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Łukasz Salwarowski

OD REDAKCJI

Szanowni Państwo,
 Człowiek musi przestrzegać życiowych zasad, mieć też cele 

i dążyć do spełnienia marzeń - te słowa kieruje do seniorów 
Sobiesław Zasada – wielokrotny mistrz rajdowy oraz człowiek 
legenda, który stał się ikoną seniorskiej aktywności i sukcesu. 
Wywiad stanowi myśl przewodnią lutowego wydania Głosu 
Seniora. Słowa te potwierdza także seniorska aktywistka 
z zasadami, Joanna Talar, która jako ambasadorka Ogólnopolskiej 
Karty Seniora własnoręcznie rozdała ją już 500 seniorom.  Do 
aktywności zachęca też nasz sportowy ambasador Marek Pilch, 
który biega, pływa, a tej zimy zamienił się w morsa. 

Niesprzyjająca aura nie przeszkadza także naszym 
proseniorskim gminom partnerskim. W tym wydaniu przybliżamy 
aktywności wybranych spośród 30 naszych gmin partnerskich - 
Włocławek, Nowe Miasto Lubawskie, Tomaszów Lubelski, Malec 
i Jerzmanowice - Przeginia.   

Jak zwykle, w trosce o Waszą kondycję wiele miejsca poświęcamy 
tematyce zdrowotnej m.in.: problemom nadmiernej suplementacji, 
rehabilitacji ogólnoustrojowej narządów ruchu na przykładzie 
Uzdrowiska Konstancin Zdrój, terapii leczniczej ogrodami oraz 
zooterapii. Skupimy się także na coraz częstszym problemie 
niedosłuchu, kondycji nerek i demencji. O jej przyczynach, objawach 
i profilaktyce opowiada nasza ambasadorka zdrowia, dr Anna 
Przybyłek-Boraczyńska. Natomiast tajemnice podologii odsłania 
przed nami podolog Dorota Marszałek. Istotną rolę w naszym 

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY

życiu odgrywa odpowiednie odżywianie dlatego przyjrzymy się 
z bliska diecie cukrzyka, pyłkowi pszczelemu oraz idei odkwaszania 
organizmu zgodnie z dietą dr Younga. Zabierzemy Was również 
w podróż do nowopowstałego działu – Senior w Podróży gdzie 
zapoznacie się podstawowymi informacjami jakie powinniśmy 
posiadać udając się na wypoczynek. 

W najnowszym numerze nie zabraknie także stałych elementów 
takich jak Stylowa Seniorka tym razem w odsłonie karnawałowej 
oraz porad z zakresu finansów i prawa. W dziale Oszczędny Senior 
wydawanym przy wsparciu NBP – poznacie tajniki ubezpieczeń 
oraz zasad związanych z dokonaniem zwrotu zakupionych 
towarów, reklamacji oraz wyprzedaży. 

Jak zwykle zapraszamy do udziału w konkursach m.in. .: Stylowa 
Seniorka, Kulinaria, Krzyżówki  oraz  współpracy przy tworzeniu 
Głosu Seniora i Ogólnopolskiej Karty Seniora, którą posiada już 
ponad 75 tys. Seniorów, a honoruje ponad 700 punktów w Polsce. 
Zachęcamy do współpracy osoby indywidulane, organizacje 
seniorskie, firmy oraz samorządy, którą mogą przystąpić do 
naszego programu Gmina Przyjazna Seniorom. 
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AKTYWNY SENIOR

Jednym z głównych problemów osób 60+ jest samotność? 
Natomiast Pan niedawno obchodził 62 rocznicę ślubu. Jaka jest 
recepta na udany związek?   

Mojej żonie należy się szacunek, że wytrzymała ze mną tyle cza-
su. Historia naszej znajomości sięga czasów szkolnych. Na przyjęciu 
przyjaciele śpiewali nam 100 lat, ale co to dla nas 100 lat? Dużo mał-
żeństw wytrzymuje próbę czasu, a innym się nie udaje, nie ma na to 
jednej zasady. Moja żona jest współtwórcą moich największych suk-
cesów, była pilotem w wielu wygranych przeze mnie rajdach samo-
chodowych.  W ostatnim rajdzie, w którym brałem udział, najstarszy 
zawodnik miał 34 lata. Ja miałem 67, zastanawialiśmy się z żoną, co 
on musi sobie myśleć o dziadku i babci, którzy go wyprzedzają 

Jest Pan człowiekiem sukcesu – zarówno w sporcie jak i biznesie. 
Jaka jest Pana recepta na sukces? Gdzie są źródła Pana mocy? 

Z mojego doświadczenia wiem, że było to harcerstwo. Działa-
łem tam 4 lata do 1946 roku. To była fenomenalna organizacja, która 
trzymała młodzież w ryzach, promując postawę „Bóg, honor i ojczy-
zna”.  Z tej organizacji wyniosłem niezbędne w sporcie, czy biznesie 
wartości, takie jak etyka i honor. Dziś niestety są one niepopularne. 
Usłyszałem niedawno, coś co mnie zbudowało, słuchając rozmowy 
z Robertem Lewandowskim. Dla niego podanie ręki i dane słowo są 
ważniejsze niż podpisane umowy czy kontrakty. Dla mnie też działa 
to w ten sam sposób. Gdy coś powiem, obiecam , to muszę tego do-
trzymać. Niestety teraz w biznesie jest inaczej, liczą się sterty doku-
mentów. Wartości zakorzenione w harcerstwie i młodości  przekła-
dają się na małżeństwo i relację z drugim człowiekiem, na całe życie. 
To czego młody człowiek nauczy się w okresie od 10 roku życia do 
matury, w sferze psychicznej i etycznej, przekłada się na całe jego 
życie.  Z harcerstwa wyniosłem także umiejętność współpracy i pra-
cy w zespole – to niezbędne aby osiągnąć sukces na każdym polu. 

Czy w kształtowaniu wspomnianych wartości mogą obecnie 
pomóc dziadkowie? 

Mogą pomóc, ale w wychowaniu młodego pokolenia jest to 
trudne. Młodzież przebywa bowiem w swoim towarzystwie i to ono 
jest najważniejsze. Ciężko być wychowawcą mając 40 lat. Nawet dla 
mnie, jak miałem 16 lat, to 27 letni wuefista był dla mnie dziadkiem. 
Moja 12 letnia córka rozpłakała się gdy skończyłem 40 lat, że jestem 
już tak stary. Młodzież nie słucha starszych. Słuchają natomiast nie-
dużo starszych od siebie, czyli rówieśników. Gdy w wieku 17. lat, 
w harcerstwie miałem swoją drużynę, liczącą 150 harcerzy, to kształ-
towanie relacji, etosu honoru, etyki i słowa, było najważniejsze. Naj-
istotniejsze wychowanie to wychowywanie człowieka młodego, po-
tem nie ma się już takiego przebicia. 

