
czynności. Zdolność koncentracji to umiejętność
świadomego sterowania własną uwagą i uaktywniania jej zgodnie z własną wolą.

O praktycznych treningach zdolności koncentracji możemy mówić wtedy, kiedy poznamy problemy, które zakłócają
naszą uwagę. Trenując, możemy usunąć te blokady. Dobrze
jest wsłuchać się w swoje myśli i spisać je. W książce Trening
Koncentracji. 10-dniowy program usprawniający (tłum. M. Dutkiewicz, Wydawnictwo Klub dla Ciebie, Warszawa 2006)
autor Eberhard Heuel proponuje ćwiczenia w postaci pytań:

znać słabe i mocne strony naszej zdolności do koncentracji.
Natomiast ćwiczenia polegają na pracy nad sobą, swoim
umysłem i zachowaniem. Trening przyniesie efekty, jeżeli
mamy cele i marzenia, jeżeli wprowadzimy zmiany w naszym
otoczeniu, które nas ogranicza zamiast inspirować.

l W

Stanu odprężenia nie osiągniemy natychmiast, zwłaszcza gdy czujemy lęk przed bólem czy trudnym zdarzeniem.
Nasze mięśnie się naprężają, a bicie serca przyspiesza. Musimy zadziałać świadomie – myśląc pozytywnie i wierząc
we własne siły. Praktyka i nauka potwierdzają, że na odprężenie najbardziej skuteczne są relaksacje neuromięśniowe
Schultza, polegające na wywołaniu poprzez autosugestię
doznań podobnych do stanu hipnozy oraz na medytacji
przez co oddziałujemy na nasz układ nerwowy. Jak przeprowadzić trening?

jakich sytuacjach udaje ci się skupić uwagę na jednej
rzeczy lub czynności?
l Pomyśl intensywnie o sytuacji, w której bez trudu mogłeś
się skoncentrować na tym, co robiłeś. Jak wyjaśnisz taki
stan idealnego skupienia? Jak długo on trwał?
l W jakich sytuacjach uwaga została odwrócona i jakie
bodźce pomogły ją skoncentrować?
l Odprężenie sprzyja zdolności koncentracji. Zanotuj w jakich sytuacjach czujesz się spokojny i odprężony, w jakich
natomiast masz wrażenie, że znajdujesz się pod presją
wewnętrzną?

Jak odblokować napięcie
i się odprężyć?

Siadamy albo kładziemy się w wyciszonym miejscu, zamykamy oczy i koncentrujemy się na procesie oddychania,
rozluźniając poszczególne części ciała i mówiąc na głos,
co robimy.
l Powtarzamy sobie w myślach, że przepełnia nas radość
i zadowolenie. Kiedy odprężymy już nasze barki, ręce, biodra, nogi, to otwieramy oczy, mówimy głośno, że jesteśmy
zrelaksowani i tak się czujemy. Ćwiczenie szczegółowo
opisane na www.medonet.pl
l

Przyczyny zakłóceń uwagi mogą tkwić w nas samych,
w naszym charakterze (obojętność, brak motywacji, napięcie),
kondycji fizycznej i psychicznej, stylu życia (niewłaściwe odżywianie, używki), ale też w nadmiarze obowiązków, wymagań
przerastających nasze możliwości oraz w otoczeniu (np. hałas).
Aby wzmocnić koncentrację, trzeba trenować: postrzeganie,
przetwarzanie informacji, myślenie logiczne oraz myślenie
twórcze. Przeprowadzając rozmowę ze sobą, próbujemy po-

Praktyczna rada
Kiedy potrzebujemy szybkiego odprężenia, na przykład
przed publicznym wystąpieniem czy ważną rozmową,
otwieramy okno i robimy kilka głębokich oddechów
przeponowych. I pamiętajmy: Tylko systematyczny
trening poprawia zdolności koncentracji.

Anna Przybyłek-Boraczyńska
Ambasadorka GłosU Seniora,
Honorowy Senior UTW PK
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Łebski Tydzień „U Pirata” w Łebie
– dla zdrowia z uśmiechem, relaksem i zabiegami

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „U Pirata” w Łebie serdecznie zaprasza
na 7- i 14-dniowe pobyty dla zdrowia – z uśmiechem, relaksem i zabiegami.
„U Pirata” to miejsce kameralne i bardzo gościnne, na 70 miejsc noclegowych.

