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„Za zimno, za ciepło, pada, wieje... – Nie wyszukujmy wytłumaczeń dla siedzenia w domu! Uzależnijmy się od ruchu i aktywności
– mówi twarz okładki, maratonka, Barbara Prymakowska (74) najszybsza babcia i mistrzyni świata. To właśnie wywiad z naszą seniorską ikoną aktywności stał się myślą przewodnią tego numeru.
Podobną miłość do aktywności czuje Krystyna Rawska – prezydent Świętochłowic w latach 1990-1996, a obecnie przewodnicząca
Świętochłowickiej Rady Seniorów oraz Prezes ŚUTW. Jej przykład
doskonale pokazuje, że na spełnianie marzeń i odkrywanie nowych
pasji nigdy nie jest za późno.
Zachęceni dużym zainteresowaniem, jakie wzbudził nowopowstały dział STYLOWA SENIORKA, także w tym numerze pokazujemy, że można wyglądać i czuć się pięknie niezależnie od wieku. Co
więcej, zwracają na to uwagę coraz młodsze osoby, jak świeżoupieczona absolwentka łódzkiej ASP – Iga Dymel, która swoją kolekcję
dyplomową przygotowała z myślą o kobietach 60+.
Do aktywizacji medialnej - tworzenia mediów, pisania artykułów i organizowania kampanii społecznych zachęcamy podczas organizowanych przez nas w całym kraju warsztatów dziennikarskomedialnych. Ich efektem są m.in. lokalne strony, powstałe na łamach
tego wydania. „Weźże, gadaj ciszej” to hasło zainicjowanej i opisanej
przez seniorów kampanii w krakowskiej komunikacji miejskiej. Równie oryginalni są seniorzy z Podkarpacia, którzy swoją aktywność
opisują w artykule „Senior na jeziorze i może”.
Jak co numer, sporo uwagi poświęcamy aktywności zdrowotnej.
Dr Anna Przybyłek-Boraczyńska kontynuuje cykl artykułów na temat
swoich doświadczeń w opiece nad osobą z Alzheimerem. Z kolei dr
Izabela Załęska dzieli się radami i spostrzeżeniami na temat piękna
i zdrowej skóry po 60tce. Aktywni pozostają też nasi uzdrowiskowi
partnerzy: Uzdrowisko Konstancin-Zdrój oraz Busko Zdrój.

Młodzi Duchem 50+

Projekt „Głos Seniora – edycja V” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

O rządowej i sejmowej polityce proseniorskiej mówią w tym numerze Minister Elżbieta Bojanowska oraz Przewodnicząca Sejmowej
Komisji Polityki Senioralnej, Małgorzata Zwiercan.
W Oszczędnym Seniorze wydawanym przy wsparciu NBP dowiemy się więcej o piramidach finansowych, bezpiecznym e-koncie oraz
zmianach w prawie konsumenckim. Swoje sukcesy świętuje też nasza
najaktywniejsza córka - Ogólnopolska Karta Seniora. Posiada ją już
ponad 52 tysiące seniorów, a honoruje ponad 400 instytucji w całej
Polsce. Już 15 miast wydało z nami jej lokalną edycję, która ważna
jest w danej gminie i całej Polsce.
Niespotykaną dotąd aktywność prezentują w tym roku organizacje seniorskie. Wspominamy Ogólnopolską Pardę Seniorów w Warszawie oraz zapowiadany III Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie
(8.10.2016), które zaszczyci nasza ambasadorka - ikona muzycznej
aktywności DJ Wika!
Tej jesieni będziemy z Wami i zapraszamy na rekordową ilość seniorskich wydarzeń: Forum III wieku w Nowym Sączu, Przegonić Zawał w Krynicy, Ziołolecznictwo w Krakowie, Senioralia w Kołobrzegu,
Jaworznie, Jubileusz UTW w Tarnowie, Uniwersjada w Świętochłowicach, Warszawski Tydzień Seniora, Przegląd twórczości w Stalowej Woli, Dzień Seniora w Gdowie, Sosnowcu, Łazach, Kwidzynie,
Bydgoszczy, Nowym Mieście Lubawskim, Zawierciu, Sopocie, Gdańsku, Suwałkach, Rzeszowie, Dzierżoniowie i Opolu. Nie mogło nas też
zabraknąć na Małopolskim Forum Srebrnej Gospodarki w Krakowie
oraz XIV Forum Samorządowym w Katowicach.
Zapraszamy do aktywnej współpracy osoby w każdy wieku, organizacje seniorskie, firmy i proseniorskie gminy. Do zobaczenia w październiku!

Łukasz Salwarowski

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY
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RECEPTA NA SUKCES
NAJSZYBSZEJ BABCI
ŚWIATA!



MAJĄC 58 LAT, PRZEBIEGŁA PIERWSZY MARATON – JEST DOWODEM NA TO, ŻE
WIEKU 60+ NADAL MOŻNA MIEĆ MARZENIA I Z POWODZENIEM JE REALIZOWAĆ.
DZIŚ MA NA KONCIE BLISKO 50 PRZEBIEGNIĘTYCH MARATONÓW I W SWOJEJ KATEGORII WIEKOWEJ OD LAT NIE MA SOBIE RÓWNYCH. W WYWIADZIE Z ŁUKASZEM SALWAROWSKIM I KAROLINĄ KOCIOŁEK, BARBARA PRYMAKOWSKA (73) OPOWIADA O
PASJI DO BIEGANIA, ZDOBYCIU NAJWYŻSZEGO SZCZYTU EUROPY I MĘŻU, KTÓRY JEST
JEJ NAJLEPSZYM WSPARCIEM I TRENEREM.

Dlaczego akurat bieganie, a nie na przykład gra w szachy?
Ze sportem jestem związana od zawsze. Ukończyłam AWF
i przez ponad 30 lat byłam nauczycielką WF. Gdy byłam młodsza,
absolutnie nie znosiłam biegania! Zawsze jednak prowadziłam aktywne życie. Bardzo dużo pływałam, jeździłam na nartach zjazdowych, grałam w tenisa. Pomyślałam sobie, że skoro mieszkam tak
blisko terenów zielonych, to może warto się przełamać. Zaczęłam
więc codziennie rano wychodzić pobiegać. Trasy wyznaczał mi mój
mąż. Po roku szło mi już całkiem nieźle. Aż pewnego dnia kolega,
który starował w biegach weteranów, mówi mi „słuchaj Baśka, a dlaczego nie pokażesz się w zawodach”? Miałam wtedy 58 lat, więc zapytałam go, czy takie starocie jak ja jeszcze startują. Podłapał to jednak mój mąż.
I namówił Cię na start?
Tak, w biegu na 10 km w Mistrzostwach Polski Weteranów.
Kolega znał inne zawodniczki, więc powiedział mi, na które z nich
mam uważać. Pierwsze minuty po starcie były trudne, ale później
zaczęłam się zastanawiać, dlaczego one tak wolno biegną, więc przyspieszyłam, bo to nie było moje tempo. Wygrałam. Byłam pierwsza
w kategorii biegowej K55. Później zaczęłam biegać na 15 km i w półmaratonach, które regularnie wygrywałam. W końcu, 15 lat temu
– wystartowałam po raz pierwszy w Cracovia Maraton. To było dla
mnie ogromne przeżycie. Gdzie ja kiedyś pomyślałam, będąc studentką, że pobiegnę maraton i to właśnie w Krakowie! Zrobiłam
wtedy wielki błąd – niewłaściwe rozłożyłam siły i musiałam zapłacić
frycowe. Po 21 km powietrze zaczęło ze mnie uchodzić.
Wspierał Cię wtedy, jadący na rowerze mąż.
Mój mąż, który również jest absolwentem AWF, nauczył mnie
kochać sport. On mnie nie rozpieszczał, a jeżeli chodzi o sport, to
zawsze stawiał mi bardzo wysoko poprzeczkę. Huknął na mnie wtedy tak zdrowo i powiedział, żebym się nie poddawała, bo warto ten
dystans ukończyć, choćby idąc. Ledwo unosiłam ciężkie jak ołów
4
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nogi, ale ukończyłam bieg na trzecim albo czwartym miejscu. Po
maratonie powiedziałam mężowi „nigdy więcej”, ale minęły zaledwie
dwa tygodnie, wzięłam kalendarz startowy do ręki i sprawdziłam,
gdzie będą kolejne zawody. W październiku pojechałam na maraton
do Poznania. Przebiegłam go o ponad 20 minut lepiej niż ten w Krakowie. Zmotywowało mnie to i złapałam bakcyla. Zaczęłam biegać
we wszystkich prestiżowych maratonach.

Jesteś znana z tego, że dużo i szybko biegasz. Okrzyknięto Cię
nawet „najszybszą babcią świata”. Jaki był Twój najważniejszy
start?
Mój cel, to zdobycie World Marathon Majors – Korony Maratonów Świata. Do kompletu brakuje mi tylko maratonu w Chicago, w którym wystartuję 7 października. Pobiegłam już w Bostonie, Londynie, Berlinie, Nowym Jorku i Tokio. Ze względów

BARBARA PRYMAKOWSKA
pochodzi z Tarnowa ma 73 lata. Ukończyła studia na AWF, zawsze prowadziła aktywne życie. Kocha jazdę na nartach, w biegach
stylem klasycznym pokonuje dystans 50-70 km, startując najbardziej prestiżowych zawodach, m.in. Marcialonga czy Bieg Piastów. Do
biegania przekonała się późno – w młodości nienawidziła tej dyscypliny. W wieku 58 lat przebiegła pierwszy maraton, mąż namówił ją
na start w mistrzostwach weteranów. Zaczęła biegać w półmaratonach na 15 kilometrów, w których zwyciężała regularnie. Piętnaście
lat temu zaliczyła swój pierwszy start w Cracovia Marathon i od tego czasu biega we wszystkich prestiżowych maratonach. Startowała
m.in. w zawodach w Berlinie, Frankfurcie, Wiedniu, Londynie, Nowym Yorku, Atenach czy Tokio. W Berlinie ustanowiła swój rekord
życiowy na dystansie maratońskim – 3:58:27, zaś w Tokio zajęła 6 miejsce, klasyfikując się na najwyższym miejscu wśród Europejek.
Za swój największy sukces uważa zdobycie Mount Blanc. Na swoim koncie ma też mistrzostwo Europy w biegu górskim w kategorii
K70 wywalczone w Atenach. Jej priorytetem jest zdobycie World Maraton Majors – Korony Maratonów Świata. Do zrealizowania tego
celu brakuje jej już tylko maratonu w Chicago, w którym wystartuje już 7 października. Pani Barbara jest dowodem, na to, że wieku 60+
można z powodzeniem realizować marzenia. Dziś ma na koncie blisko 50 przebiegniętych maratonów i w swojej kategorii wiekowej i od
lat nie ma sobie równych. Imponuje nie tylko świetną formą i młodzieńczym wyglądem, ale przede wszystkim optymizmem, uśmiechem
i pogodą ducha, które stara się przekazać innym seniorom, prowadząc dla nich zajęcia z gimnastyki wyszczuplającej w klubie „Forma”
w Tarnowie.

historycznych, do najważniejszych startów dodałabym też Ateny,
ponieważ to tam swój początek wzięła ta dyscyplina, a ze stadionu, gdzie jest meta, można zobaczyć Akropol. Udało mi się tam
zwyciężyć w mojej kategorii wiekowej. Dwa lata temu, startując
w Mistrzostwach Świata Weteranów w austriackim Telfes, zostałam wicemistrzynią świata w biegu górskim w stylu alpejskim.
W tym samym roku na Mistrzostwach Europy w Ludwikowicach,
zwyciężyłam w kategorii K70. Gdy stałam na podium, grano „Mazurka Dąbrowskiego”, a nad głową powiewała mi biało-czerwona
flaga. Jest to ogromne przeżycie, bo to ukoronowanie całego wysiłku sportowego, połączonego z aspektem patriotycznym. W takiej chwili nie da się pohamować łez.

Sportowcy tacy jak Ty, którzy lubią rywalizację, szukają
możliwości pobijania rekordów. Aleksander Doba jako pierwszy
człowiek przepłynął kajakiem między kontynentami. A czy Ty
masz na koncie jakieś rekordy?
Mogę powiedzieć, że jako najstarsza Polka zdobyłam Mont
Blanc. Zrobiłam to dokładnie w 53 rocznicę śmierci mojego wuja,
który był liderem górskiej wyprawy, a schodząc ze szczytu, zabił się.
Nie znalazłam go na cmentarzu, ale wyniosłam na Białą Górę maleńki znicz. Podczas tej wyprawy, poza sportową przygodą, spełniłam też powinność rodzinną. Było to bardzo trudne. Do tej pory,
gdy biegnę maraton i jest mi bardzo ciężko, staram się przywrócić
wspomnienia tamtego wydarzenia. Poza tym, reprezentując Polskę
na różnych zawodach, osiągam bardzo wysokie lokaty, a teraz czekam na Koronę Maratonów Świata. Mam szansę być czwartą Polką,
która ją zdobędzie.
W czym tkwi Twój sekret? Stosujesz jakąś specjalną dietę?
Najważniejszy jest dla mnie sen. Krótka drzemka w ciągu dnia,
to dla mnie najlepsza regeneracja. Wybieram też proste, naturalne
jedzenie: jajka od wiejskich kur, miód z pasieki, sery z zaprzyjaźnionego gospodarstwa. Bardzo lubię kaszę jaglaną i ryby.

Wielu seniorów kapcanieje, wycofuje się z życia. Jak ich
aktywizować? Co zrobić, żeby tak jak Ty mieli moc i chciało im
się żyć?
Mając 58 lat, przebiegłam pierwszy maraton, mówię więc, że
w wieku 60+ można mieć jeszcze marzenia i z powodzeniem je realizować. Nawet jeżeli szwankuje nam zdrowie, nie można powiedzieć,
że to już koniec. Powtarzam, że kto się urodził, musi umrzeć. Nasz
czas się powoli kończy. Mam 73 lata i wiem, że już za wiele nie pofikam, ale żyję zgodnie z maksymą carpe diem – chwytaj dzień! Staram
się wykorzystać każdą chwilę i nie marudzić, że dzisiaj pada, więc nie
wychodzę z domu. Nie wyszukuję sobie problemów i interesuję się
sobą, a nie innymi. Nie wiszę na parapecie i nie zastanawiam się, z kim
ona szła i co niosła w siatce. Przecież zamiast zajmować się bliźnimi,
można wziąć książkę do ręki, albo zacząć malować. Jak ktoś mówi, że
mu się nie chce, to odpowiadam, że to gorzej niżby nie mógł. A niech
ci się chce i rusz się, człowieku!
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FUTURYSTYCZNE
LATA 50-TE

P

EWA KMERA 60+

FOT.: MATERIAŁY PRASOWE
MAKE UP : MAGDALENA KOCUREK
KIEROWNIK PLANU: KONRAD LAPRUS

rzed współczesną kobietą stoi
wiele wyzwań, jak mawiała
Elizabeth Taylor, „musi ubierać się
jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna,
myśleć jak mężczyzna i pracować jak
koń.” Wraz z emancypacją i powstaniem
modelu kobiety aktywnej zawodowo,
ewoluowała również moda damska. Nie
zawsze była jednak ona dostosowana
do klientek w wieku senioralnym.
Rozwijające się tzw. sieciówki kierowały
swoją ofertę głównie do osób młodych.
Kobiety dojrzałe, nie mające dostępu
do dostosowanej do ich wieku odzieży,
podążały za młodzieżowymi trendami,
co nie wpływało korzystnie na ich
wizerunek. Wychodząc naprzeciw tego
problemu, projektantka Iga Dymel w
ramach pracy licencjackiej stworzyła
kolekcją dla kobiet w wieku 50+
„Plénitude jesień – Zima 2016/2017”.
Inspiracją dla kreatorki byli dwaj guru
mody francuskiej lat 50. i 60. – Christian
Dior i Christóbal Balenciaga. Czerpała
z esencji ich stylu – obszerne spódnice
do połowy łydki, wyeksponowane
biodra i biust, wcięta talia i wąskie
ramiona. Francuskie wzorce połączyła
z wykorzystaniem nowoczesnych,
szlachetnych materiałów. Kolekcja
skierowana jest do kobiet wymagających,
które pragną, by ubiór eksponował atuty
i tuszował niedoskonałości związane z
wiekiem. Towarzysząca kolekcji sesja
zdjęciowa także nawiązuje do projektów
Diora i Balanciagi poprzez przeniesienie
charakterystycznych dla nich cięć, linii
i kresek. Przedstawia obraz dojrzałej
kobiety na tle nowoczesnej scenerii,
dla której inspiracją były klasyczne
rozwiązania, co oddaje główną ideę
projektantki.

HANNA PIEKARSKA, ŁÓDŹ

HANNA ZGODA, LAT 66

KRYSTYNA WYRWICZ (68), POZNAŃ

ORGANIZATORZY:

BARBARA 60+
(FOT. JULITA PAJĄK)

DIMEL FASHION
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POLITYKA SENIORALNA
czas wakacji) mamy zaledwie 4 miesiące(wrzesień-grudzień).
Zatem przez 8 miesięcy nie mamy dofinansowania na działalność seniorską, a potem na złamanie karku musimy realizować
projekt w ciągu 4 miesięcy. Co seniorzy i organizacje działające dla nich mają robić w czasie tych 8 miesięcy? Czy nie warto
zmienić rocznego harmonogramu czasowego tego projektu?
Zgadzam się w pełni z tymi postulatami. Chciałabym, żeby w tym
roku konkurs został ogłoszony i rozstrzygnięty wcześniej. Należy
jednak pamiętać o tym, że aby organizacja dostała dofinansowanie,
musi najpierw prawidłowo rozliczyć się z poprzedniego roku działalności, ponieważ zależy nam na tym aby fundusze trafiały do tych
którzy dobrze je wykorzystują i rzetenie wykonują swoje działania

O POLITYCE SENIORALNEJ
Z ELŻBIETĄ BOJANOWSKĄ,
PODSEKRETARZEM STANU
W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ROZMAWIAJĄ
ŁUKASZ SALWAROWSKI
I MAGDALENA PETRYNIAK.

WYCHOWANIE
DO STAROŚCI
Jaki jest pomysł Ministerstwa na politykę senioralną?
Jeśli Państwo pozwolą - wolę mówić o polityce społecznej wobec osób starszych i starzejącego się społeczeństwa, przez którą
rozumiemy zarówno tworzenie warunków zaspokajania różnego
rodzaju potrzeb osób starszych, kształtowanie odpowiednich relacji międzypokoleniowych, jak i solidarności międzypokoleniowej,
ale także zapobieganie marginalizacji osób starszych. Ważnym zadaniem jest zapobieganie i spowalnianie procesu utraty samodzielności. Bowiem zły stan zdrowia jest czynnikiem powodującym
powstawanie społecznych nierówności. W związku z czym należy zapobiegać tej sytuacji. Ponadto, potrzeba jest wprowadzania
zmian w wielu obszarach społeczno-gospodarczych, w tym także
w sferze świadomości społecznej.
Zadania te realizowane są przy wsparciu i pomocy Rady, która
skupia przedstawicieli świata nauki, samorządów, różnego rodzaju
instytucji, a przede wszystkim przedstawicieli organizacji senioralnych. Jej Przewodniczącą została Pani Prof. dr hab. J. Hrynkiewicz.
W ramach zaś Rady został wyłoniony Zespół do spraw opracowania
kierunków polityki społecznej wobec osób starszych pod kierunkiem Pana dr hab. P. Szukalskiego.
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Jakie będą dalsze losy Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych?
ASOS będzie kontynuowany. Program ten wpisał się już w mapę
konkursów organizowanych przez Ministerstwo. Nie było nigdy pomysłu, aby go likwidować.
W tegorocznej edycji 2016 Programu ASOS, w porównaniu do
lat 2012-2015 zmianie uległa alokacja środków w ramach „budżetu dedykowanego” w podziale na poszczególne priorytety konkursu:
zmiana dotyczyła zwiększenia środków przeznaczonych na realizację usług społecznych z 15% do 40%, ze względu na duże zapotrzebowanie seniorów na usługi społeczne realizowane w lokalnym środowisku. I myślę, że ten kierunek będzie kontynuowany.

Do tej pory pracodawcy dostawali dofinansowanie na zatrudnienie osób młodych. Czy jest pomysł aby wprowadzić tego
typu inicjatywę w stosunku do seniorów, żeby ich aktywizować
a nie wymieniać na nowszy model?
Nie ma obecnie takiego projektu, ale musimy patrzeć na rynek
pracy w dalszej perspektywie demograficznej. W ostatnim miesiącu odnotowaliśmy najniższą stopę bezrobocia od 1989 roku. Mamy
jednocyfrowe bezrobocie, czyli rynek pracy już nam się coraz bardziej zmienia. Będzie też rozwijał się sektor usług. Widać wyraźną
zmianę: z rynku pracodawcy na rynek pracownika. Co więcej, dzięki
programowi 500+ w mniejszych miejscowościach rodziny będą miały większe fundusze, które będą mogły wydawać a to z kolei powinno
stymulować rynek pracy. Ma to też pośrednio wpływ na seniorów.
Do tej pory to babcia i dziadek byli często osobami, które nie tylko
pomagały w opiece nad dziećmi, ale też wspierały finansowo swoje
wnuki.

Zmienił się jednak zapis w regulaminie konkursu. Nie można
składać wniosków o dofinansowanie tego samego projektu, co
w roku poprzednim. Czy jest sens zmieniać coś, co już działa
i sprawdziło się w poprzednich latach, na przykład organizowaną rok wcześniej imprezę dla seniorów?
Tego typu wydarzenia są niepowtarzalne i za każdym razem
będą się zmieniać. W następujących po sobie latach nie da się zrobić
dwóch identycznych imprez. Będzie zmieniać się program, wykładowcy czy tematyka warsztatów. Nie mniej jednak uważam, że zapis
nie jest, że tak powiem „szczęśliwy” i będziemy go zmieniać.

Niektórzy socjologowie twierdzą, że obniżenie wieku emerytalnego, spowoduje zmniejszenie aktywności, a więc szybsze starzenie się osób starszych. Kiedy ktoś musi pracować to pracuje,
a jeśli nie ma tej konieczności to często wycofuje się z życia społecznego i zawodowego. Kobiety zwykle znajdują sobie jakieś
zajęcie: pasję lub wnuki, mężczyźni mają z tym jednak większy
problem.
Przejście na emeryturę jest jednym z najbardziej traumatycznych wydarzeń w życiu, niezależnie od tego czy mamy 65 czy 67
lat. Drugim takim wydarzeniem jest śmierć współmałżonka. Od wydłużania wieku emerytalnego, ważniejsze jest raczej wychowanie do
starości, o czym mówił przed laty Antoni Kamiński. Trzeba przygotować się do zmiany zagospodarowania swojego czasu. Poza tym
zmienia się nam także ilość pokoleń, gdyż osoby, które przechodzą
na emeryturę w wieku sześćdziesięciu kilku lat mają często nie tylko
wnuki, ale i własnych, jeszcze starszych rodziców, którymi muszą
się opiekować.