ZASADY DROGĄ DO SUKCESU 
SOBIESŁAWA ZASADY

Jest Pan aktywnym zawodowo i życiowo seniorem. Jaka jest 
recepta na aktywność?

Higieniczny tryb życia i bardzo dużo ruchu. Nie można doprowa-
dzić do tego, że mięśnie coraz trudniej pracują. Gdy wstaję z łóżka, 
pierwsze co robię, to gimnastyka. Rozciągam się, zmuszam mięśnie do 
pracy, to bardzo ważne. Druga sprawa to tycie, na które sobie nie po-
zwalam. Wie Pan, jaki mam duży apetyt, ciągle bym jadł. Dlatego od lat 
dbam o dietę. Kiedyś też paliłem papierosy, ale przestałem, ze względu 
na szkodliwość. Najgorsza sprawa, to nie mieć co robić w czasie wol-
nym. Człowiek musi mieć cele, dążyć do spełnienia marzeń, których 
jeśli nie ma, gnuśnieje. Senior musi uczestniczyć w różnych aktywno-
ściach, grać w brydża, w tenis stołowy, łowić ryby, cokolwiek. Zaintere-
sowania muszą się opierać na ruchu. Od lat jeżdżę na nartach.

Czy wchodząc w wiek emerytalny powinniśmy przejść na 
emeryturę? Zakończyć aktywność zawodową? Czy podobnie 
jak Pan pozostać na zawodowym polu do ponad 80 roku życia?

Uważam, że najszczęśliwsi ludzie to ci, którzy mają posadę, pra-
cują po 8 godzin, wychodzą z pracy i mają czas wolny. Najważniejsze 
to lubić swoją pracę np. gdy ktoś ma kawiarenkę, którą prowadzi od 
lat, ma cel i kocha to co robi.  Wieczorami myśli jak ją urządzić, co 
zamówić, cały czas jest w ruchu, nie tylko fizycznym, ćwiczy bowiem 
mózg i pamięć. Jeśli chodzi o tych, którzy przerywają pracę i idą na 
emeryturę, to jest ich własna decyzja. Natomiast jeśli kończą pracę, 
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nie mając zainteresowań, jest się wówczas strasznie samotnym. Trze-
ba się zagłębić w to, co się kocha, hobby, marzenia, coś na co nie miało 
się wcześniej czasu. 

Sporo osób myśli, że jeśli osiągał Pan takie sukcesy w PRL,  
musiał być Pan wspierany przez państwo. 

Po wojnie rajdy nie należały do ulubionych dyscyplin władzy lu-
dowej. Rozgrywane były dość często tylko dzięki wielkiemu entuzja-
zmowi działaczy automobilklubów.  Z trudem przychodziło komple-
towanie samochodów. Ze strony państwa nie było żadnych nakładów 
finansowych. Mało tego wielokrotnie mieliśmy problemy z wyjazdami 
i paszportem, próbowano też decydować kto będzie moim pilotem – 
takim aniołem stróżem systemu bezpieczeństwa w moich samocho-
dzie za granicą.

Skąd zatem brał Pan fundusze?
Już w tamtych czasach trudniłem się trochę rzemiosłem. W Kra-

kowie uruchomiłem stację obsługi samochodów - małą ale na wy-
sokim poziomie technicznym. Brałem udział w rajdach i odnosiłem 
sukcesy. Przełomem okazał się Rajd Monte Carlo. Jechałem samo-
chodem  Fiat 600 Abarth wraz z pilotem Kazimierzem Osińskim, 
a wyścig ten, z udziałem zespołów fabrycznych, zaliczany był do Mi-
strzostw Europy. Nasza dobra jazda została zauważona przez szefa 
zespołu, Steyr Puch. Otrzymałem zaproszenie do fabryki w Austrii: 
próbne treningowe jazdy i start w wyścigu górskim z udziałem ekipy 
fabrycznej Steyr Puch (6 samochodów) i ponad 80 innych marek. 
Zwycięstwo w wyścigu okazało się dla mnie ogromnym sukcesem. 
Następnie wygraliśmy dwa rajdy międzynarodowe i tak oto zosta-
łem kierowcą fabrycznym Pucha. Jako jedyny z fabryki przystępuję 
do Mistrzostw Europy jako kierowca fabryczny. Muszę przyznać, że 

SOBIESŁAW ZASADA 
ur. 27 stycznia 1930, w młodości harcerz i lekkoatleta. Najbardziej uty-
tułowany polski kierowca rajdowy, przedsiębiorca. 3-krotny rajdowy 
Mistrz Europy i 11-krotny mistrz Polski, zwycięzca 148 rajdów samo-
chodowych, zdobywca 5 złotych medali za wybitne osiągnięcia sporto-
we. Uczestnik największych rajdów świata m.in: Londyn – Sydney (1968 
oraz 1977), Londyn – Meksyk (1970) Safari, Monte Carlo, Puchar Alp, 
Acropolis, Tysiąca Jezior i wielu innych. Jako „człowiek zza żelaznej kurty-
ny”, Sobiesław Zasada do dzisiaj pozostaje jedynym zawodnikiem, który 
w sporcie rajdowym został kierowcą fabrycznym najlepszych na świecie 
firm samochodowych takich jak: Steyr Puch, Porsche, BMW i Mercedes-
-Benz. Założyciel i główny udziałowiec Grupy Kapitałowej Sobiesław 
Zasada (zatrudnia ponad 2000 osób). Od 1990 współpracuje z przed-
siębiorstwem Mercedes-Benz. „Zdobycie Mistrzostwa Europy przez So-
biesława Zasadę było największą sensacją powojennych rajdów samo-
chodowych. Człowiek znikąd, człowiek zza żelaznej kurtyny najlepszym 
rajdowcem świata! Potem nadeszły kolejne sukcesy w wielkich rajdach. 
Nazwisko Polaka gościło na tytułowych stronach największych gazet.

był to morderczy rok: 12 rajdów i 7 zespołów fabrycznych. Duża 
sensacja. Zdobyliśmy tytuł Mistrza Europy. Następnym sukcesem 
były zawody zespołów fabrycznych Porsche, Ford-Mercedes. Gran 
Premio Argentyny to znowu międzynarodowe zwycięstwo i pierw-
szy ogromny sukces Porsche na szczytowych drogach. W Argentynie 
wygrana była świętem całej Polonii, 500 tysięcy osób dla których na-
sze zwycięstwo w największym i najtrudniejszym wyścigu, mającym 
4230 kilometrów, stało się powodem do dumy i radości, tak rzadkiej 
w tamtych czasach. Na Porsche wygrałem ponad 50 rajdów, łącznie 
z  Mistrzostwem Europy. Byłem też kierowcą fabrycznym BMW-
-Forda-i zakończyłem jako kierowca fabryczny w zespole Mercede-
sa. Przyznam, że dziś samemu trudno mi wprost uwierzyć w to, co 
wtedy przeżyłem. Byłem wszak człowiekiem zza żelaznej kurtyny, 
z komunistycznego kraju, gdzie motoryzacja praktycznie raczkowa-
ła, a jednak do dziś pozostaję jedynym kierowcą fabrycznym w raj-
dach zachodnich marek samochodów.