Ośrodek położony w cichej i spokojnej
części Łeby, blisko plaży (7 minut pieszo),
Słowińskiego Parku Narodowego (2 km)
oraz centrum miasta (około 1 km), przystani (około 700 m) i dworca PKP i PKS
(około 500 m).
u

ho

norujem

y
:

T

Przykładowy cennik pobytów październik – grudzień 2021 (z wyżywieniem,
wycieczkami, zabiegami rehabilitacyjnymi i innymi atrakcjami)
 7-dniowy – 850 zł za osobę (950 zł za pokój z balkonem)
 14-dniowy turnus rehabilitacyjny od 1500–1650 zł za osobę (30 zabiegów
w cenie)
Polecamy specjalne oferty na weekend 11 listopada, Andrzejki, Boże Narodzenie i Sylwestra.
Szukacie Państwo miejsca dla grupy zorganizowanej? Pozostało jeszcze kilka wolnych terminów na wiosnę i jesień
2022 – zapraszamy do kontaktu!

po

lsk

ą Kart

Se

no

nior

Ogól

a

10% rabatu

Dla posiadaczy
Ogólnopolskiej
Karty Seniora

ę

Rezerwacja miejsc i informacje o wolnych termInach oraz wszelkie inne zapytania: tel. 662 665 005, 692 832 004,
e-mail: upirata.leba@gmail.com, www.upirata.eu. Nasz adres: ul. Turystyczna 5D, 84-360 Łeba

PRZEKAŻ
Dla polepszenia
NAM SWÓJnastroju
PRZEPIS

Rymuj na zdrowie!
Kontynuujemy cieszący się dużą popularnością cykl „Dla polepszenia nastroju” zainicjowany przez Państwa Ewę i Zbigniewa
Paszków. Poniżej przedstawiamy humorystyczno-satyryczną twórczość Seniorów oraz nadsyłane przez nich dowcipy. Jak
pisze nasza stała Czytelniczka, Zofia Górska: „Stare chińskie przysłowie mówi: minuta śmiechu wydłuża życie o godzinę.
Zapamiętaj to sobie i rymuj – na zdrowie!”.

Humorem
w pandemię

Włodek Kołtowski

Idzie czwarta fala.
Koniec żartów. Czas się
śmiać.

Wraca Zenek po 6.00 rano do domu.
Otwiera drzwi. Wchodzi – i na wejściu
dostaje po głowie wałkiem od żony
Zofii. Pada i leży.
Zofia tak na niego patrzy i patrzy
i nagle doznaje olśnienia. Pada na
kolana, zaczyna go tulić i płakać:
Zenuś... Zenuś! Żyjesz? Zapomniałem,
że miałeś nocną zmianę!

Nauczycielka pyta uczniów,
co wiedzą o powstaniu
styczniowym. Jasiu
odpowiada: – Tak dokładnie
to nie wiem, ale tata mówi,
że ludzie się szykują.

Nigdy nie sądziłem,
że będę wchodzić
do banku w masce
i rękawiczkach,
a ochrona będzie mi
jeszcze mówić: Dzień
dobry.

Jeśli podejrzewasz, że
małżonek cię zdradza,
zadzwoń do Sanepidu
i powiedz, że ma Covida.
Już oni znajdą wszystkich,
z którymi się kontaktował.

Żona stoi przed szafą pełną
różnokolorowych maseczek
i mówi zmartwiona do męża:
– Kochanie, ja nie mam co na
twarz założyć.

Do Seniora i Seniorki

k o n k u r s

Już niewiele możesz, ze zdrowiem już gorzej.
Staraj się nauczyć z tym żyć, mój Seniorze.