Wiele organizacji działających dla seniorów uważa, że terminarz ogłaszania i rozstrzygania tego konkursu jest bardzo nie
praktyczny. Jeśli ogłaszamy konkurs grantowy w styczniu lub
lutym, rozstrzygany dopiero w czerwcu, a musimy rozliczyć się
do grudnia oznacza to, że na realizację tego zdania (odcinając

Jak ocenia Pani projekt Senior-WIGOR? Obecnie w jego ramach dofinansowanych jest 100 placówek. Co dalej?
Domy dziennego pobytu dla osób starszych są bardzo potrzebne.
Dofinansowujemy 30% kosztów pobyty w ośrodku, czyli 200 złotych
na osobę na miesiąc. Pozostałe koszty współfinansowane są przez

samorządy lub seniorów. Uważam jednak, że niezbędne są modyfikacje programu, które będą opierać się na sugestiach współpracujących z nami podmiotów. Należy wprowadzić dwa komponenty finansowe: jeden na utrzymanie obecnych miejsc, drugi – na rozwój
nowych placówek. Ponadto chcemy wprowadzić formę Klubową.

Poprzedni rząd ogłosił sukces ruchu Uniwersytetów Trzeciego
Wieku. Mamy ich obecnie ponad 550 i uczęszcza do nich ponad
150 tysięcy osób. Jak Pani ocenia popularność i fenomen tej formy aktywności wśród seniorów?
Polityka społeczna wobec osób starszych powinna być zrównoważona. Niewątpliwie UTW są mają znaczącą rolę w aktywizacji seniorów i są bardzo ważnym podmiotem na mapie organizacji
działających na rzecz osób starszych, ale nie jedynym. Należy również zaznaczyć tworzące się Gminne Rady Seniorów. Ponadto zrównoważona polityka społeczna wobec osób starszych musi również
uwzględniać niesamodzielne osoby starsze, które ze względu na
swój stan zdrowia, nie mogą być aktywne.
W naszej tradycji i kulturze ciągle funkcjonuje model, że za
wszelka cenę należy opiekować się współmałżonkiem czy rodzicami i nie oddawać go do domu opieki. Czy teraz, gdy żyjemy
coraz dłużej, podtrzymywanie takiego myślenia jest właściwe?
Z powodu zmiany struktury ludności na skutek czynników demograficznych i społecznych zmniejsza się potencjał opiekuńczy rodziny. Bowiem rodziny stają się one mniej liczne, a kontakty w nich
są mniej intensywne. Ponadto następuje osłabienie więzi krewniaczych, czy też rozpadają się rodziny wielopokoleniowe. Liczba osób
potrzebujących opieki będzie natomiast rosła, zaś liczba osób zobowiązanych i jednocześnie zdolnych do udzielenia opieki sukcesywnie będzie się zmniejszać. W związku z czym usługi opiekuńcze
w coraz większym zakresie będą organizowane i dostarczane poza
rodziną. Ponadto, biorąc pod uwagę postępującą singularyzację i feminizację starości, może okazać się, że pomoc instytucjonalna będzie jedynym rozwiązaniem dla starszej, pozbawionej rodziny osoby. Dlatego też mówimy, że w pierwszej kolejności bezpieczeństwo
powinna zapewnić rodzina, w drugiej kolejności – dom dziennego
pobytu, a dopiero na samym końcu powinniśmy brać pod uwagę instytucje całodobowe.
Według dostępnych nam badań brakuje na rynku geriatrów
i kilkadziesiąt tysięcy opiekunów osób starszych. Czy uważa
Pani za zasadne przeprowadzenie kampanii zachęcającej do
kształcenia w tym zakresie?
Tak uważam, to za bardzo dobry pomysł. Wszelkiego rodzaju kampanie, czy szeroko pojęte działania promocyjne są bardzo
ważne. Bowiem z jednej strony zmieniają świadomość społeczną
i uwrażliwiają członków naszego społeczeństwa na potrzeby innych,
a z drugiej strony w obliczu zachodzących zmian demograficznych
potrzebni nam są wykwalifikowani specjaliści. Gdyż tylko dobrze
przygotowani specjaliści w tym m.in.: lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni, czy opiekunowie są gwarantem bezpieczeństwa seniorów, ale i wysokiej jakości świadczonych usług.
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października

W KRAKOWIE



BARWNY KOROWÓD, MASZERUJĄCY PRZEZ
CENTRUM KRAKOWA, TYSIĄCE SENIORÓW Z
CAŁEJ POLSKI, BEZPŁATNE WYKŁADY, BADANIA I KONCERTY – 8 PAŹDZIERNIKA OSOBY 60+
UDOWODNIĄ, ŻE DOBRA ZABAWA JEST MOŻLIWA
BEZ WZGLĘDU NA WIEK.



MINĘŁO PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU, W KTÓRYM SEJMOWEJ KOMISJI POLITYKI SENIORALNEJ PRZEWODNICZYŁA POSEŁ MAŁGORZATA ZWIERCAN. JAK MOŻNA PODSUMOWAĆ DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA?

Na wszystkich posiedzeniach Komisji poruszano istotne z punktu widzenia polityki senioralnej tematy. Nie sposób jednak nie wyróżnić wspólnych posiedzeń Komisji Polityki Senioralnej z Komisją
Zdrowia, na których toczyły się prace nad skierowanym do nich rządowym projektem ustawy dotyczącym darmowych leków dla osób
powyżej 75. roku życia. Efektem wspólnych prac było szybkie procedowanie, dzięki czemu wspomniana ustawa zaczęła obowiązywać
od 1 września 2016 roku.
Jednym z tematów poruszanych na posiedzeniach Komisji
w drugim półroczu br. będzie informacja Ministra Zdrowia dotycząca rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia.
Wśród tematów omawianych na posiedzeniach Komisji znalazły się również m.in. informacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej o realizowanych w 2015 roku programach, których cele
wpisują się w politykę senioralną – mowa o Rządowym Programie
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz Wieloletnim
Programie Senior WIGOR. Temat obu programów wielokrotnie
powracał przy okazji innych dyskusji. Zarówno członkowie Komisji, jak i zapraszani goście, wyrażali własne spostrzeżenia oraz
sugestie dotyczące dotychczasowej realizacji tych zadań. Swoją
opinię oraz propozycję zmian w regulaminie programu Senior WIGOR do ministerstwa wysłała również Przewodnicząca Komisji.
Ministerstwo zyskało więc dodatkową merytoryczną ocenę obu
programów, którą może wykorzystać przy przygotowaniu ich kolejnych edycji.
W pierwszej połowie 2016 roku
Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata
Zwiercan objęła patronatem honorowym ogólnopolski magazyn „Głos
Seniora”, program Ogólnopolska
Karta Seniora oraz Ogólnopolską
Olimpiadę Sportową Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji
Senioralnych w Łazach. Przychyliła
się również do prośby Przewodni-

10

www.glosseniora.pl

czącej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – p. Krystyny Lewkowicz o objęcie OPS patronatem merytorycznym Sejmowej Komisji
Polityki Senioralnej. Niestety, brak współpracy p. Lewkowicz oraz jej
wizja typowania delegatów do OPS przez jego obecne Prezydium, stojąca w sprzeczności z propozycją demokratycznych wyborów wystosowaną przez Prezydium Komisji Polityki Senioralnej, spowodowała
cofnięcie wcześniej udzielonego patronatu.
A czego możemy spodziewać się po drugim półroczu? Według
przygotowanego planu pracy możemy się dowiedzieć, że oprócz
wcześniej wspomnianej informacji Ministra Zdrowia członkowie
Komisji wysłuchają informacji dotyczącej wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli na temat opieki nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich rodzin. W związku z przyjętą
już w tym roku przez Komisję informacją z tego obszaru od Ministra
Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiane wyniki mogą okazać się szczególnie interesujące.
Zgodnie z zapisami ustawy o osobach starszych Rada Ministrów
corocznie, do dnia 31 października, przedstawiać będzie Sejmowi
i Senatowi informację o sytuacji osób starszych. Informacja ta oparta
ma być na opisanym w ustawie monitoringu i obejmować powinna
szereg wskazanych w tej regulacji zagadnień dotyczących życia osób
starszych. Dyskusja na ten temat w Komisji przewidziana jest na koniec listopada.
Transmisje z posiedzeń Komisji Polityki Senioralnej, zarówno te
archiwalne jak i bieżące, można obejrzeć na stronie www.sejm.gov.
pl. Na tej samej stronie, w zakładce Komisji Polityki Senioralnej, zapoznać się można z pełnym planem pracy Komisji na przyszłe półrocze. Dodatkowo, Przewodnicząca Komisji zachęca do przesyłania na
adres kpsn@sejm.gov.pl pytań i propozycji merytorycznych.
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Stowarzyszenie MANKO „Głosu Seniora”
i UTW PK w Centrum Pedagogiki i Psychologii
od lat promują pozytywny wizerunek seniorów,
zachęcają ich do aktywności, nieustannej edukacji
i poszukiwania pasji. Już 8 października aktywni
60+ z całej Polski, przyjadą do Stolicy Małopolski,
aby integrować się i pokazać, że drzemie w nich
ogromna siła.
Tegoroczna edycja Senioraliów rozpocznie
się o 9 w Kościele Mariackim. Godzinę później,
po uroczystej Mszy Świętej spod Mariackiego
wyruszy wielobarwna, radosna parada seniorów,
która uda się w kierunku Politechniki Krakowskiej. Odbędzie się tam główna część imprezy:
bezpłatne wykłady, badania i część artystyczna.
Podczas imprezy odbędzie się szereg wykładów na temat zdrowia, ekonomii, prawa, bez-

pieczeństwa i aktywizacji seniorów. Wydarzenie
będzie też doskonałą okazją do wykonania darmowych badań m.in. pomiaru ciśnienia, badania
słuchu czy pomiaru tlenku w organizmie. W przerwach witaminowo-kawowych na uczestników
czekać będą m.in. darmowe jabłka z polskich sadów. O 16 odbędzie się gala finałowa konkursu
„Opowiedz Nam Swoją Historię” podczas której
zaprezentowane zostaną zwycięskie filmy. Chwilę
później dodatkowe emocje zapewnią piękne, stylowe seniorki,które podczas pokazu mody, zaprezentują nieziemskie kreacje. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbają m.in. Zespół Pieśni i Tańca
Małe Słowianki a międzypokoleniową imprezę
rozkręci ambasadorka Ogólnopolskiej Karty Seniora i najlepsza dj-ka w Polsce – DJ WIKA.
Organizatorem Ogólnopolskich Senioraliów jest Stowarzyszenie Manko i redakcja
„Głosu Seniora” wraz z Centrum Pedagogiki
i Psychologii Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki .Wydarzenie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu ASOS na lata 2014-2020.

8 pazdziernika (sobota)

WIĘCĘJ INFORMACJI NA:

|
9:00
Kościół Mariacki: Msza Święta
|
10:00
Rynek Główny: start  pochodu
11:00-16:00 |
Politechnika Krakowska: darmowe
wykłady i badania
|
16:00
f inał loterii i konkursu
Opowiedz Nam Swoją Historię
|
16:30
Stylowa Seniorka pokaz mody 60+
|
17:00
Koncert
|
20:00
klubowa impreza z DJ Wiką

WWW.GLOSSENIORA.PL
Organizatorem Ogólnopolskich Senioraliów jest Stowarzyszenie Manko i redakcja „Głosu Seniora”
oraz UTW PK w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej im. TadeuszaKościuszki
ORGANIZATORZY:

PATRONI:

PATRONI MEDIALNI:

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA

BOGUSŁAW KOŚMIDER,
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KRAKOWA
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WYDARZENIA
Opowiedz
Nam Swoją
Historię

IV KOŁOBRZESKIE SENIORALIA
Już po raz czwarty, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu organizuje Senioralia, które odbędą się w dniach 16-17 września 2016 r. Poprzedzi je inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Impreza ma na
celu promocję kultury akademickiej i regionu, a także integrację środowiska studentów UTW i kołobrzeskich ugrupowań senioralnych.
W programie znajdą się nie tylko wykłady tematyczne, ale także atrakcje
takie jak: zajęcia fakultatywne (Latino -Solo, aquapark, trening personalny),
zwiedzanie miasta ciuchcią, korowód ulicami miasta i nadmorską promenadą
czy pokazy artystyczne. Nie zabraknie również okazji do integracji podczas
spotkania przy muzyce. IV Senioralia to okazja do potkania w jednym miejscu przedstawicieli wielu UTW oraz innych ugrupowań senioralnych. Udział
w wydarzeniu korzystnie wpłynie na tworzenie nowych i rozwijanie istniejących relacji, oraz na prowadzenie efektywnych, partnerskich działań.
W dniu 15 września (inauguracja roku akademickiego) organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa w spektaklu, poczęstunku i noclegu dla dwóch
liderów zgłoszonego UTW. Pierwszego dnia Senioraliów zapewniają im całodzienne wyżywienie, zimne i ciepły napoje, udział w zajęciach fakultatywnych i imprezie integracyjnej oraz nocleg. 17 września zaproszeni są wszyscy członkowie zgłoszonych UTW, którym organizatorzy oferują udział
w korowodzie, uczestnictwo we wspólnej zabawie oraz zimne i ciepłe napoje, ciasto i grochówkę. Wydarzenie jest współfinansowane przez Urząd
Marszałkowski w Szczecinie, Prezydenta Miasta Kołobrzeg, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu oraz Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 5 września 2016 roku (ilość miejsc ograniczona), potrzebne formularze można pobrać na stronie: www.utw.kolobrzeg.eu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel:. (+48)604 539
493 lub adresem e-mail: utw.kolobrzeg@gmail.com

OGÓLNOPOLSKIE FORUM III WIEKU
Już 7 września odbędzie się Ogólnopolskie Forum III Wieku. Weźmie
w nim udział ponad 200 liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, reprezentujących ok. 150 tysięczne środowisko osób starszych z kraju
i z zagranicy.
W Forum III Wieku uczestniczyć będą także reprezentanci innych organizacji seniorskich, jak również wielu zaproszonych gości, zainteresowanych tematyką starzejącego się społeczeństwa, edukacją i rozwojem
kompetencji oraz umiejętności osób starszych, badaniami naukowymi
środowiska seniorów i wykorzystaniem ich potencjału.
Konferencja rozpocznie się o godzinie 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu, debatą „Polityka senioralna wyzwaniem dla Europy.
Szanse i bariery starzejącego się społeczeństwa”, gdzie poruszone zostaną
kwestie zdrowia, wykształcenia i jakości życia seniorów, programów wsparcia dla osób starszych i ich rodzin, edukacji, a także samej partecypacji w życiu lokalnej polityki senioralnej. Drugiego dnia uczestnicy spotkają się na
Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju gdzie czekać będą na nich panele „Czy „srebrna gospodarka” może stanowić szansę rozwoju społecznego
i ekonomicznego regionów? Priorytety w strategii starzejącego się społeczeństwa” oraz „ Senior – Obywatel. Jak wykorzystać potencjał i aktywność
seniorów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.
Trzeciego dnia odbędzie się sesja plenerna w Nowym Sączu, gdzie debata
postawi przed uczestnikami pytanie „Jak skutecznie wzmacniać więzi Polonii z Polską?”, a na panelu dyskusyjnym zostanie poruszony dobrych praktyk
w zakresie edukacji i aktywności Seniorów. Będzie też możliwość wzięcia
udziału w warsztatach dotyczących m.in. rozszerzenia oferty edukacyjnej
UTW, zwiększania świadomości prawnej, ekonomicznej i obywatelskiej
osób starszych, programu Edukacja dorosłych Erasmus+ oraz programu
EPALE. Czwartego dnia odbędzie się podsumowanie tegorocznego Forum
III Wieku. Dla chętnych przygotowano możliwość wyjazdu do uzdrowisk.
7-10 września Nowy Sącz/Krynica-Zdrój
12
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JAWORZNICKI UTW
W 2007 roku mieszkańcy Jaworzna wyrazili chęć założenia własnego UTW. Już rok później udało wyjść naprzeciw
ich oczekiwaniom. Teraz w mieście organizowane są Senioralia (17.09 2016 r.).
Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest na tyle szeroka, że każdy zainteresowany znajdzie w niej coś dla siebie.
Dla chcących poszerzyć swoją wiedzę ogólną organizowane
są wykłady z psychologii, socjologii, religioznawstwa, ekologii i ochrony środowiska. Miłośnikom sportu oferowane są
wycieczki turystyczne, nordic walking, rajdy, zajęcia fitness,
czy zdrowotne ćwiczenia tai chi. Aktywnie działają kluby zainteresowań: książki, teatralny oraz filmowy. Prowadzone są
warsztaty języka angielskiego i obsługi komputera. Istnieje
też możliwość zapisania się na szereg zajęć manualnych, takich jak rysunek, haft, robótki ręczne, czy zdobnictwo.
Jaworznicki UTW kładzie nacisk na integrację i współpracę międzypokoleniową, działa też na rzecz osób wykluczonych społecznie i przyczynia się do popularyzacji tematyki
senioralnej. Słuchaczom oferuje się też możliwość skorzystania z porad prawnych i finansowych.
Więcej informacji na temat Uniwersytetu można uzyskać
na stronie internetowej www.jaworznickiutw.w.interiowo.pl.

Seniorzy to prawdziwa kopalnia
wiedzy i doświadczeń, którymi
jednak nie zawsze mają się
z kim podzielić. Taką możliwość stwarza
im druga edycja konkursu Opowiedz
Nam Swoją Historię.
Po pierwsze, pragniemy dzięki niemu zaktywizować osoby starsze, a po drugie przekonać młodych ludzi do spotkania ze swoimi
dziadkami i nagrania ich wspomnień.
Założeniem konkursu jest stworzenie
platformy do wymiany doświadczeń, z których będą mogły korzystać różne pokolenia.
Bo jak mówi Krzysztof Zanussi w spocie promującym konkurs:tyle jest warte nasze życie,
ile ludzie odczują, gdy nas zabraknie.
Do udziału w konkursie zachęcają aktywni seniorzy: modelka i aktorkaHelena
Norowicz, Dziarski Dziadek – Antoni Huczyński, najstarsza dj’ka w Polsce - Wirginia Szmyt znana jako DJ Wika, reżyser
Krzysztof Zanussi, czy podróżnik Aleksander Doba, który jako pierwszy człowiek
przepłynął samotnie kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent. Ich historie, promujące poprzednią edycję Konkursu,
można obejrzeć na kanale GlosSenioraTv na
YouTube.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września
2016 .W tym czasie każda osoba, która nagra filmik (max.3-5 minut)lub opisze swoją historię (1-2 strony + zdjęcie), może ją
przesłać w formie elektronicznej na adres
konkurs@manko.pl lub pocztą na adres redakcji "Głosu Seniora": al. Słowackiego 46/30,
30-018 Kraków. Laureci otrzymają atrakcyjne nagrody, a nagrodzone filmiki zostaną
zaprezentowane na gali, która odbędzie się
8 października podczas III Ogólnopolskich
Senioraliów w Krakowie.

NAUKA JEST PRZYGODĄ

U

niwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Tarnowie proponuje od 10 lat liczne zajęcia, które dają szanse poszerzenia
wiedzy z różnych dziedzin życia, wspomagają rozwój osobisty a także służą
aktywizacji kulturalnej i społecznej a także integracji pokolenia 60+.

Program UTW ma szeroki zakres:

I. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
ÎÎ wykłady i seminaria z zakresu: historii, filozofii, religioznawstwa, etnografii, historii religii, wiedzy o sztuce,
historii literatury, teatru, filmu pedagogiki, psychologii, ochrony zdrowia,
ekonomii i prawa,
ÎÎ kursy języka angielskiego oraz obsługi komputera, internetu.
II. STUDIUM WIEDZY O KULTURZE
ÎÎ spotkania z twórcami kultury,
ÎÎ warsztaty muzyczne, teatralne, taneczne, malarskie,
ÎÎ spotkania w ramach Muzealnego Salonu III Wieku,
ÎÎ wyjazdy na koncerty do Filharmonii
krakowskiej,
ÎÎ wyjazdy na bezpośrednie transmisje
przedstawień operowych i operetkowych,
ÎÎ tworzenie „własnych” koncertów,
spotkań teatralnych i innych widowisk artystycznych,
ÎÎ udział w wydarzeniach artystycznych
na terenie Tarnowa i małopolski.
III. A
 KADEMIA ZDROWEGO
SENIORA
ÎÎ wykładu i zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia,
ÎÎ gimnastyka lecznicza i rekreacyjna,
ÎÎ trening pamięci i funkcji poznawczych,
ÎÎ warsztaty psychologiczne,
ÎÎ kursy pierwszej pomocy przedmedycznej,
ÎÎ podstawowe badania profilaktyczne,
ÎÎ Tarnowski Marsz po Zdrowie.

IV TURYSTYKA I REKREACJA
ÎÎ comiesięczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
ÎÎ wirtualne podróże po Polsce i świecie,
ÎÎ spotkania z podróżnikami, himalaistami, sportowcami,
ÎÎ wycieczki piesze w ramach Klubu Turystyki Pieszej „Łaziki”
ÎÎ udział w spartakiadach sportowych
Seniorów,
V DZIAŁANIA ANIMACYJNE I
INTEGRACYJNE
ÎÎ spotkania w ramach cyklu „Senioralne
Lato”
ÎÎ imprezy towarzyskie ( Tarnowska
Majówka Seniora, Andrzejki, spotkania noworoczne, karnawałowe, Dzień
Kobiet i inne.)
ÎÎ udział w wydarzeniach patriotycznych, kulturalnych i społecznych na
terenie Tarnowa
Jubileuszowa Inauguracja Roku
Akademickiego 2016/2017 odbędzie się
21 września 2016 roku o godzinie 12:00
w Centrum Sztuki Mościce
– ul. Traugutta 1
utw.tarnow@interia.eu
http://utw.pwsz.tarnow.pl
tel: 14- 6316680
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JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW
– INNOWACYJNE DZIAŁANIA
SAMORZĄDÓW

„BO RADOŚĆ JEST W NAS” PO RAZ TRZECI

M

iejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza do udziału w III Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Bo radość jest w nas”, który odbędzie
się 9 października 2016 r.

22–23 WRZEŚNIA, KATOWICE

W

Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w ramach XIV
Samorzadowego Forum Kapitału i Finansów odbędzie się konferencja „Jakość życia seniorów – innowacyjne działania samorządów”. Wydarzenie,
którego organizatorem jest wydawnictwo MUNICIPIUM SA odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice.
Podczas konferencji „Jakość życia seniorów – innowacyjne działania samorządów”
poruszone zostaną zagadnienia związane
z tworzeniem centrów usług społecznych,
tym dlaczego warto mieć lokalną senioralną
strategię mieszkaniową, czy i jak budować dla
seniorów oraz jak tworzyć międzypokoleniową przestrzeń i aktywizować osoby starsze.
Przedyskutowane zostaną również dylematy budowania systemu pomocy dla osób
w wieku 60+ oraz obsługi seniora w urzędzie.
Nie zabraknie również ważnych dla wszystkich tematów o finansach – na ile samorządy

muszą partycypować w kosztach pomocy socjalnej. Przedstawione zostaną też długofalowe i krótkofalowe koszty pomocy społecznej oraz prognozy i kierunki zmian.
XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to spotkanie ok. 1000 uczestników
– liderów samorządów terytorialnych,
skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji samorządowej i państwowej, świata
biznesu, kultury, NGO i mediów. Forum to
300 wystąpień, 60 paneli i 10 równoległych
konferencji tematycznych.