Dziękuję bardzo za rozmowę. W imieniu Głosu Seniora życzę 
zdrowia. 

�� rozmawiali ŁUKASZ SALWAROWSKI I MAREK PILCH

SOBIESŁAW ZASADA ZA KIEROWNICĄ FIATA 125, W KTÓRYM W 1973  
WRAZ Z ZESPOŁEM W KĄTACH WROCŁAWSKICH, POBIŁ ŚWIATOWE REKORDY  
W JEŹDZIE DŁUGODYSTANSOWEJ

NA OKŁADCE W TLE:  „ OSTATNI RAJD SOBIESŁAWA ZASADY DO MISTRZOSTW ŚWIATA NA SAMOCHODZIE MITSUBISHI EVO III Z ŻONĄ EWĄ  
JAKO PILOTEM. W WIEKU 67 LAT (Z ŻONĄ W SUMIE MIELI  134) ZDOBYŁ PUNKTY DO MISTRZOSTW ŚWIATA.

WSZYSTKIE ZDJĘCIA POCHODZĄ Z ARCHIWÓW SOBIESŁAWA ZASADY.
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STYLOWA SENIORKA

WIELE JEST PRAWDY W TYM STWIERDZENIU, 
ALE JEST JESZCZE KILKA RZECZY, O KTÓRYCH 
NALEŻY PAMIĘTAĆ W KAŻDYM WIEKU - 
MARZENIACH I MODZIE. ODKĄD PAMIĘTAM, 
LUBIŁAM PRZEBIERANKI. W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ Z MOJĄ BABCIĄ SZUKAŁYŚMY 
NOWYCH WZORÓW NA MOJE SUKIENKI, 
PŁASZCZE I JUŻ WTEDY POSZUKIWAŁAM 
SWOJEGO STYLU, KTÓRY W PEWNYM STOPNIU 
POZOSTAŁ WIERNY TAMTYM MŁODZIEŃCZYM 
CZASOM. 

Następne lata nie zmieniły mojego zainteresowania modą. Wybiera-
łam z modowych trendów to, co mnie zachwycało, pasowało do mnie. 
I tak jest do tej pory. Pomimo, że jestem już emerytką nie jest mi obo-
jętne, co zakładam na siebie. Lubię zaznaczyć (nawet dodatkiem) nowe 
trendy, często są to kolory. 

Okres karnawału daje wiele możliwości łączenia kolorów oraz zaba-
wy nimi, co sprawia mi wiele przyjemności. Łączenie żywych dodatków 
w kolorze soczystej pomarańczy, fuksji pod postacią biżuterii i torebek 
z codziennym ubiorem daje poczucie wygody oraz niewymuszonej, luź-
nej elegancji. Podobne połączenia pozwalają na rozświetlenie naszego 
stylu i wprowadzają element wiosenny do naszego ubioru. 

Bawię się modą i to sprawia mi przyjemność. Założyłam stronę oraz 
bloga, próbuję dzielić się – głównie codziennymi – stylizacjami z kobie-
tami. Miałam przyjemność wziąć udział w pokazach mody i moje marze-
nia spełniły się, a że dopiero teraz? Nie szkodzi… lepiej późno niż wcale!

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu"
 - Benjamin Franklin. 

Modakarnawałowa! 

�� HANNA PIEKARSKA
Modelka, Laureatka  
konkursu „Stylowa Seniorka”,  
ambasadorka Głosu Seniora.

ZENONA STABRYŁA Z OLSZTYNA

NINA ŁAZARCZYK
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ORGANIZATORZY:

ANNA POŹNIAK Z OLSZTYNA

DANIELA PRUSZEWICZ Z NOWYCH ŚWIERCZYN

HANNA PIEKARSKA Z ŁODZI

ELŻBIETA ŻARNOWIECKA Z WARSZAWY

ELŻBIETA Z WARSZAWY
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POLITYKA SENIORALNA

BIEŻĄCE DZIAŁANIA  
MINISTERSTWA RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

GŁÓWNYM CELEM KAMPANII „BEZPIECZNY I AKTYWNY 
SENIOR” JEST PODWYŻSZENIE ŚWIADOMOŚCI 
POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT KWESTII 

ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM ORAZ AKTYWNOŚCIĄ 
OSÓB STARSZYCH. 

Uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami 
starszymi pozwoli na wzmocnienie tradycyjnego, społecznie i kultu-
rowo uwarunkowanego, opartego na rodzinnych wartościach obra-
zu osób starszych w społeczeństwie.

Osiągniecie zaplanowanych celów Kampanii „Bezpieczny i Ak-
tywny Senior” pozwoli na wzmocnienie tradycyjnej roli osób star-
szych w rodzinie i społeczeństwie jako osób kształtujących tożsa-
mość rodzinną, regionalną i narodową, przekazujących historię 
swego życia, podtrzymujących kulturę, przyczyniających się do re-
alizacji zadań rodziny. Kampania społeczna „Bezpieczny i Aktywny 
Senior” w sposób kompleksowy będzie poruszała najistotniejsze te-
maty związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych re-
gularnie przygotowując materiały edukacyjne i promocyjne o jak naj-
szerszym spektrum odbioru. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej zamierza współpracować z szeroką liczbą partnerów: tak 
aby przygotowywane materiały posiadały jak najwyższą wartość me-
rytoryczną oraz aby trafiały bezpośrednio do odbiorców. 

Uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami 
starszymi pozwoli na wzmocnienie tradycyjnej roli osób starszych 
w rodzinie i społeczeństwie jako osób kształtujących tożsamość ro-
dzinną, regionalną i narodową.

KAMPANIA INFORMACYJNA 
BEZPIECZNY I AKTYWNY 
SENIOR

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej 15 grudnia 2016 roku 
rozpoczęło realizację kampanii informa-
cyjnej pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior”. 
Celem głównym kampanii jest pobudze-
nie świadomości polskiego społeczeń-
stwa na temat kwestii związanych z bez-
pieczeństwem oraz aktywnością osób 
starszych. Uwrażliwienie społeczeństwa 
na kwestie związane z osobami starszymi 
pozwoli na wzmocnienie tradycyjnego, 
społecznie i kulturowo uwarunkowane-
go, opartego na rodzinnych wartościach 
obrazu osób starszych w społeczeństwie.

INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB 
STARSZYCH W POLSCE 2015

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej przygotowana została Infor-
macja o sytuacji osób starszych za rok 2015. 
Dokument ten został opracowany w celu 
monitorowania sytuacji osób starszych 
w Polsce. Jest to pierwsze w historii rzą-
dowe opracowanie tego rodzaju. Umożliwi 
ono kompleksowe spojrzenie na sytuację 
osób starszych w Polsce. 4 listopada 2016 
Rada Ministrów przyjęła przedmiotowy do-
kument i przekazała go Sejmowi i Senatowi. 
Informacja dostępna jest na stronie inter-
netowej Ministerstwa (www.mrpips.gov.pl) 
oraz na stronie Departamentu Polityki Se-
nioralnej (www.senior.gov.pl).

RADA D.S. POLITYKI SENIORALNEJ 
W ramach realizowanej polityki społecz-

nej wobec osób starszych, przy Ministrze Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej powołana 
została i funkcjonuje Rada ds. Polityki Senioral-
nej będąca organem opiniodawczo-doradczym 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
włączającym przedstawicieli organizacji po-
zarządowych w programowanie polityki spo-
łecznej wobec osób starszych w Polsce. Rada 
jako priorytet swoich prac uznała weryfikację 
i aktualizację założeń polityki senioralnej oraz 
stworzenie programu polityki społecznej wobec 
osób starszych do roku 2030. Aktualnie prowa-
dzone są prace nad przygotowaniem dokumen-
tu wyznaczającego kierunki polityki społecznej 
wobec osób starszych w Polsce do roku 2030.
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AKTYWNY SENIOR

-Kiedy zaczęła się Pani interesować działalnością proseniorską 
i jakie były Pani początki w tego typu aktywności?

Działalnością proseniorską zaczęłam się interesować po śmierci 
mojego męża. Na brak zajęć nigdy nie narzekałam. Już od wczesnych 
lat mojej aktywności zawodowej, gdy pracowałam w szkole, działa-
łam w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odkąd pamiętam, zawsze 
musiałam mieć dodatkowe zajęcie o charakterze społecznym. Gdy 
w 2014 roku powstała Rada Krakowskich Seniorów, stanęłam do wy-
borów. Dostałam 22 głosów na 25 możliwych. Wtedy zaczynaliśmy 
organizować praktycznie wszystko od zera. 

- Jak wyglądała sprawa Ogólnopolskiej Karty Seniora, podczas 
gdy była Pani w Radzie Krakowskich Seniorów? Widać, że teraz 
poświęca Pani temu każdą wolną chwilę. Czym się Pani kieruje, 
kiedy rozdaje Pani dzisiaj Karty?

W trakcie pierwszych dwóch lat naszej działalności podpisali-
śmy z Manko umowę dotyczącą Ogólnopolskiej Karty Seniora. Od 
początku zainteresowałam się tym projektem. Bardzo szybko zgło-
siłam się, aby rozprowadzać i zachęcać ludzi do uczestnictwa. To 
wymaga czasu, trzeba pójść do spółdzielni, do opery, czy do innych 
miejsc, uzgodnić termin, miejsce, a także sposób, w jaki seniorzy 
zostaną poinformowani o akcji. Na pierwsze moje spotkanie na 
Prądniku Zachód przyszło 100 osób, a na Prądniku Czerwonym aż 
120. Później jeszcze 4 razy organizowałam coś takiego, bo radość 
z tego typu działalności jest dla mnie ogromna. Sporadycznie pada 
pytanie od jakiegoś sceptyka: a co pani z tego ma? Mówię wtedy 
z uśmiechem i spokojem: uśmiech pana, bo to bardzo dużo. Ludzie 
są zadowoleni, bo coś się dla ich dobra zaczyna robić. Najpierw 
informuję wszystkich, co robię ja, co Rada Krakowskich Seniorów, 
co robi Stowarzyszenie Manko, rozdaję Glos Seniora. Czasem za-
noszę także OKS komuś do domu, takie przypadki też były, bo co 
to jest dla mnie za problem? Trzeba dawać z siebie dużo drugiemu 
człowiekowi. W pewien piątek idąc na działkę, a w drodze spotka-

TKWI WE MNIE NIESPOKOJNY 
DUCH AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ

JOANNA TALAR Z WYKSZTAŁCENIA PEDAGOG, Z ZAMIŁOWA-
NIA SPOŁECZNIK. PRZEZ 35 LAT PRACOWAŁA JAKO NAUCZY-
CIEL I WYCHOWAWCA, PROWADZĄC KLASY 1/4. OBECNIE 

CZŁONEK RADY KRAKOWSKICH SENIORÓW. DZIAŁACZKA NA RZECZ 
OSÓB STARSZYCH ORAZ AMBASADORKA OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY 
SENIORA. 

łam Pana Janka, zamieniliśmy parę słów, powiedziałam gdzie idę. 
Za jakieś 3 godziny zobaczyłam, że Pan Janek idzie z talerzykiem 
w ręku. Co się okazało? Był piątek, smażył placki ziemniaczane 
i przyniósł mi, bo pomyślał, że na pewno nic nie jadłam. Był to taki 
miły gest, który znaczył dla mnie bardzo dużo. Inni mnie zaczepiają 
i mówią: jak ja pani dziękuję za tę Kartę! Mój kolega Marian przed 
wyjazdem do sanatorium do Buska powiedział mi: Jasiu, możesz mi 
dać Ogólnopolską Kartę Seniora? Co się okazało? Pojechał i zapła-
cił 240 złotych mniej.

- Co Pani robi poza Ogólnopolską Kartą Seniora i Radą Krakow-
skich Seniorów? 

Jestem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Opery, bo bardzo lubię 
muzykę. Mamy comiesięczne spotkania, na które zapraszani są śpie-
wacy, jest kulturalnie. Ogromną satysfakcję daje mi kontakt z ludź-
mi. Senior nie może być martwy w domu, gdy jest zdrowy fizycznie. 
Teraz w Radzie Krakowskich Seniorów działam w komisji kultury, 
robię rozeznanie z czego senior w Krakowie może skorzystać, gdzie 
pójść, co zwiedzić, coś się dowiedzieć. Jestem typem społecznika. 
Parę lat temu działałam w spółdzielni mieszkaniowej, byłam spo-
łecznym członkiem zarządu. Starałam się tak pracować i reagować 
na wszystko, aby w zgodzie i spokoju uzgadniali wszystkie sprawy, 
które pomogą mieszkańcom spółdzielni. Jestem człowiekiem, któ-
ry nie siedzi w miejscu. Nie można być człowiekiem niereagującym 
na ludzkie sprawy. Teraz analizuje, w ilu rzeczach działałam. Prze-
glądam dokumenty, nagrody, wyróżnienia i myślę sobie, ze dobrze 
to życie przeżyłam, bo nie żyłam w osamotnieniu. Zawsze miałam 
czas dla drugiego człowieka. We mnie tkwi duch aktywności. Mój 
mąż bardzo mi pomagał. Przeżyłam z nim 52 lata i nie kłóciliśmy 
się nigdy, obydwoje zdawaliśmy sobie sprawę, że kłótnia do niczego 
dobrego nie prowadzi. Tylko spokojem i grzecznością można dojść 
do celu. 