„Rymować
każdy może”

Miało być tak pięknie. Miało być wspaniale.
Tych chwil spodziewanych, nie przeżyłaś wcale.
Nie żałuj, żeś ciekawego dziś nic nie przeżyła.
Może ci się przydać, coś się nauczyła.
Nie krytykuj młodych. Nie patrz na nich z góry.
Czasem jajko bywa, mądrzejsze od kury.
KUBA
68

Zdarza Wam się pisać wiersze albo krótkie rymowanki?
Wyślijcie je do nas na adres mailowy
konkurs@manko.pl z dopiskiem
„Rymować każdy może” lub pocztą do naszej siedziby.
Najciekawsze opublikujemy w Głosie Seniora.
Czekamy również na Wasze propozycje
złotych myśli, fraszek i dowcipów.
Napisz do nas na: konkurs@manko.pl

rys. pl.freepik.com/pch.vector

Rzekł raz do Zosi pewien Krzyś
Mogę ci zdradzić, choćby dziś
Jaka jest, a wy wiecie?
Najlżejsza rzecz na świecie
Co się podnosi na samą myśl!

rys. pl.freepik.com/macrovector
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Gołąbki Babci Eli

z wieprzowiny z sosem pomidorowym
(porcja na jedną, średniej wielkości, główkę kapusty włoskiej)
Sos pomidorowy:
• 2 duże łyżki masła
• 2 łyżki mąki
• 0,3 litra przecieru pomidorowego
• 200 ml śmietanki 30%

Z kapusty zdejmuję zewnętrzne liście, następnie ostrym
nożem oddzielam liście od głąba. Tak przygotowaną główkę
wkładam do gorącej wody i gotując, zdejmuję sukcesywnie
zewnętrzne liście, w miarę jak stają się miękkie (2-3 minuty).
Następnie każdemu liściowi ścinam na płasko główny nerw.
Mielę mięso i mieszam z ostudzonym ryżem, doprawiając
solą i pieprzem aż do uzyskania pożądanego smaku. Na liście
nakładam porcję farszu, proporcjonalnie do wielkości liścia,
i zawijam z czterech stron w kopertę.
Na spód garnka wkładam drobne, niewykorzystane do
zawijania liście kapusty i na nich układam warstwami gotowe
gołąbki, napełniając garnek do wysokości 1/3 wodą – tą samą,
w której gotowała się główka kapusty. Dodaję do wody łyżkę
soli i gotuję gołąbki do miękkości.
Sos: rozpuszczam masło w garnku, następnie – cały czas
mieszając – dosypuję mąkę, dolewam porcjami śmietankę
i dodaję przecier pomidorowy; na końcu solę. Jeśli sos jest
zbyt gęsty, dodaję odpowiednią ilość wywaru z gotowanej
kapusty. Gorące gołąbki polewam ciepłym sosem i podaję.
Ela Zawadzka

Fot. Urszula Ptasińska-Wardyga

Nadzienie:
• szklanka białego ryżu
(ewentualnie pęczaku)
• kilogram mięsa wieprzowego (łopatka lub od szynki)
• sól i pieprz do smaku.

Krem z dyni
• 1 średnia dynia
(ok. 80 dkg)
• 2 ząbki czosnku
• 2 małe cebule
• 1 mała czerwona
papryka
• 1 duże jabłko

• 2 łyżki oleju
rzepakowego
• ½ łyżeczki cynamonu
• ½ łyżeczki imbiru
• 1 łyżeczka kurkumy
• 2-3 szklanki bulionu
warzywnego lub wody

Obieramy cebulę i kroimy w drobną kostkę. Następnie
obieramy jabłko, paprykę oczyszczamy z nasion i również
kroimy w kostkę. Dynię obieramy ze skórki, usuwamy pestki
oraz miękki miąższ i też kroimy w kostkę. W garnku rozgrzewamy olej, dodajemy posiekaną cebulę i szklimy. Po chwili
dodajemy przeciśnięty przez praskę lub drobno pokrojony
czosnek i podsmażamy kolejną minutę. Dodajemy pokrojoną
paprykę i jabłko, podsmażamy kolejne 2 minuty. Następnie
dodajemy dynię, podsmażamy 2 minuty i na koniec całość
zalewamy bulionem lub wodą do poziomu warzyw. Doprawiamy cynamonem, imbirem, kurkumą, pieprzem i solą.
Gotujemy przez około 15 minut, aż warzywa zmiękną,
następnie miksujemy na gładki krem. Jeśli zupa jest zbyt
gęsta, dolewamy odrobinę bulionu lub wody i ponownie
gotujemy całość. Możemy podawać z płatkami migdałowymi, ryżem lub grzankami.
Przepis pochodzi z książki kucharskiej wydanej
w ramach projektu „Między nami pokoleniami” zrealizowanego
przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej

Wspaniała zupa
z cukinii
•
•
•
•
•
•
•

Około 1.5 l bulionu
8 ziemniaków
2 marchewki
2 cukinie
300 ml śmietany
natka pietruszki wg uznania
sól, pieprz wg uznania

Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę, marchew i cukinię obieramy i ścieramy na tarce (cukinię na dużych oczkach,
marchew na małych). W garnku zagotowujemy bulion, dodajemy ziemniaki,
marchew i gotujemy 15 minut (ziemniaki powinny być półmiękkie). Dodajemy
startą cukinię i gotujemy jeszcze 7–9 minut. Następnie wlewamy śmietanę i zagotowujemy. Na końcu dodajemy natkę,
sól i pieprz.
Bożenna Rosiak

Przekaż nam swój przepis – czekamy!

kontakt: konkurs@manko.pl
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Aktywne Gminy Przyjazne Seniorom

STRUMIEŃSCY
SENIORZY
już nie siedzą
w domach!



Pełną parą wystartował projekt „Usługi społeczne w gminie Strumień” realizowany przez Gminę
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
w Poznaniu. Jednym ze sztandarowych założeń
projektu było utworzenie w gminie Klubów Seniora skierowanych dla mieszkańców: kobiet
60+ i mężczyzn 65+. 31 maja w sali widowiskowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu
uroczyście zainaugurowano działalność klubów.

W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział m.in. Wiceminister
Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu Czesław Greń, Kierownik MOPS Mariola Florek, Koordynatorka ze strony partnera projektu Anna Stankiewicz oraz
Animatorka Klubu Agnieszka Gorgól. Zebranych gości powitała
Danuta Kozieł Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pełniąca funkcję kierownika Klubu Seniora. Burmistrz
Strumienia Anna Grygierek w swojej wypowiedzi podkreśliła,
jak bardzo się cieszy, że dzięki pozyskanym środkom możemy wesprzeć naszych starszych mieszkańców i zwiększyć
ich udział w aktywnych formach spędzania czasu wolnego.

Aktywizacja, edukacja, porady
Spotkania uczestników klubu odbywają się w czterech
placówkach na terenie gminy – w Bąkowie, Drogomyślu,
Pruchnej i Strumieniu. Z atrakcyjnej oferty od początku
czerwca korzysta ponad 50 lokalnych Seniorów, którzy

Minister Stanisław Szwed z członkami Klubu Seniora
w Bąkowie. W spotkaniu z panem ministrem uczestniczyli również członkowie klubów z Drogomyśla, Pruchnej
oraz Strumienia.

w czasie naboru trwającego od 1 kwietnia do 27 maja zadeklarowali chęć uczestnictwa. Zajęcia odbywają się zgodnie
z harmonogramem 2 razy w tygodniu w każdej z wyżej wymienionych miejscowości. Przemyślano je i zorganizowano
pod kątem Seniorów i z myślą o nich. W ofercie klubu są
m.in. porady psychologiczne, prawne, dietetyczne, edukacja
prozdrowotna, aktywizacja fizyczna, działania edukacyjne,
w tym także aktywizacja cyfrowa Seniorów – zajęcia z zakresu umiejętności obsługi komputera, internetu, smartfona.
Ponadto członkowie korzystają z wyjazdów rekreacyjno-kulturalnych, takich jak wycieczki na basen, do teatru i kina.

Biżuteria z makaronu
i treningi pamięci
Już na początku czerwca strumieńscy Seniorzy mogli
uczestniczyć w pierwszym zorganizowanym w ramach działalności Klubów wyjeździe do Ogrodów Kapias w Goczałkowicach-Zdroju. Również w czerwcu, czyli w pierwszym miesiącu zajęć, klubowicze wraz z animatorką tworzyli biżuterię
z makaronu, kompozycje kwiatowe, malowali portrety. Prowadzony był także trening pamięci i koncentracji za pomocą
różnych gier, rebusów, krzyżówek. Bardzo dużą popularnością
cieszą się zajęcia z aktywności fizycznej, podczas których Seniorzy uczą się nowych ćwiczeń poprawiających
sprawność ruchową. Bardzo przydatne okazują się
metody radzenia sobie ze stresem, prezentowane
i omawiane podczas zajęć z psychologiem. Bardzo
oczekiwane były zajęcia z zakresu obsługi komputera. W klubie każdy uczestnika ma do dyspozycji
laptop, na którym uczy się na przykład, jak stworzyć i zapisać plik. Spotkania w Klubach Seniora
nie tylko integrują osoby starsze, ale także mocno
motywują je do aktywności w różnych obszarach.
Danuta Kozieł
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www.glosseniora.pl