S OSN OWIE C:

DNI SENIORA W SOSNOWCU
1-2 października 2016 r. Rada Seniorów Miasta Sosnowca we
współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego
organizuje Sosnowieckie Dni Seniora pod patronatem Prezydenta
Miasta – Arkadiusza Chęcińskiego. Obchody te mają na celu kształtowanie pozytywnego i życzliwego postrzegania osób starszych oraz
promowanie wszelkich działań, zapewniających im godne życie, ułatwiających dostęp do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Będzie to czas zarówno radosnego świętowania, jak i wielu interesujących spotkań, imprez, warsztatów dedykowanych seniorom i ich
rodzinom. W tych dniach odbędą się konkursy, turnieje, a także wycieczki rowerowe i piesze, pokazy oraz występy.
MONIKA PAWLIK

Podczas Forum uczestnicy znajdą wsparcie merytoryczne w rozwiązaniu kluczowych problemów samorządów, inspiracje
i ważne informacje dotyczące nowych trendów oraz będą mieli okazję do nawiązania
cennych kontaktów.
Wieczorną Galę Inwestorów Samorządowych uświetni uroczysty bankiet oraz koncert Marcina Wyrostka, najsłynniejszego
akordeonisty w Polsce, zwycięzcy programu „Mam Talent”, w artystycznej oprawie
tanecznej gwiazd znanych z programu „Taniec z gwiazdami”
Agenda konferencji „Jakość życia seniorów – innowacyjne działania samorządów”
jest dostępna pod linkiem http://www.samorzadoweforum.pl/program/program-polityka-senioralna

C

yberSEC for Seniors
to program skierowany do osób 50+,
które posiadają podstawowe umiejętności korzystania z komputera i internetu.
Projekt jest odpowiedzią
na przenoszenie wielu aktywności do globalnej sieci, a także na niedostateczne kwalifikacje starszych użytkowników, powodujących, że są oni
bardziej narażeni na ataki cyberprzestępców. Pierwsza edycja dedykowana jest 200 osobowej grupie osób powyżej 50
roku życia zamieszkałych na terenie Krakowa. Wykłady będą
dotyczyć przeglądu zasobów sieci oraz szkolenia poświęconemu bezpieczeństwu i higienie użytkowania sieci. Omówienie
cyberzagrożeń poprzedzi prezentacja technik poruszania się
w Internecie, możliwości wyszukiwarek internetowych, przydatnych stron internetowych, a także portali społecznościowych. Uczestnicy zostaną zapoznani z popularnym programami oraz stronami internetowymi, które dostarczą ogólnej
wiedzy na temat internetu.
Wykłady zostaną zrealizowane w ramach II Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC 2016. Zainteresowanych zapraszamy 27 września 2016 roku do Centrum Kongresowego ICE.
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karpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Zapraszamy zarówno
zespoły artystyczne, jak i wykonawców indywidualnych pragnących
zaprezentować swoją pracę artystyczną.
Powodzenie dwóch poprzednich Przeglądów, podczas których
zaprezentowało się kilkuset seniorskich artystów, pokazuje ich
ogromne i piękne zaangażowanie w amatorski ruch artystyczny.
Jesteśmy pewni, że idea: „Marzenia nie przechodzą na emeryturę”
znajdzie w pełni swoje miejsce podczas III Przeglądu Amatorskiej
Twórczości Artystycznej Seniorów „Bo radość jest w nas”.
Zgłoszenia chórów, zespołów, solistów należy nadsyłać pod adres: przegladstalowawola@gmail.com do 22 września.
Więcej informacji: http://www.mdkstalowawola.pl/

KALENDARIUM
WYDARZEŃ POD PATRONATEM „GŁOSU SENIORA”
Przegląd adresowany jest do seniorów działających w klubach,
Uniwersytetach Trzeciego Wieku, domach pomocy społecznej, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz
w innych środowiskach senioralnych na terenie województw: pod-

WRZESIEŃ
7 – Forum III wieku w Nowym Sączu
10 – Przegonić Zawał w Krynicy
10 – III Konferencja Ziołolecznictwa Bonifratrów w Krakowie
16 – Senioralia w Kołobrzegu
17 – Senioralia w Jaworznie
16 – Piknik w Gdowie
21 – Jubileusz 10-lecia UTW Tarnów
22 – XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach
24 – II Świętochłowicka Uniwersjada
25 – Światowy Dzień Serca w Krakowie
26 – Konferencja Vitalny Senior w Krakowie
26 – Warszawski Tydzień Seniora
PAŹDZIERNIK
1 – Dzień Seniora w Sosnowcu
8 – III Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie
9 – III Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów
w Stalowej Woli
10 – III Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki w Krakowie
12 – Dzień Seniora w Kwidzynie
19 – Dzień Seniora w Bydgoszczy
20 – Dzień Seniora w Nowym Mieście Lubawskim
22 –III Kongres Zdrowia Seniorów Ziemi Zawierciańskiej
22 – 7 Sopockie Targi Seniora
22 – Dzień Seniora w Gdańsku
24 – Europejski Dzień Seniora w Suwałkach
26 – Olkuski Dzień Seniora
LISTOPAD
5 – Rzeszowski Dzień Zdrowia Seniora
8 – Dzień Seniora w Dzierżoniowie
16 – Opolski Dzień Seniora
15
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ZAPRASZAMY NA 7 SOPOCKIE TARGI SENIORA
Tegoroczna edycja Sopockich Targów Seniora odbędzie się jesienią – 22 i 23 października. To propozycja na ciekawy, aktywny
weekend nie tylko dla seniorów ale i dla całej rodziny.
- Każdy z nas ma w swoim otoczeniu osoby starsze i każdy z nas kiedyś będzie seniorem, dlatego warto być otwartym na potrzeby i problemy
osób starszych i wspólnie zadbać o dobrą jakość życia obecnych i przyszłych seniorów – mówi Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sopocie – pomysłodawca i współorganizator
Targów.
Jak co roku osoby odwiedzające targi będą miały możliwość zapoznania się z szerokim i różnorodnym wachlarzem produktów i usług
dostosowanych do potrzeb osób starszych, dzięki którym mogą oni

UTW NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Pomysł powstania UTW w Nowym Mieście Lubawskim rodził
się stosunkowo długo. W roku 2013 grupa aktywnych seniorów z dużym wsparciem władz miasta i samorządu powołała
do działania nasz Uniwersytet.
Od początku istnienia Stowarzyszenie podjęło intensywne
działania zarówno w sferze organizacyjnej jak i statutowej.
Uniwersytet skupia seniorów z miasta oraz z terenu ościennych
gmin powiatu. Funkcjonowanie UTW opiera się głównie na działalności edukacyjnej. Są to wykłady prowadzone głównie przez pracowników naukowych patronackiej uczelni Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie a także zajęcia grupowe, odbywające
się cyklicznie co 2 tygodnie.
Bardzo ważna rolę w naszych działaniach są wyjazdy turystyczne: krajowe i zagraniczne min. do Niemiec, Szwecji, Belgii. Ten
ostatni związany był z nagrodą za aktywną działalność naszego
UTW i zaproszeniem od europosłanki prof. Barbary Kudryckiej.
Ostatni rok działalności UTW przebiegał przy dużej aktywności słuchaczy głównie w dziedzinie poprawy zdrowia i kondycji
fizycznej. Głównymi działaniami w tej sferze są: wykłady, zajęcia
z przedstawicielami firmy zielarskiej ,, KAWON’’ oraz właścicielem
certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego, udział w Sopockich Tragach Seniora, w Ogólnopolskim IV Marszu Nordic Walking a ukoronowaniem działalności sportowo- rekreacyjnej były
zdobyte medale na Wojewódzkiej Senioradzie Warmii i Mazur
w Olsztynie. 20 października przy współpracy z „Głosem Seniora”
i Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa organizujemy Dni Seniora
połączone z warsztatami dziennikarsko-medialnymi dla seniorów
na które zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk seniorskich z naszego miasta oraz słuchaczy z zaprzyjaźnionych UTW
z województwa warmińsko- mazurskiego .
Życzymy w nadchodzącym roku akademickim naszym studentom oraz wszystkim studentom Uniwersytetów Trzeciego Wieku
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości i pogody ducha.
Wszystkiego najlepszego, kochani!
LECH BOBER
Prezes UTW w Nowym Mieście Lubawskim
16
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SZKOLIMY SENIORÓW
Z CAŁEJ POLSKI!


dłużej cieszyć się zdrowiem, sprawnością fizyczną oraz radzić sobie w codziennym życiu. Na Targach pojawią się zarówno oferty dla
osób mniej sprawnych ruchowo, niesamodzielnych, które wymagają
wsparcia, np. sprzętu rehabilitacyjnego czy usług wspierających; jak
również dla osób aktywnych, szukających pomysłu na ciekawe spędzenie czasu oraz zainteresowanych własnym rozwojem.
Targom towarzyszyć będzie program edukacyjno-kulturalny, m.in.
pokazy na scenie, warsztaty ruchowe i artystyczne, wykłady na temat
zdrowego stylu życia. Będzie również możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz porad ekspertów.
Wstęp na targi oraz udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.

STOWARZYSZENIE MANKO I REDAKCJA „GŁOSU SENIORA” RUSZAJĄ
W POLSKĘ, BY PRZESZKOLIĆ OSOBY 60+ Z RÓŻNYCH REGIONÓW KRAJU
W PISANIU, REDAGOWANIU I WYDAWANIU MEDIÓW OBYWATELSKICH. CZEGO
NAUCZYLI SIĘ SENIORZY NA WARSZTATACH?
Trzy miesiące, trzy miasta, kilkaset kilometrów i kilkudziesięciu przeszkolonych
seniorów – a to dopiero początek zaplanowanych na ten rok warsztatów dziennikarsko-medialnych, organizowanych przez
Stowarzyszenie MANKO.
Pierwsze z cyklu szkoleń dedykowane było seniorom z województwa małopolskiego i odbyło się w Krakowie – w redakcji magazynu „Głos Seniora”. Seniorzy,
w większości związani z Radą Seniorów i lokalnymi UTW, przez dwa dni dyskutowali
o misji mediów obywatelskich, poznawali
tajniki zawodu dziennikarza, przygotowywali i wzajemnie oceniali swoje artykuły.
Nie zabrakło burzliwych dyskusji, merytorycznych uwag, zaskakujących pomysłów
i oczywiście – świetnych artykułów. W tym
numerze „Głosu Seniora” znalazły się m.in.
artykuły uczestniczek czerwcowych warsztatów: dr Anny Przybyłek-Boraczyńskiej,
która po raz kolejny dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z opieką nad
osobą z Alzhaimerem oraz Reginy Żyły –
inicjatorki kampanii „Weźże, gadaj ciszej”.
Kolejne warsztaty dziennikarsko-medialne odbyły się 26 i 27 lipca w Rzeszowie
– stolicy innowacji. Podkarpaccy seniorzy
wykazali się ogromną kreatywnością i zaangażowaniem. Ich potencjał został zauważony m.in. przez władze miasta, dzięki czemu
jesienią tego roku ukażą się dwa rzeszowskie wydania „Głosu Seniora”. Jak na proseniorskie miasto przystało, podkarpackie
warsztaty odbyły się w samym sercu miasta
– w Rzeszowskim Ratuszu.
W tym numerze nie mogło oczywiście
zabraknąć podkarpackiego akcentu. Krysty-

na Frąszczak w artykule „Senior na jeziorze
i może” pokazuje jak ogromny potencjał
drzemie w lokalnych społecznościach, które
dzięki ogromnej determinacji i współpracy,
mogą tworzyć niezwykłe rzeczy. A to dopiero przedsmak tego, co czeka nas w rzeszowskich wydaniach.
Trzecim przystankiem redakcji „Głosu
Seniora” były Łazy, gdzie spotkali się seniorzy z województwa śląskiego, którzy przyjechali tam m.in. z pobliskiego Zawiercia
oraz oddalonego o 100 km Bielska-Białej.

Inspirujące i twórcze spotkanie odbyło się
w ostatnich dniach sierpnia, dlatego też
efekty tamtejszych warsztatów, będzie można zobaczyć w kolejnym numerze.
Seniorzy z Małopolski, Podkarpacia,
Zagłębia i Śląska udowodnili, że na naukę,
zdobywanie nowych doświadceń i aktywność nigdy nie jest za późno, niezależnie od
tego czy jest się 60+ czy 80+. A już wkrótce
kolejne warsztaty, które odbędą się w Nowym Mieście Lubawskim, Dzierżoniowie,
Bydgoszczy, Opolu i Gdańsku.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
rządowego programu ASOS na lata 2014-2020.
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WYDARZENIA
PARADA KAPELUSZY
W SUWAŁKACH

ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BOCHNI

6 sierpnia 2016 roku w Suwałkach, w ramach Dni Miasta Suwałki – Jarmark Kamedulski, odbyła się Parada Kapeluszy uwieńczona działaniami pod hasłem „MIEDZY NAMI POKOLENIAMI
– POGODNA STREFA AKTYWNYCH SENIORÓW”.
Inicjatorem przedsięwzięcia był Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Suwałkach. Była to pierwsza tego typu inicjatywa
seniorów w mieście. Jej
celem była zmiana postrzegania
seniorów,
udowodnienie, że są młodymi duchem i pełnymi
energii ludźmi. Udział w Paradzie Kapeluszy wzięło ok. 300 seniorów.
UTW zaprosił wszystkie lokalne organizacje i instytucje działające na
rzecz seniorów oraz niezrzeszonych seniorów. Był to głos rosnącej
grupy społecznej i jej manifestacja: „Jesteśmy stąd i tu dalej międzypokoleniowo będziemy budować przyszłość naszego miasta”.
Parada rozpoczęła się po uroczystym odsłonięciu muralu poświęconego znamienitym obywatelom miasta, tj. M. Konopnickiej,
dr T. Noniewiczowi i A. Wieruszowi-Kowalskiemu. Uczestnicy parady, na czele z Prezydentem Miasta Suwałki, Czesławem Renkiewiczem oraz orkiestrą miejską i mażoretkami, przeszli ulicami miasta
do Parku Konstytucji 3 Maja. Prezydent przeciął wstęgę i zainaugurował działanie Pogodnej Strefy Seniora, gdzie mieszkańcy mogli
uczestniczyć w różnych animacjach senioralnych.
Wśród atrakcji znalazły się 4 przystanki: WNUCZĘTA, ZE
SPIŻARNI BABCI I DZIADKA, SENIORALNE POGADUCHY
i W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – gra w brydża, zabawy
piłką nożną z piłkarzami I-ligowego klubu piłkarskiego WIGRY SUWAŁKI, specjalistyczne porady zdrowotne, CENTRUM REHABILITACJI MELIUS.
Całość imprezy uwiecznili latający fotografowie: Katarzyna Tyczkowska (wolontariusz SRS), Teresa Kluczny i Jakub Nowiczenko –
seniorzy UTW.
Na stoisku w UTW promowane były materiały informacyjne,
czasopismo GŁOS SENIORA z informacją o Ogólnopolskiej Karcie
Seniora oraz Suwalski Program dotyczący zniżek dla seniorów 60+
– AKTYWNY SENIOR 60+.
Na głównej scenie muszli koncertowej w Parku prezentowały
swój dorobek artystyczny zespoły senioralne. Po raz pierwszy wystąpił Zespół Taneczny UTW „SREBRNE PIERWIOSNKI” prezentując taniec salonowy.
Tak suwalscy seniorzy pokazali, że w stanie stabilnej młodości
można żyć aktywnie, pięknie
i zdrowo, realizować hobby,
uprawiać sport, modnie się
ubierać oraz mieć wpływ na
życie miasta. Ich doświadczenie i energia są niezbędne dla
młodego pokolenia.
W 2017 UTW zaprasza na
kolejną Paradę!
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MARIA LAURYN

Wygrany mecz Parady Seniorów
25 czerwca 2016 r. odbyła się III Ogólnopolska Parada Seniorów
„Dojrzali Wspaniali”. Z nieba lał się skwar, Polska dokonywała historycznego zwycięstwa ze Szwajcarią, a na ulicę Warszawy wyszło prawie 10 tys. seniorów i seniorek.

Co roku w ostatnią sobotę czerwca odbywa się Parada Seniorów „Dojrzali Wspaniali”. W tym roku uczestnicy wyszli na ulicę, by
przede wszystkim pokazać wielki potencjał polskich seniorów trwoniony w drodze zaniedbań państwa w obszarach: rynku pracy (zgoda
na uśmieciowienie = niższe emerytury), opieki zdrowotnej (zamienianej w system administrowania kolejkami), infrastruktury wsparcia społecznego (wiele milionów seniorów pozostaje w realnej izolacji społecznej, w większości polskich gmin nie ma dla nich żadnej
oferty włączenia społecznego).
Atmosfera wśród uczestników Parady była radosna, ale nie naiwna. W powietrzu powiewały kartki z ważnymi dla seniorów hasłami.
Seniorzy i seniorki chcą odkłamać wizerunek osób starszych obarczany licznymi stereotypami oraz upomnieć się o konieczność systemowych reform. Parada Seniorów „Dojrzali Wspaniali” jest wydarzeniem międzypokoleniowym. Mimo, że w tym dniu cała uwaga jest
skupiona na seniorach i seniorkach, to obok nich, wspólnie maszerują przedstawiciele wszystkich pokoleń. Bije z tego ogromna siła.
Tradycyjnie po Paradzie odbył się Piknik Pokoleń, który zgromadził kilka tysięcy uczestników w różnym wieku. W ramach Pikniku
odbywały się liczne warsztaty, zajęcia taneczne i ruchowe, gimnastyka, masaże, fizjoterapia, nauka rzeźbienia w glinie. Ewa Chodakowska – trenerka fitness, pokazała uczestnikom, jak dbać codziennie o sprawność fizyczną. Odbył się także koncert Skaldów, którzy
grają nieprzerwanie od 51 lat. Do tańca rozgrzewała niezastąpiona
DJ Wika. Oprócz zabawy uczestnicy mogli skorzystać z możliwości
wysłuchania i wzięcia udziału w licznych debatach. Kolejna Parada
„Dojrzali Wspaniali” już za kilka miesięcy.
WERONIKA PIÓRKOWSKA

W pierwszą niedzielę lipca z inicjatywy Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga
w Bochni” i przy wsparciu finansowym
Gminy Miasta Bochnia zorganizowano w Parku Rodzinnym „Uzbornia”
w Bochni, piknik rodziny – święto organizacji pozarządowych.
Tegoroczne wydarzenie nosiło nazwę „Rodzinna Niedziela z NGO 2016”.
W organizację wydarzenia włączył się szereg instytucji publicznych i organizacji
pozarządowych, a także firmy prywatne.
Niedzielny wieczór był pełen atrakcji kulturalnych i sportowych. W pikniku wzięło
udział kilkuset mieszkańców miasta, którzy
przyszli na piknik całymi rodzinami. Wydarzenie to wpisuje się już jako trwały element
początku wakacji w Bochni. Główną ideą
corocznego już wydarzenia jest zaprezentowanie mieszkańcom miasta oferty bocheńskich organizacji pozarządowych.
Co roku istotną rolę w przygotowaniu
i przeprowadzeniu imprezy odgrywają seniorzy zrzeszeni w organizacjach pozarządowych, m. in. zaangażowani w działalność
Kolpingowskiego Klubu Seniora, działającego przy „Rodzinie Kolpinga w Bochni” od

2013 r. Spotkania w ramach Klubu cieszą się
rosnącym zainteresowaniem; w spotkaniach
bierze udział kilkadziesiąt osób, nie tylko
z Bochni, ale też okolic. Działamy w myśl
idei „pomocy dla samopomocy”, tzn. sami
członkowie klubu dzielą się swoim doświadczeniem i współuczestniczą w organizowaniu wydarzeń. W ramach działalności Klubu
organizowane są warsztaty rękodzielnictwa,
wykłady na różne tematy, wycieczki krajoznawcze, nauka języków, obsługi komputera,
udział w wydarzeniach kulturalnych.
Coraz większą popularnością cieszy się
także działalność grupy śpiewaczej prowa-

dzonej pod kierownictwem prof. Krystyny Dziurdzi. Grupa ta działa już od ponad
roku, angażując się w różnorakie wydarzenia, jej występ w ramach święta NGO spotkał się z owacyjnym przyjęciem publiczności. Święto NGO jest też świetną okazją do
przedstawienia działalności organizacji oraz
promocji Ogólnopolskiej Karty Seniora,
którą można było uzyskać
od razu na pikniku.

BARTŁOMIEJ GOGOLA

„Kazimierki” tancerkami króla
Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy nasycony jest historią związaną ze swoim patronem, królem Kazimierzem III Wielkim. Każdego roku w marcu KUTW organizuje
imprezę miejską związaną z imieninami króla, założyciela miasta
Bydgoszcz. Seniorzy jeżdżą na uroczystości urodzinowe do Kowala – miejsca urodzenia króla.
Zespół Tańca Dawnego „Kazimierki” powstał w listopadzie 2015 roku,
powołanie do życia tej grupy było pokłosiem wzmożonego zainteresowania seniorów historią polskiego średniowiecza, poznaną podczas wykładów na KUTW. Słuchacze wyrazili chęć aktywnego udziału w działaniach związanych z rekonstrukcją wydarzeń i zwyczajów
z okresu panowania Kazimierza Wielkiego. Pomysłodawczyni projektu i przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW, Bożena Sałacińska,
mówi o „Kazimierkach” jako organizacji będącej świetną reklamą całego uniwersytetu. Wymienia również sukcesy „Kazimierek”: występy na licznych festiwalach historycznych, m.in. w Kowalu, Włocławku
i w Bydgoszczy, zakwalifikowanie się do ogólnopolskiego przeglądu
Artystycznego Ruchu Seniorów, który odbędzie się we wrześniu b.r.
Swoje podopieczne chwali również choreografka grupy, Marta Nowaczyk. Docenia ich zaangażowanie, czynione postępy oraz uśmiech

i entuzjazm, z jakim seniorki podchodzą do ćwiczenia nowych kroków, powtarzania układów tanecznych, czy kwestii występowania
w strojach odzwierciedlających XIII-wieczne suknie. Choreografka
ma już pomysły na nowe projekty, do których realizacji motywuje ją
niesamowita atmosfera podczas zajęć.
Swoje wrażenia opisuje jedna z członkiń grupy, Janina Lackner: Podstawą działania „Kazimierek” jest połączenie ruchu, muzyki i historii.
Każdy taniec ma swoją genezę. Muzyka i układ tańca są związane z
codziennym życiem i zajęciami średniowiecznych kobiet.
„Kazimierki” podejmują również współpracę z grupami rekonstrukcyjnymi. Dzięki temu służymy środowisku lokalnemu w prezentowaniu „żywej historii” – z dumą dodaje Bożena Sałacińska.
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Warszawski Głos Seniora

WARSZAWSKI TYDZIEŃ SENIORA
26 WR Z E ŚNI A – 2 PAŹ DZ IE RNIK A



szawskiej Pragi, Bibliotekę Uniwersytetu
Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik,
obejrzeć „Wzorcowe Mieszkanie Seniora”
i poznać możliwości, jakie oferują projektanci i producenci wyposażenia seniorom. Będzie można zakupić tańsze bilety do wybranych kin i teatrów.
Osoby lubiące aktywność fizyczną będą
mogły skorzystać z bezpłatnych zajęć m.in.
z aqua aerobiku, gimnastyki, nordic walking
i popływać w basenie za symboliczną złotówkę. W Muzeum Narodowym odbędą się
warsztaty qigongu - prozdrowotnej gimnastyki chińskiej.
Każdego dnia w innej dzielnicy będzie
można skorzystać z bezpłatnych badań np.

sprawdzić poziom tkanki tłuszczo¬wej, glukozy, zmierzyć ciśnienie tętnicze. Dostępne
będą bezpłatne badania słuchu i konsultacje
w sprawie wyboru aparatu słuchowego.
Samotni seniorzy będą mieli szansę
znaleźć swoją drugą połowę w Restauracji
AIOLI MINI podczas tzw. „szybkich” randkach i wziąć udział w dancingu międzypokoleniowym.
Warszawski Tydzień Seniora zakończy
się 2 października tradycyjnie piknikiem
w Ogrodzie Saskim. Szczegółowy program
Warszawskiego Tygodnia Seniora będzie
dostępny od 12 września na stronie internetowej:
senioralna.um.warszawa.pl.