�� ROZMAWIAŁ KRYSTIAN MACIASZEK 

JOANNA TALAR, AMBASADORKA OKS I GS
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A JAKI WPŁYW MA NA NASZE ZDROWIE? OCEŃCIE TO PAŃ-
STWO SAMI. OPISZĘ JAK TO BYŁO W MOIM PRZYPADKU, 
O TYM JAK TEGO DOŚWIADCZYŁAM OSOBIŚCIE.

Mieszkałam wtedy jeszcze w Trójmieście i z powodów rodzin-
nych musiałam przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat. 
Mając więcej czasu, postanowiłam dla zdrowia – a jakże! – przejść 
się do centrum miasta (około 30 minut). A tu w połowie drogi coś 
się ze mną dzieje, dalej iść nie mogę. Dla mnie to tragedia  - jestem 
przerażona!

Ta niemoc to skutek siedzącej pracy (ponad 30 lata – ekonomi-
sta) i jazda codziennie samochodem. W tamtym czasie samochód 
był mi niezbędny (tak mi się wydawało), był moim przyjacielem, 
szybsze dojazdy do pracy, robienie zakupów, wyjazdy nad jezioro, do 
rodziny etc. Ale niestety zbyt długie korzystanie z tej „przyjemno-
ści” okazało się  dla mnie dramatem – było moim wrogiem, czułam  
się jak inwalidka, bałam się , że dostanę zawału serca. Decyzja była 
szybka – sprzedałam samochód! Zaczęłam chodzić na spacery, z po-

czątku krótsze odległości, a potem chodziłam pieszo z Brzeźna do 
Sopotu, to kilka ładnych kilometrów, a z powrotem wracałam kolej-
ką elektryczną. I co się stało?  Po jakimś czasie odzyskałam siły, zdro-
wie, powróciła sprawność i dobre samopoczucie.  Teraz kiedy prze-
niosłam się do Nowego Miasta Lubawskiego, kontynuuję  te spacery  
(dosyć odległe)  i mając 83 lata chodzę bez problemu, podejście pod 
górkę czy po schodach to dla mnie nic trudnego. Na wycieczkach 
organizowanych przez tutejszy UTW, pędzę przed siebie i często 
pozostawiam za sobą młodsze koleżanki.

Chciałabym, aby tym moim przykładem zachęcić Państwa jeżeli 
nie do sprzedaży samochodu to przynajmniej do korzystania z niego 
jak najmniej, jedynie gdy jest to naprawdę konieczne. Spacerujcie 
Państwo jak najczęściej, bo przecież ruch to zdrowie, zadbajmy więc 
o nie, jest to nasz największy skarb.

Życzę go wszystkim jak najwięcej i serdecznie pozdrawiam.

�� KRYSTYNA MAZUR,  
UTW Nowe Miasto Lubawskie

WIEŚ MALEC ,TO PRADAWNA OSADA W KSIĘSTWIE OŚWIĘ-
CIMSKIM, SŁYNĄCA PRZEDE WSZYSTKIM Z MIEJSCA URO-
DZENIA ŚW. JANA KANTEGO. CHOĆ W MALCU DZIAŁA SZE-

REG ORGANIZACJI, JAK KGW, STRAŻ POŻARNA, KLUB SPORTOWY, 
TO NIE ZABRAKŁO ENTUZJASTÓW DO POWOŁANIA STOWARZY-
SZENIA SENIORALNEGO W 2012 R. 

Byliśmy pierwszymi w gminie Kęty. Po roku, było nas 35 senio-
rów, dzisiaj - 54. Spotykamy się 1 raz w miesiącu w Domu Ludo-
wym, przy muzyce, śpiewie, spotkaniach teatralnych, niekończących 
się dyskusjach i wspomnieniach o minionych wycieczkach. Chcemy 
nadrobić czas, spędzony na gospodarstwie, opiece nad wnuczętami, 
opieki nad rodzicami. Dziś jesteśmy bardziej globtroterami niż osia-
dłym towarzystwem: Warszawa, Kraków, Lublin, Kazimierz Dolny, 
Tatry, Sudety, ukochane Beskidy, to tylko wycinek naszych podróży. 
W autokarze zawsze komplet.

Chlubą naszego Klubu, jest jedyna w powiecie, salka rehabilita-
cyjno-fitnesowa. Stworzyliśmy ją samodzielnie w 2014 r. w ramach 
pozyskanych środków z Funduszu Obywatelskiego. W maju 2016 r. 
po raz drugi skorzystaliśmy z dobrodziejstwa Budżetu Obywatel-
skiego. Grupa 40 seniorów wyjechała na zasłużony, 10-ciodniowy, 
wypoczynek nad morze, do Sianożęt. Większość po raz pierwszy. 
Także o pozostałych seniorach-nestorach naszej wsi, staramy się 
również nie zapominać. Każdego roku z okazji Święta Seniora, or-
ganizujemy wspólne, uroczyste spotkanie z Radą Sołecką i ucznia-
mi szkoły.

Z inicjatywy naszego Klubu, prawie 100 mieszkańców naszej wsi, 
otrzymało „Kopertę Życia”. Cały skład osobowy Klubu Seniora po-
siada, Ogólnopolską Kartę Seniora.

�� WIESŁAW KLESZCZ

KLUB SENIORA W MALCU OBCHODZI 5LECIE ISTNIENIA!

SAMOCHÓD – PRZYJACIEL CZY WRÓG? 



11

Podczas pobytu w zimowej stolicy Pol-
ski seniorzy mogli korzystać z licznych 
atrakcji – nie zabrakło zajęć integracyj-
nych, wspólnych wędrówek oraz długich 
spacerów. Oprócz aktywnego wypoczynku 
i zabawy w programie wyjazdu znalazły się 
również badania i zabiegi zdrowotne – do 
dyspozycji uczestników przez cały czas byli 
profesjonalni fizjoterapeuci. Każdy z senio-
rów został poddany indywidualnemu pro-
gramowi zabiegów dostosowanemu przez 
fizjoterapeutę.