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Ukończyłeś 60. rok życia? Skorzystaj ze zniżek z Ogólnopolską Kartą Seniora. PONAD 2500 firm
z całej Polski oferuje atrakcyjne rabaty dla posiadaczy karty. Sprawdź, gdzie skorzystasz ze zniżek!

WHIRLPOOL – sprzęt AGD
dla posiadaczy OKS zniżki na każdy sprzęt i pakiet
usług gratis
zakupy online: www.vip.whirlpool.pl/oks,
login: vip@oks.pl, hasło: VIPokswh
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.
– 10% zniżki na usługi oferowane przez Uzdrowisko
– 20% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne realizowane
w Białym Domu i szpitalu Sue Rydel
ul. Sue Rydel 1, 05–510 Konstancin-Zdrój;
rezerwacje@uzdrowisko-konstancin.pl
tel. 22 484 28 78, 22 484 28 55, 22 484 28 88;
www.uzdrowisko-konstancin.pl
Zakład Leczniczy
„Uzdrowisko Nałęczów” S.A.
– 60–70 lat – 12% zniżki; 70+ – 15% zniżki; dla
osoby towarzyszącej
– 10% zniżki na pobyty lecznicze i SPA
na min. 3 doby
ul. Al. Małachowskiego 5, 24–140 Nałęczów;
info@zlun.pl, tel. 81 501 43 56
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
RUDEK
– 1 5% zniżki na usługi
ul. Strażacka 12E, 35–312 Rzeszów (firma posiada
5 innych oddziałów ); tel. 17 857 90 59;
biuro@gruparudek.pl; www.rudek.com.pl
VITA MEDICAL
– 10% zniżki na usługi stomatologiczne; – 10% zniżki
na rehabilitację stawu skokowo-żuchwowego
ul. Basztowa 3, 31–143 Kraków; tel. 513074364
instytut@vitamedical.pl ; www.vitamedical.pl

Leśny Dom Seniora
– 10% zniżki na zakup zabiegów rehabilitacyjnych
oraz zabiegów SPA
– 10% zniżki na zakup usług świadczonych przez
Leśny Dom Seniora na turnus wypoczynkowy
i relaksacyjny – oferta na stronie
www.lesnydomseniora.pl
ul. Piastowa 13A, 88–410 Gąsawa,
+48 52 526 22 88; www.lesnydomseniora.pl
CENTRUM SENIORA
– 5% zniżki na pobyt
–10% zniżki zabiegi rehabilitacyjne
ul. Droginia 351, 32–400 Myślenice, 501 560 696;
www.centrumseniora.pl
TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
– 10% zniżki na usługi diagnostyczne i opiekuńcze
dostępne na www.mojkardiolog.pl
ul. Ligocka 103, 40–568 Katowice, 32 376 14 59;
info@telemedycynapolska.pl
ANTICA RESIDENCE ***
– 15% zniżki na noclegi hotelowe przy rezerwacji
grupowej – ceny do negocjacji
ul. Czarnowiejska 76, 30–054, 48 (12) 631 23 50,
48 (12) 633 49 52; recepcja@anticaresidence.pl

w spokojnej części Nowej Huty z dogodnym
dojazdem do Tauron Areny Kraków i centrum
Krakowa oferuje 51 pokoi wyposażonych w TV typu
led, bezprzewodowy darmowy Internet.
Rezerwacja: +48 12 681 86 00;
grandfelix@hotelgrandfelix.pl