RADY DLA RAD

P

o nowelizacji ustawy z 30 listopada 2013 r. o solidarności międzypokoleniowej w samorządzie gminnym,
przybywa Rad Seniorów. Fundacja Zaczyn wspomaga
działania lokalne, międzypokoleniowe i partycypacyjne poprzez wyposażenie w niezbędne umiejętności i narzędzia istniejące już Rady Seniorów na Mazowszu.
Rady Seniorów, które będę wyposażone w profesjonalne i efektywne umiejętności mogą stać się niezastąpionym ciałem doradczym dla
Samorządów. Fundacja Zaczyn w ramach dwóch projektów „Senior,
Obywatel, Radny – Silne Obywatelskie Rady Seniorów na Mazowszu” i „Profesjonalne Rady Seniorów na Mazowszu” organizuje szereg
warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych i konferencji.
- Najważniejsze jest dla nas, by poszczególne Rady Seniorów na
Mazowszu mogły się ze sobą poznać. Dobrze wiemy, że wzajemna
współpraca i pomoc może zaowocować w budowanie lepszych warunków życia dla seniorów. Dlatego organizujemy wizyty studyjne, by
zachęcić Rady do wymiany doświadczeń – mówi Magdalena Bartecka,
koordynatorka projektu „Senior, Obywatel, Radny...”
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UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU – CO DALEJ?
SUGESTIE I REFLEKSJE

J

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW NA
HUCZNE I PEŁNE ATRAKCJI TEGOROCZNE OBCHODY WARSZAWSKIEGO TYGODNIA SENIORA, CO ROKU ORGANIZOWANEGO
Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB
STARSZYCH.

W tym roku muzea, kina, teatry, biblioteki publiczne, ośrodki sportu i rekreacji, podmioty prywatne i organizacje pozarządowe
przygotowały dla seniorów z okazji ich święta specjalną ofertę. Przez cały tydzień będzie
można uczestniczyć w wykładach, warsztatach, projekcjach filmowych, wycieczkach,
przedstawieniach, koncertach i wystawach
w kilkudziesięciu miejscach na terenie Warszawy. Na część wydarzeń obowiązują zapisy.
Seniorzy będą mogli wziąć udział w wycieczkach i spacerach z przewodnikiem m.in.
po Pałacu w Wilanowie, poznać dawnych
kawiarni czar czy Kolejowe Odolany. Będzie można bezpłatnie zwiedzić m.in. Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum War-

SENIORZY 80+

W ramach tego
projektu w dniach
24-26 sierpnia odbyła się w Serocku
trzydniowa Szkoła Letnia Rad Seniorów, w której
uczestniczyło 15
Rad Seniorów z Mazowsza. Uczestnicy mogli się ze sobą poznać, wymienić się doświadczeniami z lokalnej działalności społecznej oraz
wyposażyć w niezbędną wiedzę o skutecznym działaniu Rad Seniorów podczas warsztatów i dyskusji, przy tym świetnie się bawiąc
Oba projekty zakładają wsparcie finansowe dla Rad, wyjazdy na wizyty studyjne, konferencje, porady ekspertów i prawników.
- Nie chcemy, by Rady Seniorów były tylko ciałem fasadowym. Pragniemy, by zaproszone do współpracy Rady były profesjonalne i efektywne w swoich działaniach na rzecz poprawy życia osób 60+ w poszczególnych gminach – tłumaczy Aneta Ganeczko, koordynatorka
projektu „Profesjonalne Rady Seniorów na Mazowszu”.

esteśmy grupą psychologów w wieku późno dorosłym, która od wielu lat ma kontakty ze słuchaczami i wykładowcami Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Część z nas 10 lat temu
założyła jeden z warszawskich UTW. W przeciągu tej dekady
powstały opracowania naukowe dotyczące polityki społecznej
wobec seniorów i badania społeczności UTW – ogłoszono wyniki wszechstronnych badań PolSenior „Aspekty medyczne,
psychologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce”.

Reakcje depresyjne występują u co czwartej osoby w grupie 6579 lat i u co trzeciej osoby w grupie 80 i więcej lat. UTW powinny
dawać wsparcie słuchaczom w trudnościach osobistych, sytuacjach
kryzysowych, w czasie napięć w relacjach rodzinnych poprzez organizowanie spotkań grupowych mających charakter psychoedukacyjny z elementami grupy wsparcia. Bardzo pozytywnych wpływ na
funkcjonowanie psychiczne, także osób starszych, ma jakakolwiek
aktywność twórcza .

Ze względu na profesję, mamy możliwość zapoznawania się
z opiniami, odczuciami, oczekiwaniami uczestników UTW. Dlatego
chcemy przekazać najistotniejsze rekomendacje wynikające z wiedzy profesjonalnej i wyników PolSenior wraz z apelem, aby były one
wzięte pod uwagę przez samorządy, organizacje ,instytucje przy planowaniu działań na rzecz seniorów w Polsce.

UTW DLA KAŻDEGO

STAROŚĆ TO CORAZ DŁUŻSZY ETAP W ŻYCIU
CZŁOWIEKA
Badacze PolSenior podkreślają, że w ostatnich latach ojawił się
proces tzw. podwójnego starzenia się społeczeństwa, czyli szybkiego zwiększania się liczby osób w wieku ok. 80 i więcej lat. Proces
ten w znacznym stopniu dotyczy także społeczności UTW. Najstarsi słuchacze sygnalizują zbyt małe zainteresowanie zarządów ich
zmieniającymi możliwościami i potrzebami. Zarządy UTW szczycą
się nowoprzyjętymi słuchaczami, a „starzy” czują się, jak sami mówią, pomijani, „odsunięci na boczny tor”, niepotrzebni, wykluczeni.
W tym miejscu warto wrócić do wyników badań PolSenior. Z całą
mocą podkreślając za badaczami, że „Nowoczesna polityka skierowana do osób starszych powinna uwzględniać wewnętrzne zróżnicowania tej grupy i oferować programy mające na celu podtrzymanie
aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym, jak też podejmować działania z myślą o osobach o ograniczonej
samodzielności, aby zapewnić im dobrą jakość życia”.
Jednym z zakładanych celów współczesnego prowadzenia UTW
powinno być zapobieganie rezygnowaniu z uczestnictwa i stopniowemu wykluczaniu ze społeczności UTW najstarszych słuchaczy
oraz tych o zmniejszającej się sprawności.

DEPRESJA SENIORA
Z rekomendacji PolSenior wynika jakiego rodzaju działania, są
konieczne do podjęcia, aby umożliwić zdrowe i pomyślne starzenie
się ludzi w Polsce. Za podstawowe uznano działania profilaktyczne
przeciwdziałające zagrożeniom wynikającym z wielkich zespołów
geriatrycznych, czyli otępienia, depresji i upadków.
Aby zapobiegać procesom otępiennym, konieczne jest wdrożenie szerokich działań w zakresie wczesnego wykrywania niesprawności funkcji poznawczych .Działania te,to zajęcia usprawniające i utrzymujące na optymalnym poziomie myślenie, kompetencje
słown –pojęciowe i pamięć.

Konieczne jest, aby tematyka wykładów i innych zajęć w UTW
dotyczyła znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia osób starszych,
wczesnego wykrywania zaburzeń poruszania się, prewencji upadków
w mieszkaniach, prawidłowych nawyków żywieniowych dla osób
starszych, interakcji leków z żywnością, interakcji pomiędzy lekami.
Dotychczasowa postawa niektórych UTW mówiąca „wszystko
albo nic”, czyli „tylko cała składka” – bardzo często powodowała konieczność wycofywanie się z wielkim poczuciem krzywdy wielu sędziwych i mniej sprawnych słuchaczy UTW. Kolo Starszyzny Psychologicznej WOT PTP zwraca uwagę na, występujący od lat, paradoks
funkcjonowania wielu organizacji i instytucji, których misją jest propagowanie różnorodnych aktywności osób starszych.
Polega on na tym, że często ten „senior”, wykazujący swą aktywność, spotyka się z informacją „nie ma miejsc”, „jest lista oczekujących”. Wraca więc zniechęcony do domu i najczęściej już nie próbuje.
Uważamy, że UTW i inne podmioty działające na rzecz osób starszych powinny przyjmować każdą zainteresowaną osobę. Zasada
ta powinna obowiązywać we wszystkich podmiotach starających się
o uzyskanie dofinansowania z funduszy społecznych w całym kraju..
Jak wynika z naszych kontaktów profesjonalnych, różne są motywacje osób zgłaszających się do UTW i innych organizacji. Bardzo często są to osoby po śmierci najbliższych, przeżywające kryzys emerytalny lub wypełniające zalecenia lekarzy, psychologów. Są
to często osoby niedawno „sprowadzone” przez swe dorosłe dzieci
i osiedlone w innych miejscowościach, bez żadnych kontaktów towarzyskich. Nie mogą one pozostać bez wsparcia.
Uważamy, że nikt zgłaszając się do UTW lub innego podmiotu działającego na rzecz osób starszych nie może spotkać
się z reakcją „nie ma miejsc”.
Mamy nadzieję, że nasze refleksje staną się inspiracją do kontynuowania i planowania działań mających na celu unowocześnienie
i uwspółcześnienie funkcjonowania UTW i innych form pracy na
rzecz osób starszych i sędziwych dofinansowywanych przez samorządy. Chętnie podzielimy się naszymi przeszło piętnastoletnimi doświadczeniami w tej kwestii.
Warszawa, czerwiec 2016
MARIA LEHMAN, ZOFIA KOWALSKA-HARMATA,
DANUTA GOŚCINIAK-KASPRZYK
Koło Starszyzny Psychologicznej Warszawskiego Oddziału Terenowego
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RADY SENIORÓW I UTW

NA AKTYWNOŚĆ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO
O SWOICH PASJACH, AKTYWIZACJI SENIORÓW I ZDOBYWANYM PRZEZ LATA DOŚWIADCZENIU,
OPOWIADA KRYSTYNA RAWSKA – DZIAŁACZKA SPOŁECZNA I PREZES ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO UTW.
W świadomości mieszkańców Świętochłowic zapisała się Pani
jako dobry samorządowiec i prezydent miasta. W jaki sposób
doświadczenie polityczne przydaje się w przewodniczeniu Radzie Seniorów?
Praca w świętochłowickim samorządzie w latach 1990-2002 przyniosła wiele doświadczeń, zwłaszcza w zarządzaniu takim organizmem jaki stanowi miasto. W wymienionym okresie samorząd nie
był tak upolityczniony jak jest obecnie, Myślę, że całe moje – ponad
40-letnie - życie zawodowe, w czasie którego pełniłam kierownicze
funkcje, pozwala mi aktualnie na pewną swobodę w organizowaniu
pracy Rady Seniorów naszego miasta. Z pewnością bardzo wymierną
pomoc w pracy tego gremium stanowi dla mnie doświadczenie zdobywane od 6 lat poprzez zaradzanie UTW w Świętochłowicach.
Z działaniami na rzecz osób starszych mogłam zapoznać się
także w szerszej skali, będąc członkiem Zespołu ds. osób starszych, działającym przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Przyznaję, że członkostwo naszego UTW w Ogólnopolskiej Federacji UTW
w Nowym Sączu przyniosło nie tylko wsparcie merytoryczne dla podejmowanych działań ale także nieustanną możliwość konfrontowania naszych doświadczeń na forum UTW .
Czy działalność Rady Seniorów ma faktyczny wpływ na poprawę jakości życia osób 60+?
Za wcześnie, by o tym mówić. Nasza RS działa dopiero od roku
i zdążyła zapoznać się z aktualną sytuacją osób starszych . Ponadto
sądzę, że sporo inicjatyw, które przejawia nasz samorząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi, sprzyja konsekwentnemu
rozwijaniu aktywności społecznej seniorów naszego miasta.
Jest Pani założycielką i prezesem zarządu Świętochłowickiego
UTW. Za działalność na rzecz osób starszych wyróżniono Panią
"Kryształowym Sercem Radcy Prawnego". Jak wyglądają dalsze
pomysły na funkcjonowanie UTW?
Jako prezes UTW wraz z całym Zarządem staram się realizować nasze statutowe cele. Jestem niezmiernie rada , że moje skuteczne działania na rzecz środowiska seniorów, zwłaszcza, że mają one
charakter pro bono, zostały dostrzeżone i wyróżnione przez KRRP.
W naszym UTW co roku staramy się inicjować nowe formy aktywności społecznej słuchaczy. W ubiegłym roku udało nam się zrealizować projekt w ramach ASOS-aL „Starzejemy się w dobrym stylu”
w partnerstwie z Uniwersytetem Pedagogicznym z Krakowa, który
jest naszą patronacką uczelnią. Również w 2015r. zorganizowaliśmy
I Świętochłowicką Uniwersjadę Seniorów z udziałem UTW z miast
sąsiednich i zaprzyjaźnionych. Od dwóch lat współpracujemy z UTW
w Pszczynie i zdążyliśmy już zrealizować kilka wspólnych projektów,
których celem było promocja miejsc związanych z naszą i ich historią.
W maju 2016r., we współpracy z Teatrem St. I. Witkiewicza,
stworzyliśmy grupę teatralną „Odnowa” i z powodzeniem zapre22
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zentowaliśmy „Chłopców” St. Grochowiaka w reż. Andrzeja Bieniasa. W październiku br. właśnie tym spektaklem rozpoczynamy
współpracę z UTW w Kędzierzynie-Koźlu. We wrześniu przed
nami już II Uniwersjada . W październiku zawieramy porozumienie z organizacją seniorów z partnerskiego miasta Świętochłowic
– węgierskim Tiszaújváros.

Jaka jest pani recepta na aktywną jesień i zimę życia?
Przede wszystkim seniorzy muszą walczyć ze stereotypami dotyczącymi starości, których w naszym społeczeństwie niestety nie bra-

BEZPŁATNE LEKI DLA SENIORÓW 75+
W ramach nowego projektu Ministerstwa Zdrowia część leków dla osób
w wieku od 75 lat, będzie bezpłatna.
O programie i zasadach refundacji mówi
Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia,
Milena Kruszewska.
Od 1 września wiele leków jest bezpłatnych dla osób, które ukończyły 75 lat. Recepty na bezpłatne leki ze specjalnej listy
dla seniorów mogą być wypisywane od dnia
75. urodzin pacjenta. Taką receptę może
wystawić uprawniony lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej (POZ), który opiekuje
się pacjentem, lub uprawniona pielęgniarka.
Apteki i punkty apteczne będą wydawały
te leki bezpłatnie, po sprawdzeniu numeru
PESEL na recepcie. Na liście znalazły się leki

stosowane w leczeniu chorób typowych dla
pacjentów w podeszłym wieku, które mają
znaczący wpływ na jakość ich życia. Są to
m.in. leki na nadciśnienie tętnicze, chorobę
niedokrwienną serca, udar mózgu, chorobę
zakrzepowo-zatorową, cukrzycę, depresję,
otępienie: zmiany zwyrodnieniowe typu alzheimerowskiego, chorobę Parkinsona.
Jeżeli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, którego senior wybrał składając
deklarację, będzie nieobecny, recepty na
bezpłatne leki wystawi inny lekarz POZ
pracujący w tej samej przychodni lub lekarz POZ zastępujący nieobecnego lekarza.
Dotyczy to także sytuacji zastępstwa, gdy
lekarz POZ, który prowadzi samodzielnie
indywidualną praktykę lekarską, ma urlop
lub jest chory.

Do otrzymania bezpłatnych leków
uprawnia symbol S na recepcie, wpisany
przez lekarza w polu „kod uprawnień dodatkowych”. Farmaceuta nie może go dopisać –
dlatego warto upewnić się przed wyjściem
z gabinetu, czy widnieje na recepcie. Będzie
on jednak wpisywany tylko w przypadku
specyfików ze specjalnego wykazu leków,
które są bezpłatne dla seniorów (obecnie
jest na nim 1129 leków).
Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów
stanowi załącznik D do obwieszczenia refundacyjnego obowiązującego od 1 września br. Jest ono opublikowane w Internecie
pod adresem http://dziennikmz.mz.gov.pl/
DUM_MZ/2016/79/akt.pdf (s. 1501).

GMINA PRZYJAZNA SENIOROM
Dane statystyczne nie pozostawiają złudzeń: Polska jest obecnie najszybciej starzejącym się krajem Unii Europejskiej. Rodzi
to pytanie, czy publiczne systemy wsparcia, zwłaszcza te samorządowe, są na tę sytuację przygotowane.
kuje. Dlatego na stronie internetowej naszego UTW zamieściliśmy
hasło: „ Aby jesień życia była piękna…” trzeba widzieć potrzebę edukacji do starości, bo ta nauka pozwala starzeć się w dobrym stylu.

W kalendarzu z fotografiami aktywnych seniorów z 2015 roku,
jest zdjęcie na którym jeździ Pani konno. Co zapoczątkowało tę
pasję? Czy poleciłaby Pani taką aktywność osobom 60+?
Oczywiście. Naukę jazdy konnej rozpoczęłam jako 40+, a zatem
nie wcześnie; zawsze marzyłam o przyjaźni z dużymi „chłopakami”
o pięknych oczach, a poza tym świat z wysokości końskiego grzbietu jest naprawdę zachwycający. Na żadną aktywność nigdy nie jest
za późno – przecież nie aspirujemy do osiągania olimpijskiej formy,
a tylko do poprawienia swojej kondycji zdrowotnej.
Co robić, by na emeryturze znaleźć w sobie chęć do działania
i nie wycofywać się stopniowo z życia społecznego?
Interesować się życiem innych, nie pozostawać z boku, współodczuwać i znajdować radość z bliskości drugiego człowieka.
Jaki jest Pani kolejny cel?
Tych celów to może już wystarczy. Pragnę jak najdłużej pozostawać w dobrym zdrowiu i czasami mieć chwilkę na odpoczynek.

Problem starzenia się populacji nabiera innego wymiaru, gdy
spojrzymy na niego nie przez pryzmat danych statystycznych,
a z perspektywy starszych mieszkańców na ulicach naszych miast,
miasteczek i wsi. Problemy starszego mieszkańca dotyczą licznych
połączonych ze sobą aspektów jego życia w lokalnej społeczności. A walka z wieloma wyzwaniami jednocześnie, zwłaszcza przy
ograniczonych zasobach budżetowych, może być syzyfową pracą.
Z myślą o pomocy samorządom w skutecznej realizacji działań proseniorskich powstał Gmina Przyjazna Seniorom (GPS) – Program
Gmina OK SENIOR. W jego ramach eksperci pomagają samorządom zaprojektować i wdrożyć działania podnoszące jakość usług
społecznych w wielu obszarach jednocześnie, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób starszych, a także wspierać rewitalizację
wybranych obszarów.
Często powtarzane hasło „gmina przyjazna seniorom” zostało
w ramach Programu poparte praktycznymi narzędziami, dobrymi
praktykami i treściami dostosowanymi do specyfiki poszczególnych
samorządów. W efekcie samorządy dostają pełne wsparcie do uruchomienia łańcucha różnorodnych działań, które przełożą się na powstanie lepszego środowiska dla starzenia się.
Dodatkowo, gminy, które przystąpiły do Programu i rozpoczęły
działania mające na celu poprawę infrastruktury i usług senioralnych
otrzymają Certyfikat Uczestnictwa w Programie GPS „OK Senior”.

Pozwoli on wyróżnić samorządy aktywnie działające na rzecz poprawy funkcjonowania osób starszych.
Organizatorami Programu jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS), Stowarzyszenie MANKO – GŁOS SENIORA oraz
Fundacja ZACZYN.

AGATA MIŚKOWIEC
ekspert w firmie PCG Polska oraz Dyrektor KIGS


KOMPLEKSOWE
DZIAŁANIA W RAMACH
PROGRAMU GMINA OK
SENIOR.

Gminy zainteresowane przystąpieniem
do Programu zapraszamy do kontaktu:
Marzena Rudnicka: marzena.rudnicka@kigs.org.pl
Agata Miśkowiec: amiskowiec@pcgeu.com
Łukasz Salwarowski: salwarowski@manko.pl
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JAK ŻYĆ Z ALZHEIMEREM?