Seniorom sprzyjała pogoda, z czego 
chętnie korzystali, wyprawiając się na Ka-
sprowy Wierch, do Chochołowa oraz na 
Słowację. Odwiedzili również Terma Bu-
kovina, w których mogli cieszyć się dobro-
czynnym wpływem ciepłych źródeł.

Kolejnym wydarzeniem z udziałem se-
niorów było zorganizowane przez nich spo-
tkanie opłatkowe w Racławicach, które od-
było się w okresie świątecznym. Spotkanie, 
które zorganizowało Koło Seniora „Złota 
Jesień” z Racławic i Czubrowic, stało się 
okazją nie tylko do złożenia sobie życzeń, 
lecz również do długich rozmów i wspólne-
go śpiewu kolęd. Nie zabrakło również cie-

płych wspomnień o tych, którzy odeszli już 
do wieczności.

Tuż po Bożym Narodzeniu seniorzy po 
raz kolejny udowodnili, że drzemią w nich 
niespożyte siły – swoim udziałem uświetnili 
Orszak Trzech Króli, który 6 stycznia prze-
szedł ulicami Racławic – kolorowy, radosny 
korowód połączył mieszkańców w różnym 
wieku, radośnie śpiewając ogłaszali oni 
wieść o narodzeniu Jezusa.

Aktywność seniorów z Gminy Jerz-
manowice-Przeginia przekracza granice 
miejsca zamieszkania – kolejnym tego do-
wodem jest udział w V Jubileuszowym Spo-
tkaniu Klubów Pacjenta w Krakowie, które 
odbyło się Auditorium Maximum UJ.  Se-
niorzy mogli wysłuchać wykładów eksper-
tów, wziąć udział w prezentacji nowocze-

snych metod diagnostyki oraz leczenia, 
a także spotkać się m.in. z polskimi spor-
towcami, którzy wzięli udział w Paraolim-
piadzie w Rio.

Aby spotkać autorytety medyczne nie 
zawsze trzeba wyjeżdżać poza teren Gmi-
ny – świadczy o tym chociażby zorganizo-
wanie dla seniorów badań antropometrycz-
nych. Organizatorem bezpłatnych badań 
była Gmina Jerzmanowice-Przeginia oraz 
Zakład Żywienia Człowieka Instytutu Zdro-
wia Publicznego CM UJ. Projekt badań ko-
ordynowała pani dr n. med. Beata Piórecka.

Gmina Jerzmanowice-Przeginia kładzie 
duży  nacisk na aktywizację seniorów i ich 
udział w życiu społecznym, jednak efekt 
wysiłków byłby znikomy, gdyby nie zaan-
gażowanie oraz entuzjazm samych zainte-
resowanych, którzy bez wahania angażują 
się w liczne przedsięwzięcia, a także sami 
je organizują. O zaangażowaniu świadczy 
również popularność Gminnej Edycji Ogól-
nopolskiej Karty Seniora, którą nadal moż-
na wyrobić w pokoju nr 129 w Urzędzie 
Gminy.

�� TOMASZ DRAŻNIOWSKI

GMINA  
JERZMANOWICE-PRZEGINIA

GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA NIEUSTANNIE ROZWIJA INICJATYWY MAJĄCE NA CELU AKTYWIZACJĘ SENIORÓW, JEDNĄ Z 
NICH BYŁ WYJAZD DO ZAKOPANEGO, KTÓRY STANOWIŁ CZĘŚĆ POLITYKI PROZDROWOTNEJ GMINY – MIAŁ ON MIEJSCE W DNIACH 
20-25 LISTOPADA 2016 ROKU. WYJAZD DEDYKOWANY BYŁ DLA SENIORÓW Z TERENU GMINY, ZORGANIZOWANO GO WE WSPÓŁ-

PRACY ZE STOWARZYSZENIEM „MANKO”.
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17 stycznia br. Włocławek otrzymał certyfikat Miasto Przyja-
zne Seniorom i stał się jednym z bardziej pro-seniorskich miast 
w Polsce. Dlaczego seniorzy są dla Państwa tak ważni i co skło-
niło Państwa do tak pro-seniorskiej polityki? 

Samorząd Włocławka dostrzega potrzebę wsparcia tej grupy 
społecznej ze względu na duży potencjał związany z doświadcze-
niem, wiedzą oraz aktywnością prezentowaną w różnych dziedzi-
nach życia społecznego. Chcemy, aby nasi seniorzy czuli się docenia-
ni i zauważani. Wspieramy również wszelkie inicjatywy, które służą 
starszym mieszkańcom Włocławka, jak np. współorganizacja I Ku-
jawsko-Pomorskiego Forum Seniorów i 17. Ogólnopolskiego Prze-
glądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2016”.

Jakie prowadzicie Państwo działania pro-seniorskie we Wło-
cławku?

We Włocławku co roku realizowany jest projekt „Aktywność 
Włocławskich Seniorów”, którego  celem jest udział seniorów (osoby 
w wieku 60+) w różnorodnych zajęciach mających na celu pobudza-
nie ich aktywności. W ramach tego projektu prowadzone są zaję-
cia z dziedziny kultury i sztuki, sportowo-rekreacyjne oraz taneczne 
i relaksacyjne. W najbliższym czasie zostanie wydany „Informator 
Włocławskiego Seniora”, w którym znajdzie się wiele informacji 
przydatnych seniorom. Na terenie naszego miasta działają również 
trzy Uniwersytety Trzeciego Wieku, dziewięć Klubów Seniora oraz 
Włocławska Rada Seniorów, jak również liczne organizacje pozarzą-
dowe skupiające i działające na rzecz seniorów.

 Dlaczego zdecydowali się Państwo przystąpić do OKS?
Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Włocławek, jest połącze-

niem karty ogólnopolskiej i karty lokalnej, co daje naszym seniorom 

większe możliwości korzystania z ofert, zniżek i rabatów propono-
wanych również na terenie całego kraju. Naszym zdaniem przyczyni 
się to do polepszenia jakości funkcjonowania osób starszych.

Jak Państwo planują propagować OKS we Włocławku?
Informacje o Karcie Seniora znajdą się w przygotowywa-

nym „Informatorze Włocławskiego Seniora”, ponadto na stronie  
www.wloclawek.pl w menu „dla mieszkańców” istnieje zakładka 
„Włocławska Karta Seniora”, gdzie można znaleźć wszelkie infor-
macje na temat karty. Planujemy również spotkania z seniorami, 
w klubach seniora i Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w czasie któ-
rych informować będziemy o proponowanych zniżkach i rabatach. 
Informacje o Ogólnopolskiej Karcie Seniora są także przekazywa-
ne lokalnym mediom – działania te chcemy rozpowszechniać tak, 
aby włocławskie media cyklicznie otrzymywały informacje o OKS 
i wszelkich inicjatywach pro-seniorskich.