w krakowskiej dzielnicy Nowa Huta oferuje pokoje
z łazienką i telewizorem oraz bezpłatny parking.
W pomieszczeniach ogólnodostępnych można
korzystać z bezpłatnego WiFi. Lokalizacja zapewnia
doskonale połączenia tramwajowe z Rynkiem
Głównym, dzielnicą Kazimierz i halą widowiskową
Tauron Arena.
Rezerwacja: +48 12 361 96 03; +48 572 728 280;
felix@hotelfelix.pl

w centrum Zakopanego oferuje komfortowo
urządzone pokoje z telewizorem oraz bezpłatne
WiFi i parking. Hotel Boruta znajduje się 10 minut
spacerem od Krupówek i 2,5 km od Kuźnic, gdzie
rozpoczynają się szlaki turystyczne.
Rezerwacja: +48 18 201 35 89;
boruta@hotelboruta.pl
norujem
ho

Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl
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Obiekty znajdują się
w programie Ogólnopolska
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CENTRUM BUDOWNICTWA i WYPOSAŻENIA
WNĘTRZ „EREM MRÓWKA”
– 10% zniżki (dotyczy zakupów w markecie PSB
Mrówka; nie dotyczy produktów będących
w promocji lub wyprzedaży)
ul. Jasińskiego 9, 37-700 Przemyśl;
509 554 401; www.erem.pl
info@erem.pl

Serdecznie polecamy:

Ogól

ARS-MEDICA Specjalistyczno-Zabiegowa
Przychodnia Medyczna
– 10% zniżki
ul. Warszawska 17, Kraków, 31–155,
tel. 12 423 38 74; biuro@ars-medica.pl;
www.ars-medica.pl

Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe FRATER
– 5% zniżki + firmowy upominek gratis przy zakupie
wyjazdów turystycznych
ul. Dworcowa 18, 85–010 Bydgoszcz,
biuro 52 322 11 11, 52 322 48 39 tel. 783 800 306;
www.frater.pl

FIZJODYSK – Małgorzata Słota
– 10% zniżki od każdej usługi
ul. Juliusza Lea 22, 30-052 Kraków; 511 659 917;
www.fizjodysk.pl
gabinet@fizjodysk.pl;
www.facebook.com/fizjodysk

a

Instytut Zdrowia SOFRA
– 10% zniżki
ul. Zaciszna 2, 58–540 Karpacz; tel. 75 742 88 57;
sekretariat.karpacz@sofra.com.pl;
www.sofra.com.pl

SeniorApp
– aplikacja mobilna dla osób potrzebujących,
w podeszłym wieku, z niepełnosprawnościami,
niedołężnych oraz ich rodzin poszukujących
pomocy w opiece i załatwianiu codziennych spraw
– 10 zł do portfela SENIORAPP do wykorzystania
na usługi w aplikacji do 31.12.2021 po wpisaniu
kodu: OKS-SApp01
ul. Gabriela Narutowicza 57/2, 90–130 Łódź,
tel. 501 67 469; seniorapp.pl

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny
FAMILIJNY
– 10% zniżki
ul. Pułaskiego 26, 33-380 Krynica-Zdrój ;
781 160 143; familijnykrynicazdroj.pl
rezerwacja zabiegów: 507 100 486 [Ania] ,
503 171 071 [Jacek];
rezerwacje@familijnykrynicazdroj.pl

nior

Firma „RUSNAK” – marka VANUBA
– 20% zniżki na cały asortyment – kapcie i pantofle
skórzane góralskie
sklep internetowy: vanuba.com
ul. Grel 9, 34–400 Nowy Targ; shop@vanuba.com;
tel. 728 334 189

MPTech – oficjalny sklep z telefonami
i smartfonami myPhone, elektroniką użytkową,
oficjalny dystrybutor marki Chuwi
– 20% zniżki na wybrane modele myPhone
ul. Krakowska 119, 50–428 Wrocław,
tel. 694 111 700; sklep.mptech.eu/contact;
sklep.mptech.eu
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Uzdrowisko Kołobrzeg S.A
– 5 % zniżki na pobyty lecznicze w obiektach Perła
Bałtyku, Muszelka i Mewa, ul. ks. Ściegiennego 1,
78–100 Kołobrzeg;
biuro@uzdrowisko.kolobrzeg.pl;
tel.: 94 352 60 46; www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl
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ZAMÓWIENIE PRENUMERATY OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU GŁOS SeniorA
Rodzaj prenumeraty:
¨ 12 zł* – jeden wybrany egzemplarz
¨ 60 zł* – 6 kolejnych numerów
* W wartość prenumeraty wliczona jest wysyłka listem ekonomicznym.
Prosimy dołączyć do zamówienia potwierdzenie wpłaty.