URODA JEST POJĘCIEM WZGLĘDNYM. NIE MA SWOJEGO
POCZĄTKU ANI KOŃCA, NIE MA LIMITÓW I MOŻE TRWAĆ
WIECZNIE. WSZYSTKO JEDNAK ZACZYNA SIĘ W NASZEJ
GŁOWIE. TO OD NAS I POŚREDNIO OD NASZEGO BLISKIEGO
OTOCZENIA ZALEŻY, CZY CZUJEMY SIĘ ATRAKCYJNI.
Kto zdecydował, że piękno to młodość? Według mnie, nic bardziej mylnego. Kiedy spotykam w gabinecie osoby po 60-70 roku
życia, z nastawieniem, że nic się im już nie należy, bo przecież i tak
niewiele można zrobić, ogarnia mnie złość na sposób postrzegania
świata przez nasze „szare społeczeństwo”.
To od nas zależy, jak wyglądamy, i nie przerzucajmy odpowiedzialności na magiczne słowa, takie jak „genetyka” czy „starość”. Kobieta po
60 roku życia to mądrość, doświadczenie życiowe i piękno wyrysowane na twarzy. O mężczyznach nie wspominam, bo tu chyba wątpliwości nie ma – nie bez przyczyny mawia się „mężczyzna jest jak wino”.
W moim rozumieniu, uroda to pojęcie, które określa budowaną przez lata osobowość, empatię, styl, energię i pogodę ducha.
Gdy przechadzam się ulicami w centrum Londynu, za każdym razem z podziwem spoglądam na eleganckie kobiety w sile wieku. Ich
doskonały strój, delikatny makijaż i „klasa”, jaką posiadają, zawsze
wzbudza we mnie pragnienie, aby w ich wieku wyglądać podobnie.
Czy jest to osiągalne dla kobiety żyjącej w Polsce? Naturalnie, że
tak. Wystarczy tylko wyzbyć się poczucia, że wiek jest ograniczeniem piękna.
W dbaniu o siebie podstawowym elementem jest pielęgnacja
skóry, która wraz z upływem czasu zmieniła swoją strukturę. Starzenie się skóry jest fizjologicznym procesem polegającym na zmniejszeniu aktywności biologicznej komórek organizmu, spowolnieniu
procesów regeneracyjnych i utracie zdolności adaptacyjnych ustroju.
Ogromną rolę w procesie starzenia odgrywają czynniki zewnętrzne,
takie jak: promieniowanie UV, zanieczyszczenie środowiska, czynniki życia codziennego (np. dym nikotynowy) oraz niewłaściwa pielęgnacja skóry. Nie bez znaczenia są oczywiście czynniki wewnętrzne,
takie jak: nieprawidłowe odżywianie, niedobory witaminowe czy zaburzenia w gospodarce hormonalnej. Podsumowując, starzenie się
skóry to bezpośredni wynik upływającego czasu stymulowany przez
czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, na które mamy przecież znaczny wpływ. Zatem w dużej mierze, to od nas zależy, jak będziemy
wyglądali w sile wieku.
Poddając analizie narząd zajmujący największą powierzchnię naszego ciała, czyli skórę, można stwierdzić, że wraz z wiekiem głównym problemem staje się jej suchość oraz utrata dotychczasowej ela-

CZ Ę Ś Ć III

styczności. Następuje odwodnienie, pojawiają się zmarszczki, a sam
naskórek robi się cieńszy i szorstki. W związku z niejednolitym wydzielaniem melaniny, pojawiają się plamy pigmentacyjne, a uwidaczniająca się kruchość naczyń, decyduje między innymi o słabszym
odżywieniu skóry. Tracimy jej zdrowy koloryt, zmarszczki i bruzdy są coraz mocniej zarysowane. My zaś powinniśmy nabrać wiatru
w żagle i stwierdzić, że piękno niejedno ma imię. Podwijamy zatem
rękawy i stańmy do walki o nasz uśmiech:
1.	W pierwszej kolejności musimy zadbać o nasze zdrowie. Zdrowy
organizm to podstawa do utrzymania skóry w dobrej kondycji;
2.	Unikajmy szkodliwych czynników środowiska zewnętrznego.
Nie opalajmy się zbyt długo, stosujmy filtry UV, nie przebywajmy w zadymionych pomieszczeniach;
3.	Stosujmy podstawy racjonalnego odżywiania, mając na uwadze
fortyfikację i ewentualną suplementację witamin i składników
mineralnych;
4.	Utrzymanie skóry po 60 roku życia w dobrej kondycji wymaga systematycznej pielęgnacji domowej, uzupełnianej zabiegami
profesjonalnymi, które mają za zadanie dostarczyć niezbędnych
składników odżywczych do głębszych warstw naszego naskórka;
5.	Codziennie „zakładaj” uśmiech. Wewnętrzna pogoda ducha pozwala na inny, zdecydowanie bardziej pozytywny odbiór naszej
osoby przez otoczenie. Uśmiech i pogoda ducha to atrakcyjność
w czystej postaci;
6.	Nie stosuj żadnych wymówek związanych z wiekiem w codziennym dbaniu o siebie. „Jeśli szukasz osoby, która może odmienić
Twoje życie, spójrz w lustro”. Pamiętaj, że po drugiej stronie jest
zawsze ktoś, kto powie: Piękno niejedno ma imię.
DR N. MED. IZABELA ZAŁĘSKA
Międzynarodowy ekspert w dziedzinie Kosmetologii, specjalista z zakresu Kosmetologii Estetycznej, Medycznej i Leczniczej.
Wieloletni praktyk, trener, a także nauczyciel
akademicki. Adiunkt i Kierownik Zakładu Kosmetologii na Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie oraz Koordynator kierunku Kosmetologia
w PPWSZ w Nowym Targu. Członek międzynarodowej organizacji Society of Cosmetic Scientists oraz biegły sądowy w dziedzinie kosmetologii.
E-mail: izaleska@icloud.com

W CZĘŚCI PIERWSZEJ (GŁOS SENIORA NR 21) PRZEDSTAWIŁAM OBJAWY I STADIA CHOROBY ALZHEIMERA. CZĘŚĆ
DRUGA (GŁOS SENIORA NR 22) STANOWI RADY DLA OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH. TERAZ, W CZĘŚCI TRZECIEJ, PRAGNĘ
PRZEDSTAWIĆ KOLEJNY, III ETAP CHOROBY, A TAKŻE SYTUACJĘ, W KTÓREJ TO OPIEKUN STAJE SIĘ PACJENTEM, POPRZEZ
POPADANIE W STANY DEPRESYJNE. TAK STAŁO SIĘ W MOIM
PRZYPADKU.
Anna, żona pełniąca rolę opiekuna, mając 68 lat, systematycznie
śledzi literaturę z zakresu geriatrii, chorób psychicznych i psychologii. Bardzo dokładnie obserwuje zachowanie męża. Większość objawów, wcześniej opisywanych, mąż posiada. Jego ulubione zajęcie
– gra w brydża – nie daje mu już tyle radości, ale nadal wygrywa.
Z mniejszym entuzjazmem przyjmuje gości, zaczyna mieć problemy z pamięcią, nasilają się kłopoty z orientacją przy prowadzeniu
samochodu czy podczas spacerów. Idąc na zakupy, nie wie, po co
przyszedł itp.
Anna dochodzi do wniosku, że mąż może chorować na Alzheimera. Poszukuje specjalistów, geriatry i psychiatry, którzy by rozwiali, albo potwierdzili jej wątpliwości. Wywiady z mężem, testy,
badanie komputerowe głowy wskazywały na potwierdzenie przypuszczeń Anny. Opiekunka chorego ma określoną wiedzę medyczną i jest realistką. Wie, że będzie musiała zmienić styl życia, zacząć
stopniowo rezygnować z funkcji społecznych, ograniczyć pracę
zawodową i skoordynować ją z leczeniem męża. Opiekowanie się
osobą cierpiącą na tę ciężką chorobę nie jest łatwe. Przez pierwsze
3-4 lata Anna daje sobie radę sama. Pomaga jej też rodzina. Coraz
większe trudności przynoszą wspólne urlopy, gdyż oprócz objawów
II-go i III-go stopnia choroby, opisanych w poprzednich częściach
artykułu, pojawiają się te najbardziej dotkliwe, czyli: niechęć do higieny, jedzenia, picia, wychodzenia z domu, uciekanie i gubienie się
w terenie, kłopoty z pamięcią, agresja itp.
W III etapie Alzheimera opiekun nie jest w stanie samodzielnie
zająć się chorym. Potrzebna jest opieka całodobowa. Podopieczny
życzy sobie, żeby cały czas była z nim osoba najbliższa. Musi ona postępować rygorystycznie, inaczej chory będzie brudny, zagłodzony,
nie zażyje leku, nie przyjmie lekarza itp.
To wszystko odbija się negatywnie na kondycji opiekuna.
Opiekun staje się pacjentem – początkowo żyje w stresie, który długotrwale pogłębiany przez trudną sytuację rodzinną powoduje depresję. Definiuje się ją jako Stan przygnębienia i smutku, połączony
z innymi trudnymi uczuciami, takimi jak zaburzenia nastroju.
Stan stałego napięcie nerwów przez 24 godziny na dobę wytrzyma tylko ktoś bardzo silny fizycznie i psychicznie, mający silną wolę,
ale też świadomy, dlaczego podjął się tak trudnego wyzwania.

Dyżur 24 godzinny powoduje fizyczne i psychiczne wyniszczanie organizmu. W literaturze specjalistycznej można znaleźć pojęcie „Zespołu stresu opiekuna”. Naukowcy zajmują się nim od 20
lat i nadal nie znaleźli rozwiązania, które uwzględniałoby potrzeby
zarówno chorego, jak i jego opiekuna.
Jak można zapobiegać utracie sił fizycznych i znacznemu pogorszeniu się kondycji psychicznej opiekuna? Można np.:
1.	Szukać pomocy w otoczeniu najbliższych i podzielić się obowiązkami;
2.	Gdy pozwala na to zastępstwo, wyjść na łono natury i przebywać
wśród przyrody;
3. Uprawiać sport, posłuchać muzyki, poczytać książkę itp.;
4. Słuchać muzyki relaksacyjnej, medytować;
5. Poszerzać zainteresowania, realizować hobby;
6.	Szukać pomocy w grupach wsparcia w stowarzyszeniach osób
chorych na Alzheimera.
Należy pamiętać, że nikt nie jest niezastąpiony. Równie ważna jest
świadomość powodów, dla których podejmujemy się trudu opieki nad
chorym. Aby w tym wytrwać, konieczne jest pozytywne myślenie. Powinniśmy pomagać podopiecznemu w trudnych sytuacjach, ale też
mieć na uwadze własne życie, które na razie się zawaliło, ale kiedyś zaświeci słońce. Podopieczny w końcowym etapie choroby, kiedy wymagana jest całodobowa opieka specjalistyczna powinien być przekazany
do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, gdzie z reguły przez całą dobę
jest lekarz geriatra. Opiekun, który zachorował na depresję, powinien szukać pomocy u psycholga i psychiatry.
W IV części artykułu będzie mowa o mojej depresji, na którą chorowałam ponad 10 lat temu, ale udało mi się szybko ją pokonać i obecnie nie ma po niej
śladu. Takich efektów życzę wszystkim, którzy cierpią na tę przypadłość i chcą
żyć aktywnie, długo i szczęśliwie oraz pomagać innym. Postanowiłam opisać
ten trudny okres mojego życia, ponieważ depresja nadal stanowi temat tabu.
Z depresją można żyć stosunkowo normalnie, jednak należy ją leczyć kompleksowo różnymi terapiami, a nie wyłącznie farmakologicznie. Efekty przyspieszy
też pozytywne myślenie, realizacja hobby i chęć pomocy innym.

ZAPRASZAM OPIEKUNÓW do zadawania pytań i dyskusji
na FACEBOKU GŁOSU SENIORA.

ANNA PRZYBYŁEK BORACZYŃSKA 85+
dr nauk tech., oprócz swoich specjalności naukowych interesuje się od wielu lat profilaktyką
zdrowotną i psychologią rozwoju umysłowego.
Pracowała zawodowo 48 lat, piastując różne
stanowiska na AGH: m.in. prodziekan, z-ca dyr
Instytutu; funkcje kierownicze m.in. Komisja Nauk
Org. i Zarządzania PAN, TNOIK, NOT, prezes Honorowy
stowarzyszenia pacjentów. Absolwent 4 UTW, na UTW UJ prowadzący również seminaria w grupie medycznej. Posiada tytuł Honorowy Senior UTW PK. Od 18 lat wolontariusz w różnych NGO,
Ambasador „Głos Seniora” i Ogólnopolskiej Karty Seniora.
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powtarzających się urazów np.; u sportowców, w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, cukrzycy, w wyniku dysplazji stawu biodrowego.

Mało które miasto europejskie może się pochwalić czymś
podobnym – tuż obok Warszawy (można tutaj dojechać autobusem miejskim) zlokalizowane jest miasto-uzdrowisko
Konstancin-Jeziorna. Jedyne miasto uzdrowisko na Mazowszu, jedne z nielicznych w Polsce tężnie. To idealne miejsce
na wypoczynek, ale i na leczenie i rehabilitację.
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A., to kompleks wyspecjalizowanych
obiektów tworzony przez m.in. Hotel Eva Park Life & SPA, Centrum Terapii Narządu Ruchu BIAŁY DOM, Hotel Konstancja, Restauracja Konstancja oraz Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Szpital Rehabilitacji Neurologicznej. Zlokalizowane tuż nieopodal Tężni Solankowej i urokliwego
parku tworzą specjalistyczny zespół obiektów świadczących najwyższej
jakości usługi.
Uzdrowisko świadczy kompleksowe usługi w zakresie rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej oraz organizacji
pobytów rehabilitacyjno-uzdrowiskowych. Atutem jest szeroki wybór naturalnych metod leczenia, profilaktyki zdrowotnej .
Dodatkowo w czerwcu br. uruchomiona została ponownie Cafe Beza
– miejsce tuż obok Parku Zdrojowego, gdzie można będzie wypić kawę,
zjeść przepyszne ciasta i podelektować się urokami okolicy.

Centrum Terapii Narządu Ruchu BIAŁY DOM, prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów w zakresie schorzeń narządu ruchu, neurologii,
reumatologii czy chorób dróg oddechowych. Kierujemy naszą ofertę dla
pacjentów, którzy poszukują zarówno alternatywnych wobec farmakoterapii zabiegów leczniczych, jak i nowoczesnych metod terapeutycznych
z wykorzystaniem najwyższej klasy wyposażenia. Do dyspozycji Gości: 10
studio dwupokojowych 2 + 1 z łazienką.
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www.glosseniora.pl

UZDROWISKO
NA ROGATKACH
STOLICY
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA
NARZĄDU RUCHU
Rehabilitacja ogólnoustrojowa to kompleksowa rehabilitacja narządu
ruchu polecana szczególnie w przypadku istnienia wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń
przewlekłych), a także neurologicznych czy reumatologicznych. Dysponujemy szeroką gamą zabiegów z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii, nowoczesnym sprzętem do rehabilitacji ruchowej, a nad zdrowiem i dobrym
samopoczuciem Państwa czuwać będzie wykwalifikowana kadra fizjoterapeutów. Prowadzimy zajęcia gimnastyki indywidualnej dla poszczególnych jednostek chorobowych, gimnastykę grupową, ćwiczenia w systemie
bloczkowo-ciężarkowym. Oferujemy możliwość korzystania z terapii indywidualnych oraz zapewniamy opracowany przez naszych specjalistów
instruktaże ćwiczeń dopasowane do schorzenia.
Endoproteza stawu biodrowego i rehabilitacja po wymianie stawu
Pacjent najczęściej zgłasza się do lekarza skarżąc się na dotkliwy ból
okolicy biodrowej, ustępujący po wypoczynku. Początki dolegliwości
związanych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodro-wego mogą
zaczynać się bólami w okolicach stawów kolanowych. Później może dojść
do utrudnie-nia rotacji kończyny do wewnątrz oraz kłopoty z odwodzeniem. Niekiedy w zaawansowanym procesie degeneracyjnym bóle występują w nocy i są niezależne od ruchu. Wszczepienie endoprotezy ma na
celu nie tylko znieść dolegliwości bólowe, ale również przywrócić ruchomość i zlikwidować deformacje w stawie biodrowym. Niekiedy wykonuje
się wymiany stawu również z powodu złamania szyjki kości udowej.
Jakie są powody powstawania zmian zwyrodnieniowych w stawie biodrowym?
Najczęściej nie jesteśmy w stanie określić , dlaczego doszło do tak zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych w stawie biodrowym. Mówimy
wtedy o idiopatycznych zmianach zwyrodnieniowych, które są przyczyną
70% wszczepień endoprotez. Koksartroza może wystąpić także na skutek

Czym różni się całkowita wymiana stawu od częściowej?
Całkowita wymiana stawu biodrowego to wymiana zarówno główki
jak i panewki stawu. Staw biodrowy jest stawem kulistym , w którym głowa kości udowej jest osadzona w panewce. Jeśli wymia-nie ulega jedynie
głowa kości udowej to mówimy o częściowej wymianie stawu. W większości wypadków wymianie podlega cały staw.
Po jakim czasie od wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego pacjent powinien być rehabilitowany?
Pacjenta rehabilitujemy tak szybko jak to jest możliwe. Najpierw jest
to rehabilitacja oddechowa, potem rehabilitacja na łóżku, która może polegać np.: na ćwiczeniach izometrycznych mięśni pośladkowych, mięśnia
czworogłowego. Po spionizowaniu pacjenta można wykonywać np.: ćwiczenia bloczkowe w odciążeniu kończyny. Rehabilitacja ruchowa ma na
celu nie tylko usprawnienie pacjenta, ale również przeciwdziałać wystąpieniu zakrzepicy. Krioterapia ma za zadanie ograniczyć dolegliwości bólowe po zabiegu.
Jakie są najgroźniejsze powikłania po wymianie stawu biodrowego
i jak im zapobiegać?
Groźnym powikłaniem po zabiegu jest choroba zakrzepowo-zatorowa, zakrzepica może być umiejscowiona w kończynie dolnej i może spo-

wodować zatorowość płucną. Aby uniknąć wystąpienia choroby zatorowo
zakrzepowej stosujemy u pacjenta heparynę drobnocząsteczkową , która
zwykle przyjmowana jest przez ok. 6 tygodni po zabiegu. Przeciwdziałanie
zakrzepicy to także szybkie zastosowanie po zabiegu rehabilitacji. Pacjent
powinien być poinformowany jakie środki ostrożności należy zachować
po zabiegu aby nie doszło do zwichnięcia endoprotezy. Nie należy krzyżować nóg w pozycji leżącej i siedzącej, nie powinno siadać się w głębokich
fotelach. Jeśli pa-cjent śpi na boku to zaleca się spanie na operowanej kończynie. Należy wyposażyć się w długą łyż-kę do butów żeby nie dochodziło do nadmiernego zgięcia w stawach biodrowych. W początkowym okresie na sedes powinna być nałożona nasadka sedesowa, która zabezpiecza
również przed nadmiernym zgięciem w stawach biodrowych.
Jak należy się zachowywać po wszczepieniu endoprotezy?
Jeśli nie było powikłań to powrót do sprawności sprzed zabiegu następuje po około 3 miesiącach a często znacznie szybciej. Duże znaczenie ma w jakim stanie pacjent był przed operacją. Jeśli nie występowała
nadwaga, nie było znacznych zaników mięśniowych, ograniczenie ruchowe w stawie było głównie spowodowane bólem to powrót do pełnego
zdrowia jest stosunkowo szybki. To o czym pacjenci informują z radością lekarza: minął ból. Po 4 -6 tygodniach miesiącach można zazwyczaj
wrócić do prowadzenia samochodu. Po endoprotezoplastyce nie trzeba
rezygnować z jeżdżenia ro-werem, ale najbezpieczniejszy jest oczywiście
rower stacjonarny. Zalecane jest pływanie, ale nie poleca się np.: koszykówki, jazdy na łyżwach.

REHABILITACJA PO WSZCZEPIENIU
ENDOPROTEZY STAWU
Pacjent opuszczając szpital po wszczepieniu endoprotezy wymaga rehabilitacji
i profilaktyki przeciwzakrzepowej. Aby uniknąć wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej, osoba po zabiegu powinna być szybko uruchamiana i wdrożone powinno być
podawanie odpowiednich leków. Dla osób po wszczepieniu endoprotezy przygotowaliśmy
wstępny program rehabilitacji wraz z pobytem w naszej placówce. Program zapewnia
zabiegi przywracają siłę mięśniową i funkcję stawu oraz ma na celu poprawę koordynacji
ruchowej, pozwalając na szybki i bezpieczny powrót do pełnej sprawności.
PA K I E T R E H A B I L I TA C J I E N D O P R O T E Z Y Z AW I E R A :
• 2 konsultacje lekarskie - wstępną, podczas
której lekarz nakreśla plan rehabilitacji,
zleca
zabiegi
fizykoterapeutyczne
i kinezyterapie oraz końcową,
• 30 (od 5 do 20 min.) zabiegów medycyny
fizykalnej wg. wskazań lekarskich,
• 12 (30 min.) terapii indywidualnych,
• 6 (20 min.) masaży częściowych,
• podczas całego pobytu zapewniamy
iniekcje leków przeciwzakrzepowych,
zmianę opatrunków,

• 13 noclegów w odnowionym Centrum
Terapii Narządu Ruchu Biały Dom
w pokojach typu studio (2 + 1)
• wyposażonych w pełny węzeł sanitarny
oraz system przywołań,
• całodzienne wyżywienie - trzy posiłki
dziennie (śniadanie/obiad/kolacja) oparte
na zasadach zdrowego żywienia,
• bezpłatny parking,
• opiekę recepcyjno/pielęgniarską 24 h,
• dostęp do TV w każdym pokoju,
• bezpłatne wifi.

Cena za pobyt 14-dniowy w pokoju 1 osobowym wynosi: 2 767 złotych
Cena za pobyt 14-dniowy w pokoju 2 osobowym wynosi: 2 482 złotych

INFORMACJE I REZERWACJA TERMINÓW
tel.: 22 484 28 35, kom.: +48 667 771 809
e-mail: zplbialydom@uzdrowisko-konstancin.pl

SPECJALNA OFERTA
WYPOCZYNKU DLA

Wszystko co najlepsze
w wypoczynku w Polsce

SENIORA

NERKI NIE BOLĄ

SIEĆ HOTELI I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH W POLSCE



 przystępne ceny przez cały rok
 a
 trakcyjne lokalizacje
(Śwnoujście, Kołobrzeg, Dziwnówek, Jarosławiec,
Sarbinowo, Dąbki, Krynica Morska, Kąty Rybackie,
Ustronie Morskie, Kalbornia, Wisła, Ustroń,
Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój, Bukowina
Tatrzańska, Szczytna)
 transport

UCZYŁAM SIĘ, SNUŁAM PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ, BYŁAM
ZUPEŁNIE ZDROWĄ NASTOLATKĄ. JAK GROM Z JASNEGO
NIEBA SPADŁA DIAGNOZA: CAŁKOWITA NIEWYDOLNOŚĆ
NEREK. ŻYCIE OBRÓCIŁO SIĘ O 180 STOPNI.

ZDROWIE i wypoczynek
wczasy z zabiegami
baza rehabilitacyjno-zabiegowa

 zabiegi

Zawsze aktualne promocje znajdziesz na
www.nat.pl
Katalog do pobrania także na www.nat.pl

Informacje i REZERWACJE:
Centralna rezerwacja:
 32 325 04 80, 32 325 04 81 (7.00-15.00)
32 326 23 50-51,
 32 326 23 50, 32 326 23 51 (7.00-18.00, w soboty 10.00-14.00)

32 661 12 74,
32 325 04 80-81
ZADZWOŃ I POPROŚ O PRZESŁANIE PEŁNEJ OFERTY

KWIECIEŃ wczasy 7 dni
w dobrej cenie

www.nat.pl
rezerwuj przez internet

Moje nerki przestały pracować z dnia na dzień. Pełna energii
i planów na życie nie zwróciłam uwagi, że jestem bardziej zmęczona.
Wzmożone pragnienie i brak apetytu również mnie nie zaniepokoiły.
Miałam 18 lat, był styczeń 1991 r., ostra zima na Podhalu, moja studniówka, praca dyplomowa, przygotowania do jej obrony i do matury.
Każdy może być zmęczony w tak intensywnym okresie i o takiej porze
roku. Punktem krytycznym stał się dla mnie krwotok z nosa, którego
nie można było zatamować. Trafiłam do szpitala i prawie natychmiast
usłyszałam diagnozę: całkowita niewydolność nerek. Szok dla mnie
i mojej rodziny. W jednej chwili ze zdrowej osoby stałam się ciężko
chorym pacjentem. Jedyny ratunek – dializy lub przeszczep nerki. Na
20 lat funkcję moich nerek zastąpiła maszyna, tzw. sztuczna nerka.
Trzy razy w tygodniu dojeżdżałam do szpitala nawet po 150 km w jedną stronę. Wiele powikłań i komplikacji.
Powoli przyzwyczaiłam się do nowej sytuacji, chociaż było to
bardzo trudne. Musiałam zmienić całkowicie moje życie i wszystkie
plany. Osoby w podobnej sytuacji podtrzymywały mnie na duchu.
Zauważyłam wówczas, że ze mną dializują się sami młodzi ludzie.
Zastanawiałam się czy tylko młodzi chorują na nerki, a starsi nie
mają tego problemu. Przyczyna była jednak inna, bardzo dramatyczna. W tym czasie liczba miejsc na dializach była ograniczona. Osoby
po 50-tym roku życia były raczej skazane na śmierć. Dla mnie też nie
było miejsca na hemodializie („sztucznej nerce”) i cudem „upchnięto” mnie na dializy otrzewnowe. Na szczęście z czasem to się zmie-

niało. Stacje dializ nie dość, że „przybliżały się” do domu, to coraz
więcej osób mogło leczyć się tą metodą. W tej chwili nie ma żadnych
ograniczeń i w każdym wieku chorzy mają dostęp do dializ.
Jednocześnie zmieniły się proporcje wieku osób dializowanych.
Obok mnie dializowało się coraz więcej pacjentów po pięćdziesiątym roku życia i starszych. Okazuje się, że im człowiek starszy, tym
bardziej narażony jest na zachorowanie na przewlekłą niewydolność
nerek. Mimo postępu technicznego zabieg dializy dla wszystkich jest
dość uciążliwy, tym bardziej dla starszych. Widziałam jak źle znosili oni ograniczenia picia płynów, restrykcyjną dietę, dojazdy, leżenie bez ruchu przez 4-5 godzin. Często inne towarzyszące choroby
i dolegliwości pogłębiały stres i cierpienie. Podczas wspólnych rozmów między osobami dializowanymi często słyszałam stwierdzenie:
„Gdybym mógł cofnąć czas”.
Ten czas jest potrzebny, aby móc zapobiec chorobie lub ją oddalić na trochę, a nawet na bardzo długo. Możliwe jest to dzięki
PROFILAKTYCE. Chore nerki nie bolą (poza wyjątkami)! Badania
są dość proste i dostępne, a mogą przyczynić się do uniknięcia kłopotów. Sama znam takie osoby, u których wcześnie zdiagnozowano chorobę, czy to przypadkiem (np. przy wykonywaniu tomografii
komputerowej), czy w badaniach profilaktycznych. Pozwoliło im to
na kilka, a nawet kilkanaście lat opóźnić moment rozpoczęcia dializ. Te obserwacje i doświadczenia skłoniły mnie do intensywnego
namawiania do badań profilaktycznych. Przyłączam się do akcji prowadzonych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, podczas których kierujemy apel do osób po 60 roku życia. Po
co niepotrzebnie cierpieć, jeśli można temu zapobiegać i korzystać
z życia? Szkoda, że sama nie miałam takiej możliwości.
DL

Centralna rezerwacja:

32 326 23 50-51,
32 661 12 74,
32 325 04 80-81

www.nat.pl
rezerwuj przez internet
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PREPARATY
Z RETINOLEM
- KORZYSTAJ Z NICH BEZPIECZNIE



OSTATNIE CHWILE WAKACJI
POWINNIŚMY WYKORZYSTAĆ
NA PIELĘGNACJE SKÓRY, KTÓRA, BĘDĄC WYSTAWIONA NA DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH,
MOGŁA STAĆ SIĘ SUCHA, ZIEMISTA
I MNIEJ ELASTYCZNA. CHCĄC WIĘC
PRZYWRÓCIĆ JEJ BLASK, WARTO W
TYM CZASIE UZUPEŁNIĆ NIEDOBORY
WITAMINY A, KTÓREJ SZCZEGÓLNE
WŁAŚCIWOŚCI POMOGĄ NASZEJ
SKÓRZE WRÓCIĆ DO FORMY PO LETNIM WYPOCZYNKU.