WŁOCŁAWEK 
ŁUKASZ  SALWAROWSKI  ROZMAWIA  Z  PREZYDENTEM MIASTA  
WŁOCŁAWEK  DR. MARKIEM  WOJTKOWSKIM

PREZYDENT WŁOCŁAWKA DR MAREK WOJTKOWSKI I PREZES  ŁUKASZ 
SALWAROWSKI

DZIEŃ Z KARTĄ SENIORA" W CENTRUM KULTURY "BROWAR B.

OD LEWEJ MAREK PILCH, MONIKA MICHALAK, INSPEKTOR DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH I SENIORÓW W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO 
URZĘDU MIASTA WŁOCŁAWEK, DR BARBARA MORACZEWSKA, ZASTĘPCA PREZYDEN-
TA WŁOCŁAWKA DS. EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH, ŁUKASZ SALWAROWSKI, PIOTR 
BIELICKI, DYREKTOR WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO
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24 LISTOPADA W AULI CENTRUM 
EDUKACYJNO – KONGRESOWYM KA-
TOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBEL-

SKIEGO LM. JANA PAWŁA II TOMASZOWIE 
LUBELSKIM ODBYŁA SIĘ II WOJEWÓDZKA 
KONFERENCJA „ MIEJSCE SENIORA W NO-
WOCZESNEJ POLSCE”.

Organizatorami Konferencji byli: Bur-
mistrz Miasta Wojciech Żukowski, Rada Se-
niorów w Tomaszowie Lubelskim, a także 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Konferencja 
odbyła się pod Honorowym Patronatem Mi-
nistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbiety Rafalskiej, Posła na Sejm RP Sławo-
mira Zawiślaka oraz Wojewody Lubelskie-
go Przemysława Czarnka i Rektora KUL ks. 
prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego.

Poza wymienionymi wśród zaproszo-
nych gości byli: Dyrektor Departamentu Po-
lityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej- Stefan Kołucki, 
Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Spo-
łecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 
Agnieszka Skubis-Rafalska, dyr. Regionalne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie 
Katarzyna Fus, vice Starosta Powiatu To-
maszowskiego-Jerzy Wereszczak, ks. prałat 
Czesław Grzyb, dyrektor Centrum Eduka-
cyjno-Kongresowego Jerzy Zarębski oraz 
wójtowie gmin powiatu tomaszowskiego.

Uczestnikami Konferencji były głów-
nie osoby starsze z terenu woj. lubelskie-
go reprezentujące Uniwersytety Trzeciego 
Wieku, Kluby Seniora, Rady Seniorów, Koła 
Gospodyń Wiejskich, a także pracownicy 
Ośrodków Pomocy Społecznej i mieszkańcy 
Tomaszowa Lubelskiego. Moderatorem kon-

ferencji był Pan Zbigniew Skawiński – prze-
wodniczący Miejskiej Rady Seniorów w To-
maszowie Lubelskim.

Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz 
Wojciech Żukowski. W swoim wystąpie-
niu powiedział, że seniorzy są dużą i ważną 
grupą lokalnej społeczności. W Tomaszo-
wie i powiecie stwarza się odpowiednie dla 
nich warunki. Dowodem tego są liczne Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz Miejska Rada Se-
niorów i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na-
stępnie Agnieszka Skubis-Rafalska z Urzę-
du Wojewódzkiego w Lublinie przedstawiła 
realizację Programu „Senior Vigor” w woj. 
Lubelskim. Poseł Sławomir Zawiślak przed-
stawił działalność Komisji Polityki Senioral-
nej na rzecz osób starszych. Zaznaczył, że 
w Sejmie wciąż trwają prace nad poprawą 
ich warunków życiowych. Dyrektor Depar-
tamentu Polityki Senioralnej Stefan Kołucki 
przedstawił kierunki polityki senioralnej na 
lata 2014 – 2020. Zaznaczył, że polityka se-
nioralna powinna być priorytetem dla pań-
stwa. Przedstawił także Rządowy Program 
na rzecz Aktywności Osób Starszych. Ce-
lem ASOS jest pomoc w organizacji klubów 
oraz edukacyjny rozwój osób starszych. Na-
tomiast Program „Senior Vigor” jest adreso-
wany do władz samorządowych, a jego celem 
jest wspieranie sportu, rekreacji i edukacji. 

Uzupełnieniem oferty Senior Wigor jest 
propozycja zakładania klubów „Senior Plus”. 
Bardzo ciekawy wykład wygłosił prof. Piotr 
Szukalski z Instytutu Socjologii Uniwersyte-
tu Łódzkiego, a także członek Rady ds. Po-
lityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej. W wykładzie po-
dał przykłady złego traktowania ludzi star-
szych i sposoby, aby przeciwdziałać takim 
zjawiskom.

W drugiej części konferencji swoje refe-
raty wygłosili: lek. med. geriatra Maria La-
skowska – Szczęśniak, która omówiła częste 
dolegliwości wieku starszego oraz możli-
wości leczenia i pomocy ludziom starszym. 
dr n. med. Rafał Sapuła wyjaśnił metody re-
habilitacji seniorów, a rehabilitację uzdrowi-
skową na przykładzie Uzdrowiska Nałęczów 
przedstawił Grzegorz Łoza. Konferencję za-
kończyło wystąpienie prezesa Stowarzysze-
nia Manko Łukasza Salwarowskiego, który 
wręczył Burmistrzowi Miasta Certyfikat 
„Miasto Przyjazne Seniorom”. W związku 
z przystąpieniem Tomaszowa Lubelskiego 
do programu Ogólnopolska Karta Senio-
ra, wręczone zostały certyfikaty pierwszym 
partnerom programu oraz Ogólnopolskie 
Karty Seniora uczestnikom konferencji. 