Adres do wysyłki:
Nazwa firmy / Imię i nazwisko
Ulica, nr domu, nr lokalu
Kod i miejscowość
Telefon
E-mail:

Wypełnione zamówienie prosimy odesłać na adres:

Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków
z dopiskiem „Prenumerata Głosu Seniora” lub na adres e-mail: kontakt@manko.pl
– PRZESŁANIE ZAMÓWIENIA JEST KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PRENUMERATY.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Administratora, tj. Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków moich danych osobowych:
 w celu otrzymywania od Stowarzyszenia MANKO drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyTAK
NIE
czących usług oferowanych przez Stowarzyszenie MANKO, np. wydarzeń organizowanych dla Seniorów, informacji o partnerach Stowarzyszenia MANKO
honorujących Kartę Seniora i oferowanych przez nich zniżek w ramach Karty Seniora, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 r.

 w celu przekazywania przez Stowarzyszenie MANKO treści, dotyczących oferty Stowarzyszenia MANKO na podany przeze mnie w Formularzu numer telefonu,
w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj.
przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione
w wyraźnej i zrozumiałej formie.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych PRENUMERaTA GŁOSU SeniorA
jest na stronie 73.

TAK

NIE

................................................................................................................................

Data, podpis osoby zamawiającej prenumeratę

ZAMÓW PRENUMERATĘ – POPRZEZ PRZEKAZANIE NAM DAROWIZNY
(zamówienie prenumeraty zwiększy nakład magazynu i Ogólnopolskiej Karty Seniora)

25 2490 0005 0000 4600 9537 1831

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16
30-698 Kraków

2 5 2 49 0 0 0 05 0 0 0 0 4 6 0 0 9537 1831
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych PRENUMERaTA GŁOSU SeniorA
§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie MANKO, ul. Siarczki 16, 30-698
Kraków, KRS: 0000225549, NIP: 679-28-41-817, REGON: 120027434
§ 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Skontaktować się z Administratorem w sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych można
poprzez następujące kanały informacyjne:
a) telefonicznie: 12 429 37 28
b) lub w formie pisemnej na adres:
Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30 30-018 Kraków
§ 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) obsługi Prenumeraty Głosu Seniora w tym dokonywania wysyłki Głosu Seniora, a także realizacji korzyści oraz komunikacji związanej z zamówieniem przez Panią/Pana Prenumeraty
Głosu Seniora – przetwarzanie takie jest niezbędne dla wykonania umowy jaką Pani/Pan zawiera zamawiając Prenumeratę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) analitycznych i statystycznych – w celu doskonalenia Prenumeraty Głosu Seniora i budowania wiedzy o naszych odbiorcach będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – na podstawie odrębnie
udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
h) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
§ 4. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane naszym podwykonawcom
odpowiedzialnym za obsługę Prenumeraty Głosu Seniora (np. naszym upoważnionym
pracownikom i współpracownikom, którym Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane po to, by
mogli wykonać swoje obowiązki, podmiotom świadczącym usługę komunikacji marketingowej,
dostawcom usług i systemów informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym realizującym
wysyłkę Prenumeraty Głosu Seniora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa.