Ostatnia forma witaminy A, czyli

Retinol , wpływa na formowanie się prawi-

dłowo zbudowanych komórek skóry i sprzyja odnowie włókien elastycznych, które
warunkują prawidłowe odżywianie i dotlenianie naskórka. Składnik ten sprawdza się
więc w przypadku skóry dojrzałej, skłonnej do zmarszczek, ponieważ ma działanie
wygładzające i poprawia zarówno strukturę
jak i koloryt skóry. Retinol sprawdza się także w przypadku cery tłustej i trądzikowej,
ponieważ wpływa na regulację poziomu
wydzielania sebum i zmniejsza tendencję
do tworzenia zaskórników. Bez wątpienia
można tutaj polecić krem La Roche Posay
Effaclar K. Retinol, którego głównym składnikiem, jak sama nazwa wskazuje jest właśnie retinol.

DLACZEGO WARTO
STOSOWAĆ RETINOL?
Im dłużej stosuje się retinol tym naskórek staje się bardziej spoisty i młodszy.
Dlaczego tak się dzieje? Otóż zmniejsza się

liczba nieprawidłowych i uszkodzonych
komórek skóry, a dzięki lekkiemu działaniu złuszczającemu i normalizującemu
wierzchnia, zgrubiała warstwa naskórka,
zostaje zredukowana, co w początkowej fazie stosowania retinolu powoduje zwiększoną wrażliwość na promieniowanie słoneczne i potrzebę ochrony.
Ponadto w wyniku regularnego stosowania retinolu zwiększa się produkcja kolagenu i elastyny. Białka te odpowiedzialne
są za jędrność skóry, reperują ją i odbudowują już zniszczone włókna kolagenowe
i elastyczne. Dodatkowo retinol stymuluje
produkcję kwasu hialuronowego w skórze,
którego ilość spada wraz z wiekiem i który
jest odpowiedzialny za prawidłowe nawilżenie komórek skóry. Efektem stosowania
tego składnika jest więc pogrubienie i wymodelowanie skóry, co znacznie opóźnia
jej starzenie się. Jeśli więc posiadamy np.:
zmarszczki czy też cienie pod oczami warto
zastosować krem La Roche Posay Redermic
R, mający w swoim składzie retinol, pozwa-

lający właśnie m.in. zmniejszyć oznaki starzenia skóry, plamy i przebarwienia różnego
pochodzenia.
Podsumowując bogate właściwości
witaminy A, należy zaznaczyć, iż
dzięki niej, cera staje się mniej ziemista i nabiera zdrowszego kolorytu. Jej
stosowanie sprawia także, iż zredukowane zostają przebarwienia pozapalne, zarówno te potrądzikowe jak
i pourazowe. Zwracajmy więc uwagę,
czy w naszej codziennej pielęgnacji
wykorzystujemy pozytywne właściwości witaminy A i jej pochodnych.

Dermokonsultantka
Ziko Dermo
Magda Hutyra

WITAMINA A I JEJ POCHODNE
Jednym z pierwszych odkrytych i zarazem jednym z najpopularniejszych związków organicznych jest witamina A, posiadająca szerokie zastosowanie przede
wszystkim w kosmetyce.
Wszystkie jej formy to RETINOIDY,
a podstawę stanowi Retinol. Pozostałymi
pochodnymi witaminy A są: kwas retinowy,
retinal, beta-karoten oraz związki estrowe
octan i palmitynian retinylu.
KWAS RETINOWY – tretinoina – to
najsilniejsza forma witaminy A, dostępna
tylko w preparatach na receptę, gdyż przy
nieuzasadnionym użyciu może wywołać
podrażnienie, zaczerwienienie, łuszczenie
się skóry, a w ekstremalnych przypadkach
nawet poparzenie. Stąd też kwas ten należy przyjmować z dużą ostrożnością, żeby
uniknąć negatywnych skutków.
Kolejną odsłoną tej popularnej witaminy jest retinal – retinaldehyd – składnik
opatentowany przez koncern kosmetyczny
Pierre Fabre, dostępny w kosmetykach marki Avene, głównie w produktach przeciw-

30

www.glosseniora.pl

mobilnie

zmarszczkowych Ystheal, Eluage oraz Serenage. Odpowiada on m.in. za utrzymujanie
prawidłowego stanu skóry, włosów i paznokci, a wszystko dlatego, że jest to substancja aktywna, która oddziałuje zarówno
na głębokie warstwy skóry, zwiększając metabolizm komórkowy jak i powierzchniowo, pozwalając skórze odzyskać blask.
Najtańszą i najsłabiej działającą formą
witaminy A są jej estry – palmitynian retinylu i octan retinylu (zwyczajowa nazwa
to pro – retinol) - działające głównie nawilżająco i natłuszczająco. Pełnią one ponadto

funkcję antyoksydantów, co oznacza że pozwalają zapobiec łuszczeniu i rogowaceniu,
utrzymując ją w dobrej kondycji.
Z kolei Beta-karoten , nazywany także pro-witaminą A, działa antyrodnikowo
i jest silnym przeciwutleniaczem, a występuje głównie w roślinach (Etja olej marchwiowy).
Warto dodać, iż dzięki swoim właściwościom wspomaga leczenie trądziku i opóźnia
pojawienie się zmarszczek, dlatego w każdym wieku warto zadbać, aby związek ten
znalazł się m.in.: w składzie naszego kremu.
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OPIEKA DOMOWA

POKRZYWA W ZIOŁOLECZNICTWIE
BONIFRATRÓW
W ziołolecznictwie Bonifratrów wykorzystuje się tylko ziele
i korzeń pokrzywy. Aby surowiec był pełnowartościowy należy przestrzegać podstawowych zasad, co do zbioru, obróbki i magazynowania. Pamiętajmy, aby surowiec zbierany był zdrowy, liście zielone a łodygi nie stwardniałe. Uważa się, że najlepsze działania ma pokrzywa
majowa. Posiada więcej witamin i ma lepsze walory smakowe. Letnia
i jesienna zawiera więcej krzemionki, a łodygi mają mocniejsze włókna, które w dawnych czasach stosowane były zamiennie z włóknami
lnu do wytwarzania płótna. Korzenie i kłącza pozyskujemy wiosną
lub jesienią. Łodyga i liście zawierają wit, C – 100-270 mg/100 g, karoten – do 20 mg, chlorofil alfa- i beta- 2,5-5%, ksantofll - 0,12%, fitochinony, czyli wit. K - 0,64%, sole mineralne (dużo żelaza,
wapnia,
GWARANTUJEMY:
krzemu, manganu, magnezu, potasu, fosforu i miedzi), acetylocholinę,
ryboflawinę, kw. pantotenowy, tiaminę, pirydoksynę, histaminę,
kwas
• Indywidualną,
elastyczną ofertę opieki:
mrówkowy, kwas krzemowy, krzemionkę, 2-metyloheptenol, antofen,
z zamieszkaniem, godzinową,
acetofenon, garbniki, kwas glicerowy i glikolowy, flawonoidy, kwas foszpitalną i wakacyjną.
liowy i wiele innych.
Pokrzywa łączona jest z innymi ziołami w mieszankach,
które
• Wykwalifikowaną
kadrę opiekuńczą.
wzmacniają działanie: moczopędne, saluretyczne, przeciwkamicze,
przeciwobrzękowe, przeciwkrwotoczne, przeciwmiażdżycowe,
od• Przystępną
cenę.
truwające, pobudzające krążenie krwi oraz obniżające poziom glukozy we krwi. Połączenie pokrzywy z rdestem ostrogorzki, ptasim, połonicznikiem, skrzypem, borówka brusznicą, lubczykiem, pietruszką,
brzozą i perzem zmniejsza stany zapalne nerek, dróg moczowych,
oczyszcza nerki z piasku i utrudnia tworzenie kamieni moczowych. ŁąSkontaktuj się z nami!
cząc zaś z cykorią zielem i korzeniem, rumiankiem, różą, dziurawcem
i krwawnikiem poprawiamy morfologie krwi. Dzięki zawartości minerałów w tym żelaza sama pokrzywa działa krwiotwórczo i wpływa22
na48 77 999
poziom hemoglobiny i wpływa korzystnie na paznokcie i włosy. Gdy
zamawiam-opieke@promedica24.pl
odczuwamy dolegliwości dróg oddechowych, zatok czy nie możemy
pozbyć się pozostałości zimowych infekcji, należy łączyć pokrzywę
promedica24.pl
z ziołami na drogi oddechowe takimi jak tymianek macierzanka, porost islandzki, lipa, podbiał, sosna, poziewnik i ślaz. Działamy tym samym pobudzająco na czynności oczyszczające nabłonka oddechowego, zapobiegamy wybroczynom krwawym w drzewie oskrzelowym,
usuwamy suchy kaszel i wspomagamy oczyszczanie zatok obocznych
nosa. Stosując korzeń i kłącze należy pamiętać, że wpływa on na gospodarkę hormonalną mężczyzn zapobiegając przerostowi i stanom
zapalnym gruczołu krokowego. Korzeń pokrzywy łączony z ziołami
na przewód pokarmowy jak mniszek, cykoria, krwawnik, fasola, perz
i dziurawiec poprawia przemianę materii, trawienie i obniża poziom
cholesterolu, lipidów i glukozy we krwi. Jako surowiec czyszczący
krew poprawia ogólny stan zdrowia osób cierpiących na choroby reumatyczne i metabolityczne.
Zewnętrznie stosujemy pokrzywę samą w naparach lub jako mieszanka z łopianem, szałwią, babką, chabrem, nagietkiem i innymi ziołami w postaci naparów, hydrolatów, maceratów, szamponów czy
pomad do leczeniu chorób skóry oraz w dermo kosmetykach. Sama
pokrzywa jak i w połączeniu z ziołami zewnętrznie działa przeciwłojotokowo, przeciwtrądzikowo i przeciwłupieżowo, pobudza ukrwienie
skóry głowy a tym samym wzmacnia cebulki włosów i oczyszczają skórę. Do regeneracji skóry, wyprysków, owrzodzeń, ran i zmian trądzikowych możemy stosować sok z pokrzywy do okładów i przemywania
skóry. W leczeniu żylakach kończyn dolnych, hemoroidach łączymy
pokrzywę z kasztanowcem, krwawnikiem, fiołkiem, serdecznikiem, arniką, rdestem ptasim. Picie soku czy spożywanie pokrzywy jest zalecane, jako uzupełnienie diety, uzupełnienie terapii farmakologicznych
w anemii, chorobach kobiecych, dermatozach, chemioterapii, reumatologii oraz o czym często zapominamy pokrzywa wskazana jest przy
dolegliwościach dróg moczowych i wsparciu w wielu terapiach.

Pomóż swoim bliskim
zachować dotychczasowy styl życia!

- SPOSÓB NA PRZEDŁUŻENIE SAMODZIELNOŚCI



DLA NIKOGO NIE JEST TAJEMNICĄ, ŻE SPOŁECZEŃSTWO STARZEJE SIĘ, WEDŁUG DANYCH GUS W 2015 R.
W POLSCE ZAMIESZKIWAŁO BLISKO 8 MLN 800 TYS.
OSÓB W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ, CO STANOWIŁO 23%
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW KRAJU. LICZBA TA BĘDZIE
JEDNAK DYNAMICZNIE ROSNĄĆ. W 2025 R. WYNIESIE
10 MLN 400 TYS. (27,5%), BY W 2035 OSIĄGNĄĆ 11 MLN
400 TYS. (31% LUDNOŚCI). DLATEGO ROŚNIE TEŻ ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI OPIEKI DOMOWEJ.

PROFESJONALNA OPIEKA
DOMOWA NAD SENIORAMI

C

M
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Polski rynek jest w pełni przygotowany do świadczenia usług opieki
domowej, w związku z dużą popularnością zawodu opiekunki seniorów. Tylko z Promedica24 współpracowało do tej pory 26 000 opiekunów i opiekunek.
Promedica24 łączy osoby zainteresowane pracą jako opiekun/-ka
osób starszych z potrzebującymi tej opieki seniorami. Wygląda to
tak, że w rodzinie naszego klienta jest osoba, która z różnych względów potrzebuje, a wręcz wymaga stałej opieki, lub po prostu ludzkiego towarzystwa. Klient, kontaktując się z nami i określając swoje
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potrzeby,
otrzymuje od nas propozycję
konkretnego
opiekuna, bądź
opiekunki.
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Dzięki profesjonalnej opiece nasi podopieczni mogą zachować dotychczasowy styl życia i cieszyć się nim w towarzystwie wykwalifikowanego opiekuna, mieszkając nadal we własnym domu.
Zalety opieki domowej:
1.	Opieka świadczona jest we własnym mieszkaniu podopiecznego, jest kompleksowa, daje poczucie bezpieczeństwa.
2.	Jest to opieka Indywidualna – podopieczny ma doświadczoną
opiekunkę na wyłączność. Specjalnie dobrana opiekunka będzie
w stanie pomóc seniorowi oraz udzielić porad domownikom
w zakresie opieki nad nim.
3.	Opieka jest całodobowa, zaś rodzina ma stały dostęp do informacji o stanie zdrowia seniora, kontakt z rodziną jest nieograniczony.
4.	Komfort – senior przebywa w swoim własnym domu, otoczony
bliskimi, nie czuje się samotny.
5.	Dzięki opiece domowej senior dłużej zachowuje niezależność
i swobodę.
6.	Opieka nad małżeństwem – brak konieczności rozdzielenia małżonków, gdy jedno z nich jest bardziej chore i wymagające specjalistycznej opieki.
Więcej informacji: www.promedica24.pl

Pomóż swoim bliskim
zachować dotychczasowy styl życia!

PROFESJONALNA OPIEKA
DOMOWA NAD SENIORAMI
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CMY
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GWARANTUJEMY:
• Indywidualną, elastyczną ofertę opieki:

z zamieszkaniem, godzinową,
szpitalną i wakacyjną.

• Wykwalifikowaną kadrę opiekuńczą.
• Przystępną cenę.

Skontaktuj się z nami!
22 48 77 999
zamawiam-opieke@promedica24.pl
promedica24.pl
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SOCZEWKI PROGRESYWNE JZO

FAKTY
I
MITY
O SOCZEWKACH PROGRESYWNYCH


Przyczyną problemów z widzeniem, które zaczynają
być odczuwalne zazwyczaj już po 40. roku życia może
być naturalny proces starzenia się soczewki oka
i zmniejszenie jej elastyczności. Prowadzi to do problemów z wyraźnym widzeniem przedmiotów znajdujących
się blisko oczu, szczególnie przy słabym oświetleniu. Konieczne staje się wówczas albo stosowanie okularów do
czytania, albo noszenie dwóch par okularów – jednych
do bliży, drugich do dali. Innym rozwiązaniem są okulary progresywne, które zapewniają wyraźne widzenie na
każdą odległość.
Obecnie oferowane soczewki progresywne zapewniają wysoki
komfort użytkowania. Czasem jednak słyszy się na ich temat zniechęcające opinie, które powstały w dość odległych czasach, kiedy
oferowane były pierwsze takie soczewki. Warto zatem skonfrontować posiadaną wiedzę ze stanem faktycznym.

DO OKULARÓW PROGRESYWNYCH
TRUDNO PRZYWYKNĄĆ:
W dobie nowoczesnych konstrukcji soczewek progresywnych,
stwierdzenie to jest nieprawdziwe. Zaawansowane technologie wykorzystane przy projektowaniu i produkcji soczewek progresywnych
do minimum skracają czas przyzwyczajania się do nich. Aby wykonywanie codziennych czynności stało się przyjemnością, okulary
progresywne powinny być dobrane i zamontowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika. Ponadto, niektórzy producenci soczewek progresywnych, np. JZO sp. z o.o. oferują je z pakietem Komfortowa Adaptacja, co oznacza, że w razie jakichkolwiek
problemów z przyzwyczajeniem się do nich można wymienić je na
okulary jednoogniskowe, dwuogniskowe lub progresywne o innej
konstrukcji.

OKULARY Z SOCZEWKAMI
PROGRESYWNYMI WYGLĄDAJĄ
JAK ZWYKŁE OKULARY KOREKCYJNE:
Na soczewce progresywnej nie widać linii podziału pomiędzy
poszczególnymi obszarami korekcji. Z wyglądu okulary z soczewkami progresywnymi niczym nie różnią się od tych używanych powszechnie np. do czytania. Soczewki progresywne są wykonane
z doskonałych materiałów i pokrywane powłokami antyrefleksyjny-

Komfortowe widzenie na każdą odległość, w każdej sytuacji
soczewki progresywne Jzo to:

mi, które niwelują uciążliwe dla wzroku odblaski. Można je zamówić
nie tylko w wersji bezbarwnej, ale również jako fotochromowe, polaryzacyjne lub barwione.

SOCZEWKI PROGRESYWNE
NIE KORYGUJĄ WSZYSTKICH
WAD WZROKU:
Konstrukcja soczewek progresywnych umożliwia korekcję zróżnicowanych wad wzroku, takich jak: krótkowzroczność, dalekowzroczność lub astygmatyzm. Stosowanie tego typu soczewek zaleca się już w początkowych fazach prezbiopii. Należy obalić mit, że
wady wzroku inne niż prezbiopia ograniczają możliwość noszenia
soczewek progresywnych.

DO SOCZEWEK PROGRESYWNYCH
MOŻNA WYBRAĆ DOWOLNE OPRAWY:

www.glosseniora.pl

idealne dopasowanie okularów do potrzeb
Twojego wzroku

•

elegancki wygląd okularów

•

wygoda użytkowania

•

dowolność w wyborze opraw, niezależnie
od wady wzroku

•

przejrzystość i komfort widzenia, dzięki
wysokiej klasy powłokom antyrefleksyjnym

•

ochrona wzroku przed szkodliwym
promieniowaniem UV

Istnieje nieuzasadnione przekonanie, że okulary progresywne
muszą mieć koniecznie duże oprawy.
W rzeczywistości personalizacja w doborze soczewek i zaawansowane technologie pozwalają na wybór niemal dowolnych opraw
zgodnie z upodobaniami użytkownika.

WSZYSTKIE SOCZEWKI
PROGRESYWNE SĄ TAKIE SAME:

widzenie dali

Nie jest prawdą, że wszystkie soczewki progresywne są takie
same. Współcześnie na rynku jest wiele konstrukcji soczewek progresywnych. Są one dostosowane do potrzeb nabywców: specyfiki
wykonywanej pracy, wieku lub hobby. Takie soczewki jak Intuitiv®
Plus Mio uwzględniają np. sposób patrzenia przez okulary odmienny dla osoby praworęcznej i leworęcznej oraz budowę gałki ocznej,
która jest różna przy różnych wadach wzroku. Okulary progresywne
są tworzone według indywidualnych parametrów zamawiającego.

widzenie pośrednie
widzenie bliży

progresywne soczewki okularowe Jzo

CENY OKULARÓW PROGRESYWNYCH
SĄ ZRÓŻNICOWANE

są oferowane z pakietem koMFortowa

www.jzo.com.pl

aDaptacJa,

co oznacza, że w razie jakichkolwiek problemów z przyzwyczajeniem

Ceny okularów progresywnych zaczynają się od kilkuset złotych.
Ich dokładna wartość zależy od rodzaju wybranych szkieł i ich materiału, wybranych opraw i kosztów montażu. Pamiętajmy jednak,
że korzystając z okularów progresywnych - jedna para okularów zastępuje nam dwie, co po dokładnej kalkulacji zawsze rekompensuje
poniesiony wydatek.

JZO jest firmą produkującą najwyższej jakości soczewki okularowe. Dzięki połączeniu ponad 70-letniego doświadczenia w produkcji
artykułów z branży optycznej, polskiej solidności i korzystaniu z projektów francuskich specjalistów, JZO oferuje soczewki okularowe
najnowszej generacji, zapewniające doskonałą korekcję i ochronę wzroku, w tym wysokiej klasy soczewki progresywne.
34

•

się do nich, można je wymienić na inne soczewki okularowe.

Zapytaj swojego optyka, które soczewki progresywne JZO będą najlepsze dla Ciebie:

Intuitiv® Plus

Anateo® Plus

Sirus® Plus

Intro®+

REGIONALNY GŁOS SENIORA

KAWA


WIELU Z NAS CODZIENNIE ZADAJE SOBIE PYTANIE: JAKĄ
KAWĘ WYBRAĆ? PARZONĄ, ROZPUSZCZALNĄ CZY MOŻE
Z EKSPRESU ALBO PARZONĄ W FRENCH PRESSIE? KTÓRA
KAWA NAS POBUDZI, A KTÓRA NIE TYLKO NIE DODA NAM
ENERGII, A WRĘCZ PO PROSTU NAM ZASZKODZI?

Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście kawa rozpuszczalna. Na półkach sklepowych mamy duży asortyment: od kawy czarnej rozpuszczalnej, kaw „3 w 1” po kawy rozpuszczalne z mlekiem
i dodatkiem smakowym w jednej saszetce. Nie jest to najlepszy
wybór ponieważ kawa rozpuszczalna posiada w swojej zawartości
ochratoksynę A. Ta substancja jest produkowana przez pleśń, odkłada się w naszym organizmie i uszkadza między innymi nerki i układ
odpornościowy.
Kawa parzona, czyli zmielona kawa zalana gorącą wodą też
nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlaczego? Fusy które znajdują się
w szklance lub kubku mają cały czas kontakt z wodą. Tworzy się charakterystyczna zawiesina z której wydobywają się substancję szkodliwe przede wszystkim dla naszego żołądka i wątroby.

Kawa z ekspresu ciśnieniowego jest uważana za jedną z najzdrowszych. Kontakt gorącej wody z zmielonymi ziarnami kawy jest bardzo krótki (espresso parzy się w czasie 20 – 30 s.) co daje nam czysty
i zdrowy napar. Warto zaznaczyć dwie kwestie: espresso ma jeden minus, jest kawą dosyć mocno zakwaszoną więc spożywanie więcej niż
4 filiżanek dziennie nie jest wskazane. Co więcej, filiżanka espresso na
pewno nas nie pobudzi, ponieważ posiada bardzo małą ilość kofeiny!
Kawa parzona w french Pressie lub jak kto woli w prasce francuskiej ma na pewno najwięcej kofeiny ze wszystkich wyżej wymienionych sposobów zaparzania kawy ponieważ dobrze przygotowany
french Press parzy się około 4 minut. Oczywiście jeżeli przesadzimy
z czasem zaparzania możemy taką kawę przeparzyć i wydobyć z niej
czynniki które na pewno nie będą dobre dla naszego organizmu. Do
tej metody zaparzania na pewno musimy użyć świeżo wypalonej kawy
oraz świeżo zmielonej wtedy efekt na pewno będzie pozytywny.
Podsumowując, na pewno należy spożywać kawę świeżo wypaloną, która będzie zmielona tuż przed zaparzeniem. Nie wybierajmy
kaw rozpuszczalnych które są przetwarzane. Parzmy kawę z zalecanymi formami i w rozsądnych ilościach.

SENIOR NA
JEZIORZE I MOŻE
ZABYTKOWA ŻAGLÓWKA, ZAMIAST TRAFIĆ
NA ZŁOM, PŁYWA PO ZATOPIONEJ KOPALNI



W MIEJSCU, GDZIE DZIŚ FALUJE MALOWNICZE JEZIORO TARNOBRZESKIE, ZNAJDOWAŁA SIĘ PRZEDTEM ODKRYWKOWA
KOPALNIA SIARKI. PRZEZ PRAWIE 40 LAT ZAOPATRYWAŁA
ONA PRZEMYSŁ CHEMICZNY W TZW „POLSKIE ZŁOTO”. ZAPOTRZEBOWANIE NA SIARKĘ NA ŚWIATOWYM RYNKU ZNACZNIE SPADŁO.
OBECNIE POZYSKUJĘ SIĘ JĄ JAKO PRODUKT UBOCZNY PRZY ODSIARCZANIU PALIW: GAZU I ROPY NAFTOWEJ. PO ZAKOŃCZENIU
EKSPLOATACJI KOPALNI PRZYSTĄPIONO DO JEJ REKULTYWACJI.
DAWNE WYROBISKO, PO ODPOWIEDNIM ZABEZPIECZENIU, ZOSTAŁO ZALANE WODĄ Z POBLISKIEJ WISŁY. W TEN SPOSÓB POWSTAŁO PRAWIE PIĘCIUSETHEKTAROWE JEZIORO. WOKÓŁ JEST
PIĘKNA PIASZCZYSTA PLAŻA, ZNAJDUJE SIĘ TAM PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA, KLUB ŻEGLARSKI MARINA, A NAWET PALMY.

Warto poznać historię wspomnianej łodzi żaglowej. Otóż seniorzy z UTW Tarnobrzeg zauważyli, że zabytkowa łódź, której lata
świetności na Mazurach minęły prawie pół wieku temu, niszczeje
i najpewniej skończy na złomowisku. Projektantem tej łodzi był,
nieżyjący już, znany konstruktor Tadeusz Ostaszewski (dziadek popularnej aktorki Mai Ostaszewskiej). Seniorzy podjęli desperacką
decyzję: bez zaplecza technicznego, bez pieniędzy, postanowili wyremontować żaglówkę. Prace trwały prawie pół roku. Okazało się, że
zniszczenia jakich dokonał czas, były dużo większe niż pierwotnie
oceniano. Kadłub, przeżarty przez rdzę, wymagał wycięcia całych
płatów blach i zastąpienia ich łatami. Koszty przerosły wstępne kalkulacje. Rozpoczęła się akcja zdobywania środków finansowych, ponieważ wydatki znacznie wzrosły.
Część potrzebnej sumy udało się pokryć z projektu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – „Żeglujące pokolenia – spełniamy marzenia”. Warto w tym
miejscu dodać, że do pomocy włączyło się kilku studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, akcja miała więc
charakter międzypokoleniowy. Do ukończenia prac remontowych
przyczynili się także Prezydent Tarnobrzega oraz sponsorzy, nie
tylko oferując pomoc finansową, ale także udostępniając potrzebny
sprzęt, materiały i pracowników. Należy jednak zaznaczyć, że dużą
część zadań wykonali sami seniorzy – były to setki godzin roboczych
i ciężkiej pracy fizycznej.
Niewielu wierzyło w powodzenie tego projektu, jednak 9 października 2015 roku żaglówka została zwodowana na Jezioro Tarnobrzeskie. Krótko potem trzeba ją było zabezpieczyć na zimę. Trwały jeszcze prace wykończeniowe, konieczne było także zapewnienie
niezbędnego wyposażania.

Tegoroczny sezon żeglarski został oficjalnie zainaugurowany
uroczystym piknikiem sportowo-żeglarskim, na który przybyło sześciuset seniorów z jedenastu podkarpackich UTW. Uczestnikom zapewniono wiele atrakcji, m.in.: rejsy po jeziorze, rywalizacja sportowa na wesoło, koncert zespołu szantowego, plażowanie, wspólne
grillowanie i śpiewanie.
Dzięki inicjatywie i determinacji zapaleńców z UTW w Tarnobrzegu, nie tylko seniorzy, ale i społeczność miasta ma możliwość
żeglowania po malowniczym Jeziorze Tarnobrzeskim, na pięknej
i profesjonalnej łodzi.
KRYSTYNA FRĄSZCZAK

ELEONORA CHMIELARSKA Z BOCHNI (87 LAT)
AMBASADORKA KONKURSU ORAZ GŁOSU SENIORA

SENIOR
DZIAŁKOWIEC

MASZ DZIAŁKĘ?
UPRAWIASZ
OGRÓDEK?

WYŚLIJ NAM ZDJĘCIE I ZDOBĄDŹ ATRAKCYJNE NAGRODY!

Na zgłoszenia czekamy pod adresem: konkurs@manko.pl
PARTNER
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www.glosseniora.pl
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REGIONALNY GŁOS SENIORA

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

w
GMINIE
JERZMANOWICE-PRZEGINIA


TEGOROCZNA TRADYCYJNA NOC
ŚWIĘTOJAŃSKA W JERZMANOWICACH MIAŁA SZCZEGÓLNY
CHARAKTER. PO RAZ PIERWSZY W JEJ
RAMACH ODBYŁ SIĘ GMINNY DZIEŃ SENIORA. ORGANIZATORZY PRZYGOTOWALI DLA SENIORÓW WIELE ATRAKCJI
– MOGLI ONI WYKONAĆ PODSTAWOWE
BADANIA PROFILAKTYCZNE, ZASIĘGNĄĆ
OPINII FIZJOTERAPEUTY ORAZ WZIĄĆ
UDZIAŁ W KONKURSIE, W KTÓRYM NAGRODAMI BYŁY MIĘDZY INNYMI MASAŻE
ORAZ KONSULTACJE FIZJOTERAPEUTYCZNE. W RAMACH DNIA SENIORA SENIORZY
MOGLI WYSŁUCHAĆ PRELEKCJI EKSPERTÓW NA TEMAT ZDROWIA.

Pierwszy wykład pt. „Żywienie w profilaktyce starzenia się organizmu” poprowadziła dr Beata Piórecka – pracownik
Zakładu Żywienia Człowieka w Instytucie
Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejną

prelekcję pt. „Geriatria i gerontologia – co
nas wyróżnia?” przygotowała i wygłosiła
Paulina Zięba – ratownik medyczny i pielęgniarka, zatrudniona w Oddziale Stacjonarnym Medycyny Paliatywnej w Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Wielickiej
w Krakowie. Na specjalnie przygotowanych
stoiskach seniorzy mogli pobrać materiały
edukacyjne przygotowane przez Cardiovascular Center Foundation pt. „Życie po zawale” oraz „Serce bez dymu”.
Podczas Dnia Seniora zainaugurowano gminną edycję Ogólnopolskiej Karty
Seniora, którą dystrybuowali wolontariusze gminnego Centrum Wolontariatu –
od początku współpracy ze Stowarzyszeniem Manko w Gminie wydano już ponad
sto egzemplarzy karty. Wszystkich chętnych zapraszamy do wyrobienia Karty –
jest to możliwe w pokoju 129 w siedzibie
Urzędu Gminy – Karta jest wydawana na
poczekaniu po wypełnieniu prostego formularza.

Przedsiębiorcy z terenu Gminy, którzy
respektują Kartę Seniora to: Chochołowy
Dwór, restauracja Ara, cukiernia Kawa
i Miód, Centrum Rehabilitacji Vitalmed.
W przyszłości planowane jest zorganizowanie spotkania przedsiębiorców z seniorami oraz prezesem Stowarzyszenia Manko – Łukaszem Salwarowskim, podczas
którego przedstawicielom firm uznających
Kartę wręczone zostaną specjalne certyfikaty. Informujemy, że nadal istnieje możliwość przyłączenia się firm do programu
OgólnopolskaKarty Seniora.
Gmina Jerzmanowice-Przeginia prowadzi aktywną działalność na rzecz osób
starszych, już jesienią tego roku seniorzy
z terenu Gminy zyskają możliwość udziału
w III Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie oraz konferencji naukowej o tematyce profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego organizowanej przez Fundację
Cardiovascular Center Foundation."
JOANNA JABŁOŃSKA

www.glosseniora.pl

CZYLI SAVOIR-VIVRE W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ KRAKOWA



MAMY MALEŃKI SUKCES KULTURALNY: W KRAKOWSKICH TRAMWAJACH
I AUTOBUSACH MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ SPADEK HAŁASU. NADAL WSZECHOBECNY JEST WIDOK LUDZI Z TELEFONAMI KOMÓRKOWYMI – NIEODŁĄCZNYM
ATRYBUTEM KAŻDEGO WSPÓŁCZESNEGO
CZŁOWIEKA – ALE ROZMOWY PROWADZONE SĄ JAKBY CISZEJ I KRÓCEJ, CO
NIE ZNACZY, ŻE SYTUACJA JEST JUŻ IDEALNA. I POMYŚLEĆ, ŻE ZAISTNIAŁA ZMIANA
JEST TAKŻE ZASŁUGĄ SENIORÓW.

Druga edycja działalności Akademii
Obywateli Trzeciego Wieku przy Fundacji
Stańczyka zgromadziła aktywnych seniorów. Zwykła „burza mózgów” zaowocowała ciekawymi pomysłami. Jednym z nich był
właśnie, nurtujący mnie od dawna, problem
zbyt głośnego korzystania z telefonów komórkowych w komunikacji publicznej.
Próby zaradzenia temu zjawisku, w dobie powszechnego korzystania z telefonów
komórkowych, wydawały się bardzo trudne do zrealizowania. Nawet prowadzący
warsztaty miał wątpliwości, co do skuteczności naszej inicjatywy. Przyznam, że nie


PODCZAS ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE
W JERZMANOWICACH ZORGANIZOWANY ZOSTAŁ KAMPUS
IM. ŚW. JANA PAWŁA II, W KTÓRYM MŁODZIEŻ Z TERENU
DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ, A TAKŻE Z ROSJI I UKRAINY
UCZĘSZCZAŁA NA KATECHEZY, UCZESTNICZYŁA
W NABOŻEŃSTWACH I MSZACH. PIELGRZYMI ZOSTALI
UGOSZCZENI PRZEZ KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Z TERENU
GMINY, KTÓRE KAŻDEGO DNIA CZĘSTOWAŁY GOŚCI CIASTAMI
WŁASNEGO WYROBU.
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„WEŹŻE
GADAJ
CISZEJ”

SENIORZY KORZYSTAJĄCY Z ZABIEGÓW STANOWIĄCYCH NAGRODY W KONKURSIE PODCZAS I GMINNEGO DNIA SENIORA
(FUNDOWANE PRZEZ CENTRUM REHABILITACJI VITAL-MED W JERZMANOWICACH).

było łatwo. Przy wsparciu prowadzącego
i całej grupy, wystosowałam list do krakowskiej prasy z prośbą o nagłośnienie tego
problemu. Wprawdzie mój list nie został
wydrukowany, ale w prasie, radiu i telewizji pojawiły się artykuły podejmujące ten temat. Jednocześnie założyliśmy stronę na Facebooku: „Przyjazna komunikacja miejska
w Krakowie”, gdzie nagłaśnialiśmy i piętnowaliśmy zbyt hałaśliwe, zbyt intymne i niesympatyczne rozmowy telefoniczne. Temat
znalazł uznanie w MPK S.A. Zrealizowano
bardzo dowcipny spot, emitowany później
na monitorach w tramwajach i autobusach:
„Weźże gadaj ciszej”. Uznaliśmy, ze nasze
działania miały wpływ na ten sukces.
Mnie jednak to w pełni nie usatysfakcjonowało, promowałam temat ściszania
rozmów telefonicznych wśród studentów
UTW Politechniki Krakowskiej, którego
jestem słuchaczką, apelując w formie listu
o mądre korzystanie z komórek
Największą grupą korzystającą z komunikacji miejskiej i komórek jest jednak
młodzież, i to do nich postanowiłam dotrzeć ze swoją akcją. Tym razem wykorzystałam formę konkursu poetycko- pla-

stycznego pod hasłem: „Weźże gadaj ciszej,
czyli o kulturze korzystania z komunikacji
publicznej”, który skierowałam do krakowskiej młodzieży gimnazjalnej. Udało mi
się uzyskać zgodę na przeprowadzenie tej
akcji w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta
Krakowa. Wielkie zaangażowanie i życzliwość wykazały Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu oraz MPK S.A.
w Krakowie, przyznając ciekawe nagrody
dla laureatów konkursu, między innymi
darmowy miesięczny bilet dla zwycięzcy.
Dzięki temu młodzież, która wzięła udział
w konkursie, zdała sobie sprawę z istniejącego problemu i mam nadzieję, zachowuje
i promuje kulturalną postawę w komunikacji miejskiej.
My seniorzy, możemy wpływać na to, co
dzieje się wokół nas. Wystarczy obserwować i wykazać się determinację w realizacji
celu, jednocześnie bez zbędnej zrzędliwości pouczać młodzież. W jaki sposób? Przykład, jak to robić dała także nowa kampania
„Weźże się przesuń”, emitowana w krakowskiej komunikacji publicznej.
REGINA ŻYŁA
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DNIA 25 GRUDNIA 2014R. WESZŁY W ŻYCIE
NOWE PRZEPISY KONSUMENCKIE OCENIANE
JAKO POWRÓT DO DOBRYCH ZASAD
PRAWNYCH. NOWE PRAWO OBOWIĄZUJE JUŻ
OD PONAD PÓŁTOREJ ROKU ALE DUŻA RZESZA
OSÓB NADAL NIE JEST ŚWIADOMA ZMIAN.
UCHYLONO DOTYCHCZASOWE USTAWY A W ICH
MIEJSCE UCHWALONO USTAWĘ O PRAWACH
KONSUMENTA, KTÓRA WPROWADZIŁA SZEREG
ZMIAN I TO NA KORZYŚĆ KONSUMENTÓW.

PRAWO
KONSUMENCKIE
DLA SENIORA
dłowej produkcji czy też niepoprawnej instrukcji obsługi lub konserwacji.

NAPRAWA

Przepisy te mają za zadanie chronić wszystkich słabszych uczestników rynku. Konsumentem zgodnie z nową definicją jest to osoba
fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Potocznie określamy to jako wszelkie zakupy w celach prywatnych.
Nowe przepisy wprowadzą szereg zmian dot. obowiązków informacyjnych. Teraz firma, u której zakupimy towar lub usługę będzie
musiała rzetelnie Nas poinformować o wszelkich kosztach, uprawnieniach, danych rejestrowych firmy oraz udostępnić wzory odstąpień.

DECYZJA KONSUMENTA
Chcąc zareklamować dany towar już nie zrobimy tego z tytułu
niezgodności towaru z umową lecz z tytułu rękojmi. Naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy – takie uprawnienia przysługują konsumentom w związku z wadą zakupionego towaru. To
od konsumenta będzie zależało, z której możliwości skorzysta. Nie
zmienił się czas na złożenie reklamacji- nadal możemy to zrobić w
ciągu dwóch lat od zakupu.

ROK NA KORZYŚĆ SENIORA
Z 6 do 12 miesięcy wydłużył się korzystny dla konsumenta
czas, w którym przyjmuje się, że wada istniała już w momencie sprzedaży. Oznacza to, że jeżeli w okresie roku od zakupu towar
zacznie wykazywać wady mamy bardzo duże szanse na pozytywne
rozpatrzenie reklamacji.
W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli
między 12 a 24 miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu – np.
jest wynikiem zastosowania materiałów niskiej, jakości, nieprawi-

Minęły czasy parokrotnych napraw towaru, który w ich efekcie
i tak nie nadawał się do użytku. Wprowadzono zasadę jednokrotnej
naprawy, po której bezspornie mamy prawo żądać zwrotu pieniędzy.

BEZTERMINOWO
Jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wady towaru, konsumentowi
przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi bez
względu na okres, jaki upłynął od stwierdzenia wady. Oznacza to, że
przedsiębiorca odpowiada za produkt, nawet, jeżeli wada zostanie
przez konsumenta zauważona po upływie 2 lat od wydania rzeczy.

KIEDY SPRZEDAWCA NIE ODPOWIADA
Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale towar
można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana konsumentowi w momencie zakupu.

FORMA ZŁOŻENIA REKLAMACJI
Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
Pismo reklamacyjne konsument może przekazać sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI
Przedsiębiorca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

KOSZTY REKLAMACJI
Konsument składający reklamację powinien na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego w umowie, (jeżeli tego miejsca nie określono, tam gdzie została mu wydana).
Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

BANKOWOŚĆ
ELEKTRONICZNA
– BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH
PIENIĘDZY W INTERNECIE

BARIERY PSYCHOLOGICZNE SPRAWIAJĄ, ŻE
SENIORZY WCIĄŻ PODCHODZĄ DO OBROTU
BEZGOTÓWKOWEGO Z REZERWĄ. DYSTANS DO
NOWINEK TECHNICZNYCH CZY LĘK PRZED TYM, ŻE ICH
PIENIĄDZE „PRZEPADNĄ” BEZ WIEŚCI W „WIRTUALNEJ”
RZECZYWISTOŚCI SPRAWIAJĄ, ŻE GOTÓWKA – CZĘSTO
NAWET OSZCZĘDNOŚCI CAŁEGO ŻYCIA – ZAMIAST
BEZPIECZNIE PĘCZNIEĆ NA BANKOWYM KONCIE,
ZALEGA W MATERACU BĄDŹ BIELIŹNIARCE.
Włamanie. Wyłudzenie metodą „na wnuczka”. Wizyta złodziejaprzebierańca podającego się za pracownika gazowni. Torebka wyrwana podczas powrotu z poczty lub banku do domu. W mediach
słyszymy przeróżne warianty tej samej, przygnębiającej historii,
w której pieniądze ludzi starszych –– padają łupem przestępców.
Wiemy, że samo założenie konta w banku jest dość proste i bezpieczne. Posiadając konto, nie trzymamy w domu większej gotówki,
co niweluje wiele zagrożeń. Lecz aby opłacić rachunki, musimy udać
się do banku, urzędu pocztowego lub specjalnego punktu. Tym samym, tracimy czas poświęcony na dojazd i oczekiwanie w kolejce,
a także pieniądze, uiszczając opłatę za wykonanie operacji przelewu.
Co więcej, transportując gotówkę, narażamy się na ryzyko jej utraty w razie rozboju czy zgubienia portfela. Złożenie wniosku kredytowego lub założenie lokaty również oznaczają „wycieczkę” do banku.
Tymczasem wszystkie te czynności możemy zrealizować samodzielnie – o dowolnej porze i w domowym zaciszu – siedząc wygodnie
w fotelu i popijając ulubioną herbatę.
Umożliwia to bankowość elektroniczną (tzw. e-bankowość), czyli
korzystanie z naszego konta w sposób „zdalny” – samodzielnie, przy
użyciu urządzenia elektronicznego? To właśnie bankowość internetowa (tzw. bankowość online), jako jedna z kategorii e-bankowości,
pozwala wygodnie poruszać się po świecie osobistych finansów.
E-bankowość pozwala zaoszczędzić pieniądze, gdyż wykonywanie za jej pomocą operacji jest zwykle tańsze niż w oddziale banku.
Dzięki niej możemy zaoszczędzić czas, ponieważ, aby skorzystać
z usług banku, wystarczy włączyć komputer. Ale czy ta wygoda nie
okaże się dla nas bardzo kosztowna? Jak możemy zadbać o bezpieczeństwo naszych pieniędzy w sferze bankowości elektronicznej?

Z bankowością elektroniczną poradzi sobie każdy, kto opanował podstawy obsługi komputera i Internetu. Banki prześcigają
się w tym, aby ich „wirtualne oddziały” i e-konta były jak najbardziej intuicyjne i proste w obsłudze. Dbają także o bezpieczeństwo
klientów, m.in. korzystając ze specjalnych certyfikatów szyfrujących połączenia internetowe. To użytkownik konta okazuje się najczęściej „słabym ogniwem”, ułatwiając cyberprzestępcom działanie. Tymczasem wystarczą standardowe, powszechnie stosowane
zabezpieczenia, a także minimum zdrowego rozsądku i czujności,
aby ustrzec się problemów.
Wszystko zaczyna się od naszego komputera. Ważne, aby posiadał oryginalne oprogramowanie i system operacyjny, a także program antywirusowy. Nie możemy zapominać o ich bieżącym aktualizowaniu. Unikajmy także korzystania z bankowości internetowej
w miejscach publicznych, w których dostępne jest Wi-Fi. Na e-konto
zawsze logujemy się przez stronę banku. Nie korzystamy z przysłanych mailem linków ani wyszukiwarki. Logując się, sprawdzamy, czy
połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien rozpoczynać się
od „https://”, przed którym widnieje symbol kłódki), a także korzystamy z nietypowego hasła. Data urodzin albo imię bliskiej osoby,
to marne zabezpieczenie. Korzystajmy z hasła, które zawiera litery, symbole i cyfry. Nie zapisujemy go w przeglądarce internetowej
i wykorzystujmy je tylko do e-bankowości, a nie do innych działań
w sieci (mail, portale społecznościowe etc.). Pamiętamy też o tym,
że bank nigdy – czy to mailowo, czy telefonicznie – nie będzie prosił
nas o podanie jakichkolwiek danych związanych z naszym kontem
(np. loginu i hasła). Jeśli cokolwiek wzbudzi nasze obawy – natychmiast poinformujmy o tym bank.
Po krótkim czasie korzystania z e-bankowości ustąpi lęk przed
nieznanym. Zastąpi go poczucie spokoju i komfortu, gdy o dowolnej
porze, korzystając z komputera, będziemy w stanie bezpiecznie zarządzać naszymi finansami.
MICHAŁ MALCZYŃSKI

MGR PATRICIA MITRO – Prawnik z Fundacji Prawnikon
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PUŁAPKA PIRAMID
FINANSOWYCH

WYSOKA OPŁACALNOŚĆ I BRAK ZAGROŻENIA
INWESTYCJI TO MARZENIE NIEMAL KAŻDEJ
OSOBY. CO ZROBIĆ, ŻEBY ULOKOWAĆ SWOJE
PIENIĄDZE MĄDRZE I NIE DAĆ SIĘ ZŁAPAĆ
W PUŁAPKĘ FINANSOWYCH PIRAMID?