§ 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
§ 6. ZAUTOMATYZOWANIE/PROFILOWANIE
Dane udostępniane przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, w celu przekazywania odbiorcom Głosu Seniora treści bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań.
§ 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu Pani/Pana rezygnacji z Prenumeraty
Głosu Seniora. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych
Administratora na podstawie uzgodnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu
zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie
odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
§ 8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
– dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne jest dokonanie
identyfikacji – ustalenie tożsamości.
§ 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
§ 10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Podanie danych w celu uzyskania Prenumeraty Głosu Seniora jest niezbędne do jej otrzymania.
W przypadku niepodania tych danych Prenumerata Głosu Seniora nie będzie mogła być
zrealizowana.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych OGÓLNOPOLSKA KARTA SeniorA
§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie MANKO, ul. Siarczki 16, 30-698
Kraków, KRS: 0000225549, NIP: 679-28-41-817, REGON: 120027434
§ 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Skontaktować się z Administratorem w sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych można
poprzez następujące kanały informacyjne:
a) telefonicznie: 12 429 37 28
b) lub w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30 30-018 Kraków
§ 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) prowadzenia Programu Ogólnopolska Karta Seniora, w tym realizacji korzyści oraz komunikacji związanej z Pani/Pana udziałem w Programie – przetwarzanie takie jest niezbędne dla
wykonania umowy jaką Pani/Pan zawiera przystępując do Programu (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) analitycznych i statystycznych – w celu doskonalenia Programu Ogólnopolska Karta Seniora
i budowania wiedzy o naszych partnerach będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – na podstawie odrębnie
udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
g) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
§ 4. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane naszym podwykonawcom
odpowiedzialnym za obsługę Programu Ogólnopolska Karta Seniora (np. podmiotom zajmującym
się wydawaniem kart, podmiotom świadczącym usługę komunikacji marketingowej, dostawcom
usług i systemów informatycznych), firmom kurierskim realizującym wysyłkę nagród, voucherów
oraz pozostałych niezbędnych dokumentów – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa.

§ 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
§ 6. ZAUTOMATYZOWANIE/PROFILOWANIE
Dane udostępniane przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, w celu dostosowania korzyści wynikających z posiadania Karty Seniora do
potrzeb jej posiadaczy.
§ 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu Pani/Pana rezygnacji z Programu
Ogólnopolska Karta Seniora. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub
usług własnych Administratora na podstawie uzgodnionego interesu prawnego, będą przetwarzane
do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na
podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
§ 8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
– dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne jest dokonanie
identyfikacji – ustalenie tożsamości.
§ 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
§ 10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa. Podanie danych w celu uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora jest niezbędne do
otrzymania karty. W przypadku niepodania tych danych karta nie będzie mogła być wydana.
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JAK UZYSKAĆ OGÓLNOPOLSKĄ
KARTĘ SeniorA
Seniorze!
Jeśli ukończyłeś 60 lat odbierz Ogólnopolską Kartę Seniora
i korzystaj ze zniżek w ponad 2500 punktach w całej Polsce.

4

PROSTe
KROKi

1.
2.

Wejdź na:
www.glosseniora.pl
Wydrukuj i wypełnij
formularz

3.
4.

Załącz znaczek pocztowy
i zaadresowaną kopertę
Wyślij na adres
al. Słowackiego 46/30
30-018 Kraków

Twoja Ogólnopolska Karta Seniora zostanie odesłana na adres zamieszkania. W razie pytań skontaktuj się z nami!
Skontaktuj się z nami pod numerem tel.: (12) 429 37 28. Wejdź na www.glosseniora.pl i zobacz listę w ponad 2500 punktów ze zniżkami.

Już dziś zacznij korzystać z Ogólnopolskiej Karty Seniora i rabatów w całym kraju.
sklep.glosseniora.pl

DRODZY

SENIORZY KONSUMENCI
I SENIORZY SPRZEDAWCY,
A TAKŻE SPRZEDAWCY
PRZYJAŹNI SENIOROM!

Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom i wykorzystując nasze
długoletnie doświadczenia w przekształcaniu kolejnych obszarów życia na bardziej przyjazne Seniorom, rozpoczęliśmy pracę
nad tworzeniem sklepu internetowego dedykowanego Seniorom.
Dla Was powstaje portal, na którym będziecie mogli kupować
i wystawiać sprawdzone, naturalne i lokalne produkty oraz wyroby – takie, których nie można kupić nigdzie indziej. Nasza inicjatywa powstaje we współpracy z Gminą Przyjazną Seniorom
oraz Ogólnopolską Kartą Seniora.
Zapraszamy do odwiedzin i śledzenia naszej oferty, która jest
systematycznie poszerzana: sklep.glosseniora.pl

ZAMÓW OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA I WSPOMÓŻ NAS DAROWIZNĄ
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Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16
30-698 Kraków
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