Jedną z form pułapek na rynku, w które nieświadomie możemy
wpaść, lokując oszczędności, są firmy i parabanki prowadzące działalność na zasadzie tzw. piramidy finansowej. Dlaczego „piramida”?
Ponieważ jest to forma oparta na wąskiej grupie osób angażującej
inne osoby, umieszczając je na coraz to kolejnych poziomach piramidy. Piramida finansowa tworzona jest w celu pozyskania jak największej sumy pieniędzy od jak największej liczby klientów w jak
najkrótszym czasie. Realizowane jest to dzięki wytworzeniu u klientów fałszywego przekonania o ponadprzeciętnej opłacalności i braku zagrożenia inwestycji.
Typowym przykładem piramidy finansowej jest sytuacja, gdy
osoba dołączająca do piramidy, uzyskuje prowizję z tytułu pozyskania do niej kolejnych osób, które są przeświadczone o otrzymaniu
intratnych korzyści. Jak wynika ze schematu piramidy finansowej
(rys.1), jeśli każda osoba miałaby zwerbować sześć kolejnych – na
10 poziomie ilość uczestników w piramidzie przekraczałaby ludność
Polski. Z tego właśnie powodu, cykl życia piramid jest krótki i zawsze zmierza do załamania.
Schemat piramidy opiera się na tym, że firma zwykle nie inwestuje powierzonych środków (lub jej inwestycje są obarczone najwyższym stopniem ryzyka), ale w początkowej fazie wypłaca zobowiązania klientom środkami pochodzącymi z wpłat od nowych
klientów. Konstrukcja piramidy finansowej musi się załamać, np.
w wyniku masowej rezygnacji i roszczeń klientów żądających zwrotu powierzonych oszczędności. Wtedy suma oczekiwanych przez
klientów środków przewyższa wysokość zgromadzonego kapitału,
który często jest już wyprowadzony z firmy. Załamanie piramidy
może nastąpić również w wyniku formalnego zniknięcia założyciela,
który przewiduje w najbliższym czasie upadek.
Taki sposób funkcjonowania rynkowego różni działalność piramidy finansowej od inwestycyjnej działalności banku, który przyjmuje, że dostaniemy oferowany zysk, gdyż inwestorzy zarobią więcej
dzięki naszym pieniądzom.
Niebezpieczeństwo piramid finansowych jest o tyle istotne, że po
ujawnieniu afery związanej z załamaniem piramidy, po jakimś czasie
pojawiają się kolejne formy oszustw rynkowych (np. Galicyjski Trust
Kapitałowo-Inwestycyjny w 1992 r., Skyline w 1993 r. , Titan sp.
z o.o. w 1997 r., Warszawska Grupa Inwestycyjna w 2006 r., Lyoness
w 2008 r., Amber Gold w 2013 r.). Jest to związane z uśpieniem

czujności klientów i rozbudzeniem nowego entuzjazmu uzyskania wysokich zysków.
Takie finansowe oszustwo zwykle odbywa się pod pozorami
dobrze i sprawnie funkcjonującego biznesu. Przedstawiciele firmy
– „piramidy finansowej” – działają w ramach przekonującej strategii marketingowo-reklamowej, sprawiają wrażenie ludzi wiarygodnych, dobrze wykształconych. Niektóre z tych firm posiadają profesjonalną stronę internetową, odwołują się do autorytetów w świecie
nauki czy gwiazd telewizyjnych. W innym przypadku przekaz i reklama nie mają formy powszechnej, ale wytwarzana jest atmosfera
zamkniętego kręgu wtajemniczonych osób, które mają szanse na
szczególne zyski i korzyści.
Podstawowe kroki służące uniknięciu ryzyka inwestycyjnego:
1. Wysokość oprocentowania – im większy jest oczekiwany zysk z inwestycji, tym większe jest ryzyko z nią związane. Jeśli firma gwarantuje zyski na poziomie znacznie przekraczającym dochody z dostępnych lokat, z założenia są to informacje budzące wątpliwości.
2. Należy sprawdzić czy podmiot nie znajduje się na liście ostrzeżeń
publicznych Komisji Nadzoru Finansowego – www.knf.gov.pl
3. Warto korzystać z rad instytucji publicznych, czasem można zasięgnąć rady u zaufanego doradcy.
Trzeba również pamiętać , że pomimo tych podstawowych zabezpieczeń nie jest łatwo w pełni chronić konsumentów przed nowo
powstającymi piramidami finansowymi, gdyż formy i metody działania piramid są coraz to skuteczniejsze i trudne do zweryfikowania
w odpowiednim czasie. Dlatego też podstawową metodą ochrony
przed pułapkami finansowych piramid jest zdrowy rozsądek, zdobywanie jak najwięcej informacji o działalności podmiotu oraz brak
bezkrytycznej wiary w inwestycyjne cuda.
1
2
3
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5
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OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA
– edycje lokalne!
Wiele miast zamiast wprowadzać lokalną kartę seniora, która
działałaby tylko na terenie ich miasta zdecydowało się przystąpić do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, która jest ważna
w całej Polsce, ale także w ich mieście (gminie).
Dzięki temu senior z danego miasta otrzymuje połączenie karty
lokalnej i ogólnopolskiej. Uczestnictwo w programie koordynuje
we współpracy z władzami miasta najczęściej Gminna Rada Seniorów lub w razie jej braku inna organizacja seniorska.
Seniorzy z poparciem organizatora (Głos Seniora) i miastem
często sami przekonują i pozyskują lokalne firmy do honorowania
karty. Do dnia dzisiejszego na lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty
Seniora zdecydowało się już 14 gmin, m.in.: Dąbrowa Górnicza,
Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Zabierzów, Nędza, Jerzmanowice –
Przeginia, Świętochłowice, Rzeszów, Olkusz, Kłodzko, Stary Sącz
i Dzierżoniów. Dostajemy zgłoszenia od gmin i miast z całej Polski.
Ogólnopolską Kartę Seniora posiada już ponad 53 tys. seniorów
i honoruje już ją ponad 400 instytucji.
Zapraszamy do współpracy rady seniorów i inne organizacje
seniorskie chcące wydać z nami w swojej gminie lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora. Zapraszamy też lokalne firmy
chcące dołączyć do programu i honorować kartę. Dzięki temu
będą one promowane wśród aktywnych seniorów w całej Polsce.
Więcej informacji:

Miasto Rybnik 10421

Gmina Zabierzów 37257

Gmina Nędza 15832

Stary Sącz 39412

Jastrzębie-Zdrój 20067

Świętochłowice 41945

Dąbrowa Górnicza 31474

Kłodzko 42789

Olkusz 33592

Gmina Jerzmanowice-Przeginia 44525

Rzeszów 35951

Dzierżoniów 46855

KRAKÓW I CAŁA POLSKA
Stowarzyszenie MANKO – Redakcja Głosu Seniora
Al. Słowackiego 46/30 | tel. 12 429 37 28 | www.glosseniora.pl | e-mail: kontakt@manko.pl

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA
ZAWITAŁA DO ŚWIĘTOCHŁOWIC!
Wręczenie kart przez prezydenta miasta, Dawida Kostempskiego, miało miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury. Dzięki karcie, seniorzy będą mogli korzystać z rozmaitych zniżek o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym rekreacyjnym oraz turystycznym na terenie
zarówno Świętochłowic jak i całej Polski.
- Troska o seniorów ma dla nas szczególne znaczenie, dlatego z myślą o was wprowadziliśmy m.in.
specjalne ulgi w ramach Świętochłowickiej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora – mówił prezydent
Świętochłowic.
Kartę może wyrobić każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 60 lat. Aby się o nią ubiegać należy wypełnić formularz dostępny w Świętochłowicach na Wydziale Spraw Społecznych
i Zdrowia przy ulicy Bytomskiej 8 i w punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego przy ul.
Katowickiej 54 a także na stronie internetowej www.swietochlowice.pl.

1 296

DZIERŻONIÓW
PRZYJAZNY
SENIOROM
Dzierżoniów dołączył do grona polskich
miast, które wprowadzają Ogólnopolską
Kartę Seniora. Oprócz oferowanych przez
samorząd ulg w dostępnie do lokalnej oferty
kulturalnej i rekreacyjnej specjalną ofertę dla
starszych mieszkańców będą także tworzyć
dzierżoniowskie firmy handlowo-usługowe.
Uroczysta inauguracja programu odbyła
się 30 czerwca. Spotkanie burmistrza i Rady
Seniorów cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że już pierwszego dnia do programu
przystąpiło 350 osób.

7 776
46 656
279 936
1 679 616
10 077 696
60 466 176


ŁUKASZ SALWAROWSKI,
PRZEWODNICZĄCA
ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO UTW,
KRYSTYNA RAWSKA,
PREZYDENT ŚWIĘTOCHŁOWIC,
DAWID KOSTEMPSKI

RYS. 1. OPRAC. WŁASNE – SCHEMAT POZYSKANIA 6 OSÓB PRZEZ KOLEJNE 6 W RAMACH
PIRAMIDY FINANSOWEJ.
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CZYTELNIKU!
OCEŃ!
1. Płeć
kobieta 

mężczyzna 

2. Wiek
poniżej 60 lat 
66-70 
76-80 
86-90 

61-65 
71-75 
81-85 
powyżej 90 

3. Wykształcenie
podstawowe 
średnie 

zasadnicze 
wyższe 

4. Najlepszy artykuł:
..........................................................

5. Najgorszy artykuł:
..........................................................

6. Jakich tematów i działów brakuje
w Głosie Seniora
..........................................................
..........................................................

7. Czy Pani/Pan ma konto na portalu?
Na jakich?
..........................................................
..........................................................

8. Uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................

Oszczędzaj z Ogólnopolską Kartą Seniora

SPORT SENIORA
MŁODZI DUCHEM 50+
Młodzi Duchem 50 Plus to nieformalny ruch ludzi których celem jest poprawa kondycji
zdrowotnej oraz warunków życia seniorów. Nasze zawołanie: "OdBuduj swoją Kondycję
i Pozycję" wzywa nas do zdecydowanych działań na rzecz poprawy środowiska w którym
żyjemy.
Zależy nam na budowaniu pozycji aktywnego, zorganizowanego seniora troszczącego się
o swoje środowisko życia. Tworzymy Kodeks Zasad Zdrowego Stylu Życia i zrobimy wszystko, żeby stał się powszechnie obowiązującym aktem prawnym stosowanym przez zarządy naszych miast i wsi dla dobra wszystkich jego mieszkańców.
„Kochane zdrowie nikt się nie dowie jako smakuje aż się zepsuje” - niech słowa Jana Kochanowskiego nabiorą wymiernej wartości w XXI wieku, w którym mamy szansę zbudować cywilizacji zdrowego stylu życia.
Napisz do nas o swoich przemyśleniach dotyczących kodeksu zdrowego stylu życia na adres
redakcji z dopiskiem Młodzi Duchem.
LUCJAN SURDEJ

60+
SENIOR SPORT
CZYLI DARMOWE ZAJĘCIA RUCHOWE DLA SENIORÓW
Projekt 60+SENIOR SPORT powstał z myślą o seniorach powyżej sześćdziesiątego roku
życia, aby zapewnić im długowieczność i lepszą, jakość życia. Program obejmuje 12 godzinny
blok zajęć ruchowych, które realizowane są przez profesjonalna kadrę trenerska w przyjaznej
atmosferze, z wykorzystaniem innowacyjnych metod i nowoczesnego sprzętu treningowego.
Założeniem programu jest przełamanie stereotypu o starości biernej, niedołężnej i samotnej
poprzez zdrowy, aktywny styl życia i kształtowanie odpowiednich nawyków.
W ramach projektu oferowane są 3 programy tematyczne:
1. zdrowy kręgosłup
2. koordynacja ruchowa
3. optymalizacja wagi.
Zajęcia prowadzone są w dwóch lokalizacjach Krakowa w dzielnicy Stare Miasto w Fitness
Młyn i w dzielnicy Czyżyny w Avatar Centrala Ruchu.
Szczegółowych informacji udziela
Avatar Centrala Ruchu: 733 434 332, kontakt@myavatar.pl, www.myavatar.pl
oraz Fitness Młyn: 12 634 10 81, info@fitnessmlyn.pl, www.fitnessmlyn.pl

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

wyślij na adres: glos.seniora@manko.pl
Al. Słowackiego 46/30
30-018 Kraków

Zapraszają:

Patroni
medialni:

marginesy.com.pl

Sześćdziesiąt

to nowe czterdzieści!
Co świat może zaoferować
dojrzałym kobietom?
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UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK
Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PONAD 400 FIRM Z CAŁEJ
POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA POSIADACZY
KARTY. SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ ZE ZNIŻEK!

A K T Y W N I

P A R T N E R Z Y

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ
BUSKO-ZDRÓJ, ul. Rzewuskiego 1
tel. 41 312 48 30, www.uzdrowisko-busko-zdroj.com.pl
• 10% zniżki na pełnopłatny pobyt leczniczy w wymienionych obiektach
spółki: Szpital Krystyna, Szpital Górka; Sanatoria: Marconi, Mikołaj,
Oblęgorek, Willa Zielona
• 10% zniżki na pobyt w wolnostojącym DOMKU na terenie Parku
Zdrojowego (kwatera)
• 10% zniżki na pełnopłatne zabiegi dodatkowe bez ordynacji
lekarskiej”
PROMEDICA24
Pomóż swoim bliskim zachować dotychczasowy styl życia
Profesjonalna opieka domowa
WARSZAWA, Aleje Jerozolimskie 94,
www.promedica24.com.pl/opieka
• 5% zniżki na usługi
UZDROWISKO WIENIEC-ZDRÓJ
WIENIEC-ZDRÓJ, ul. Brzozowa 1
tel. 542 721 000, www.uzdrowisko-wieniec.pl
• 12% na ofertę Uzdrowiska Wieniec-Zdrój
RESTAURACJA BROWAR TRZY KORONY
NOWY SĄCZ ,ul. Lwowska 80
tel. 184770333, www.browartrzykorony.pl
restauracja@browartrzykorony.pl
• W każdy poniedziałek rabat 20% na wszystko
SANATORIUM UZDROWISKOWE AUGUSTÓW
AUGUSTÓW, ul.Zdorojowa 3/5/7
tel. 87 643 28 71
sanatorium.augustow@biavita.pl
• bezpłatne wypożczenie rowerów turystycznych, bezpłatny parking,
• 7% zniżki na pobyty stacjonarne.
WIKTOROWA CHATA
PIWNICZNA-ZDRÓJ, Wierchomla Wielka 105
tel.18 446 82 70 / 507 312 688
biuro@wiktorowachata.com
www.wiktorowachata.com
• 15% zniżki z kartą
• 10% zniżki osoba towarzysząca
• 30% dzieci do lat 10
• za darmo dzieci do lat 4
• Akceptujemy zwierzęta.
BONI FRATRES PHARMACEUTICAL SP. Z O.O.
KRAKÓW, ul. Krakowska 50/4 pharmaceutical@bonifratrzy.pl
tel.12 357 65 98
www.recepturybonifratrów.pl
• 15% zniżki w sklepie internetowym
• Kod Rabatowy: KARTA SENIORA
KLINIKA ORTO-MED SP. Z O.O.
KRAKÓW, ul. Józefa Kałuży 1
tel. 124221380, www.klinika-ortomed.pl
ortomed@klinika-ortomed.pl
• 15% zniżki na zabiegi fizykoterapii, 10% zniżki na fizjoterapię,
• 5% zniżki na konsultacje lekarzy specjalistów
FUTUREMED
KRAKÓW, ul.Kuźnicy Kołłątajowskiej 13c/19
tel.12 384 83 21, info@futuremed.co, www.futuremed.co
• 10% zniżki

P R O G R A M U

NZOZ RUDEK GABINETY REHABILITACJI MEDYCZNEJ
RZESZÓW, ul. Pelczara 4/1, pelczara@rudek.com.pl, tel.17 857 90 59
RZESZÓW, ul. Marszałkowska 15, marszalkowska@rudek.com.pl,
tel.17 861 10 96
RZESZÓW, ul. Rejtana 32, rejtana@rudek.com.pl, tel. 17 862 63 99
RZESZÓW, ul. Hetmańska 40A, hetmanska@rudek.com.pl,tel.17 854 00 16
RZESZÓW, ul. Szarych Szeregów 5, szarychszeregow@rudek.com.pl,
tel.17 861 24 69 www.rudek.com.pl
• 15% zniżki na usługi
MEDI-SYSTEM SP. Z O.O.
WARSZAWA, ul.Prosta 69
tel. 801 011 303; 22 266 88 41
bok@medisystem.pl
www.medisystem.pl
• 10% zniżki na turnusy rehabilitacyjne (po udarze, po pobycie
w szpitalu)
DIECEZJALNE CENTRUM PIELGRZYMOWANIA IM.JANA PAWŁA II
STARY SĄCZ, ul.Papieska 10, tel.18 446 14 39,
centrumopoka@gmail.com, www.centrumopoka.pl,
• 10% zniżki
GULIWER CAFE & RESTAURANT
KRAKÓW, ul.Bracka 6, Tel. 124302466www.guliwer-restauracja.pl
rezerwacje@guliwer-restauracja.pl
• 10% zniżki na wszystkie usługi
NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA
CAŁA POLSKA, tel. 32 326 23 70, www.nat.pl, nat@nat.pl
• 20% zniżki we wszystkich ośrodkach i hotelach NAT w Polsce
w sezonie B i C
ZINO-MED SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA
KRAKÓW, ul.Długa 78, tel. 12 255 81 39
• 40% zniżki na wizyty konsultacyjne
• 20% zniżki na badania obrazowe (USG echo serca, doppler) i zabiegi
ambulatoryjne
PLATINUM APARTHOTEL
KRAKÓW, ul. Rakowicka 19, www.aparthotelplatinum.pl
recepcja@platinumaparthotel.pl, tel. 882 356 459
• 10 % zniżki
CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE W RYBNIKU
RYNIK,Plac wolności 21, tel. 509571217
www.diagnozaiterapia.pl, apm.logopeda@gmail.com
• 20% zniżki na wszystkie usługi
HOTEL WIOSNA***
RABKA-ZDRÓJ ,ul. Poniatowskiego 54, tel. 18 267 77 77
recepcja@hotel-wiosna.pl, www.hotel-wiosna.pl
• Rabat 5% na pobyt w naszym Hotelu (rabat nie łączy się z innymi
promocjami i rabatami) w czasie pobytu GRATIS 25 minutowy masaż
klasyczny lub 30 minutowa kąpiel w kapsule SPA; 5% zniżki na zabiegi
SPA; DARMOWA konsultacja z fizjoterapeutą i analiza składu ciała
EUROPEJSKA GRUPA MEDYCZNA
WARSZAWA, ul. Domaniewska 47/10, tel. 22 290 61 61
www.leczsiezagranica.pl
• Rabat 10% od ceny poniższych pakietów (po odjęciu refundacji NFZ)
• Pakiet Podstawowy 699zł
• Pakiet Błękitny 999zł
• Pakiet Srebrny 1559 zł

Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl
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ZAMÓWIENIE PRENUMERATY OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU GŁOS SENIORA 2016
Rodzaj prenumeraty:
¨ 25,00 zł* 6 kolejnych numerów (po jednym egzemplarzu każdego wydania)
¨ 4,00 zł* jeden egzemplarz w roku 2016
¨ 84,00 zł* 6 kolejnych numerów (po 5 egzemplarzy każdego wydania)
¨ 150,00 zł* 6 kolejnych numerów (po 10 egzemplarzy każdego wydania)
*W wartość prenumeraty wliczona jest wysyłka listem ekonomicznym.

Formularz zgłoszeniowy
dla Uczestników Programu
„Ogólnopolska Karta Seniora”*

Adres do wysyłki:
Nazwa firmy / Imię i nazwisko
Ulica, nr domu, nr lokalu

Proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Oświadczam, że
znane mi są postanowienia Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Kod i miejscowość
Telefon
E-mail:
Wypełnione zgłoszenie prosimy odesłać na adres: Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków
z dopiskiem „Prenumerata Głosu Seniora” lub na adres e-mail: prenumerata@manko.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie MANKO dla celów
statutowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).
Wiem, że mam prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych, a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wymienionych celów.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą e-mailową i pocztową nt. dostępnych promocji i rabatów skierowanych do seniorów.

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

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

miejscowość i data

podpis

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

data i czytelny podpis

ZAMÓW PRENUMERATĘ – POPRZEZ PRZEKAZANIE NAM DAROWIZNY

DANE OSOBOWE:

(zamówienie prenumeraty zwiększy nakład magazynu i Ogólnopolskiej Karty Seniora)

Imię i nazwisko:

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

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

Data i miejsce urodzenia:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

Adres zameldowania (wraz z kodem pocztowym):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

Numer telefonu stacjonarnego i komórkowego:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

E-mail:

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

* WYPEŁNIONY PISMEM DRUKOWANYM FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ (WRAZ ZE ZWROTNYM ZNACZKIEM
POCZTOWYMI I ZAADRESOWANĄ KOPERTĄ ) NA ADRES REDAKCJI „GŁOSU SENIORA” (AL. J. SŁOWACKIEGO 46/30, 30-018 KRAKÓW).
PROSIMY RÓWNIEŻ O WSPARCIE PROJEKTU DAROWIZNĄ NA ADRES: STOWARZYSZENIE MANKO, UL. SIARCZKI 16, 30-698 KRAKÓW.
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 57 2490 0005 0000 4500 9810 9905
BAZA FIRM HONORUJĄCYCH KARTĘ SENIORA JEST DOSTĘPNA NA WWW.GLOSSENIORA.PL.
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III OGÓLNOPOLSKIE

W KRAKOWIE

8
października
2016

III OGÓLNOPOLSKIE
SENIORALIA W KRAKOWIE
START:

9:00
10:00

|
Msza Święta w Kościele Mariackim
|
Parada Seniorów z Rynku na

Politechnikę Krakowską
11:00–16:00 |
Wykłady i badania (Budynek
Działownia na PK)
16:00–18:00 |
Pokaz Mody 60+, finały konkursów,
koncert
|
20:00
Klubowa impreza z DJ Wika

WIĘCĘJ INFORMACJI NA:WWW.GLOSSENIORA.PL

Opisz lub nagraj
swoją historię
i prześlij ją na adres:
konkurs@manko.pl

Krzysztof Zanussi

Opowiedz
Nam Swoją
Historię

Wirginia Szmyt - DJ WIKA

Aleksander Doba

Barbara Prymakow

ska