�� ZBIGNIEW SKAWIŃSKI

TOMASZÓW LUBELSKI 

OD LEWEJ ŁUKASZ SALWAROWSKI, ZBIGNIEW SKAWIŃSKI, AGNIESZKA SKUBIS-RAFALSKA, STEFAN KOŁUCKI, 
WOJCIECH ŻUKOWSKI
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Dr Anna Prokop Staszecka: 
Opamiętajmy się…. Zdro-
we odżywianie to nie łyka-
nie suplementów i leków!!! 
Robi Pan wywiad z lekarzem 
i muszę Panu powiedzieć, że 
od wielu lat, ilekroć wypo-
wiadam się publicznie, po-
wtarzam: opamiętajmy się. 
Nieraz mówią w telewizji 
„pomaga na wszystko”, to nie 
prawda. Mamy coraz wię-
cej schorzeń immunologicz-

nych, bo jemy wszystko co jest w promocji: same konserwanty, pełno 
chemii  i na dodatek suplementy diety, na trzęsienie nóg, na porost 
włosów na zdrową skórę ,na wątrobę - to jest koszmar. Czy Pan wie, 
ile ludzi ma uboczne objawy na skutek zażywania bez umiaru tych 
suplementów diety? Do nas, jako do lekarzy, przychodzą ludzie i ży-
czą sobie przepisania tych suplementów na wiek senioralny. To jest 
niesamowity przemysł, niesamowite ogłupianie ludzi. Bo zamiast 
zjeść kawałek ryby, świeże owoce, warzywa, łyżeczkę tranu to teraz 
wszyscy objadają się suplementami. Gdy wchodzi Pan do apteki, to 
ma Pan leki na wszystko, pełno reklam,  przecież to jakieś totalne 
bzdury, a co najgorsze, ludzie w to wierzą. Nie umiemy się przed 
tym obronić, bo szukamy leków na wszystko, a życie nam przemija.

Profesor Anna Skalska: Na pewno zdrowy styl życia stanowi 
podstawę utrzymania zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej. 
W zachowaniach prozdrowotnych związanych z żywieniem , zaleca-
ne są  produkty o wysokiej jakości białka, witamin, minerałów, czyli 
dużo jarzyn i owoców. Popularne stały się orzechy i różnego rodza-
ju ziarna zawierające dużo dobrego tłuszczu, zbliżając nas do diety 
śródziemnomorskiej. Jeśli już mówię o diecie, szczególną uwagę na-
leży przykładać do przekąsek między posiłkami: różnych chipsów 
i tym podobnych. Tam właśnie kryją się nadmierne dawki tłuszczów, 

soli i innych szkodliwych substancji. Kolejnym elementem zachowań 
prozdrowotnych jest aktywność fizyczna – RUCH , jeżeli jest  wdro-
żona w młodszym wieku, to należy  ją kontynuować, nadal dosto-
sowując do stanu zdrowia, musimy brać pod uwagę współistniejące 
schorzenia. Pamiętajmy, że brak ruchu jest  jednym z najpoważniej-
szych czynników ryzyka, które sprzyjają rozwojowi chorób i stają się 
przyczyną niepełnosprawności w późniejszym wieku. Trzeba powie-
dzieć, że aktywność  fizyczna wspomaga  funkcjonowanie poznaw-
cze , a także poprawia i utrzymuje sprawność ogólną, zapobiegając 
niedołęstwu. Jednym z głównych celów prewencji gerontologicznej 
jest jak najdłuższa samowystarczalność  osób starszych, samodziel-
ność, to że nie trzeba się opierać na pomocy innych osób. Trzeba 
powiedzieć wyraźnie i dobitnie, że istnienie chorób nie jest przeciw-
wskazaniem w podejmowaniu aktywności fizycznej. To co często się 
słyszy od osób starszych: nie mogę bo mam nadciśnienie, niewydol-
ność serca, czy jakieś inne schorzenia. RUCH ma działanie terapeu-
tyczne, lecznicze, oczywiście musi być poprzedzony konsultacją le-
karską, która określi rodzaj aktywności, skale obciążeń, ale musi być 
wdrażany stopniowo i kontynuowany systematycznie jak najdłużej.  

�� LUCJAN SURDEJ

SZUKAMY LEKÓW NA WSZYSTKO,  
A ŻYCIE NAM PRZEMIJA…

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!
Wraz z większością krajów europejskich realizowany jest program badawczy SPRINTT, którego wyniki mają pokazać, które z podjętych 

działań: aktywność fizyczna prowadzona przez terapeutę czy regularna edukacja prozdrowotna okaże się bardziej skuteczna w utrzymaniu 
sprawności funkcjonalnej. Rekrutacja do projektu SPRINTT trwa do końca marca. Zapraszamy czytelników gazety chętnych do udziału w pro-
jekcie (w wieku co najmniej 70 lat) do zgłaszania się, najlepiej telefonicznie pod numer 12 424 88 00 lub 881 286 729  na hasło „Głos Seniora”, 
można uzyskać więcej informacji.

MANIA SUPLEMENTOWANIA! ZE WSZYSTKICH STRON ATAKUJĄ NAS REKLAMY SUPLEMENTÓW DIETY, WITAMIN, WZMACNIA-
CZY! OPANOWAŁ NAS ISTNY SZAŁ KUPOWANIA I ZAŻYWANIA TAKICH ZAMIENNIKÓW OWOCÓW I WARZYW. TYMCZASEM JE-
DYNYM, NIEZASTĄPIONYM I OGÓLNIE DOSTĘPNYM  SUPLEMENTEM ZDROWIA JEST  RUCH. NIESTETY JAK WSZYSTKO, CO ZA 

DARMO - STANOWCZO NIEDOCENIANYM.  RUCH JEST PODSTAWOWYM ELEMENTEM ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, KTÓRY  W 70 % DE-
TERMINUJE NASZE ZDROWIE.  





Rehabilitacja ogólnoustrojowa to kompleksowa rehabilitacja 
narządu ruchu polecana szczególnie w przypadku istnienia wskazań 
ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypad-
kach schorzeń przewlekłych), a także neurologicznych czy reumato-
logicznych. 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY PORADNIKA  
PRZYGOTOWANEGO PRZEZ NASZYCH SPECJALISTÓW 
 
Upadki starszych – powód nie zawsze łatwy  
do zdiagnozowania

Kiedy starszy człowiek zaczyna nagle upadać to niekoniecz-
nie przyczyna leży w pogorszeniu wzroku czy też demencji. Około 
50% ludzi w wieku starszym zaczyna upadać z powodu infekcji. 
Najczęstsze infekcje powodujące upadki to zakażenie dróg mo-
czowych, ale również ogólne zakażenie i zakażenie dróg odde-
chowych. Dlatego warto dogłębnie zdiagnozować starszą panią 
czy starszego pana, którzy nagle zaczęli się przewracać.

Upadki, jak ich unikać?
Według statystyk 90% złamań szyjki kości udowej spowo-

dowanych jest upadkiem. Aby przeciwdziałać upadkom, które są 
najbardziej niebezpieczne dla osób po 65 roku życia, należy nie 
tylko właściwie się ubierać, odpowiednio urządzić swoje miesz-
kanie , stosować dietę bogatą w witaminę D i wapń, ale również 
systematycznie wykonywać ćwiczenia gimnastyczne pomagają-
ce utrzymywać równowagę. Dla osób starszych i nie tylko bardzo 
polecane są ćwiczenia Tai chi. Większość upadków ma miejsce 
w domu. Ogromne znaczenie ma urządzenie miejsca zamieszka-
nia aby ograniczyć ryzyko przewrócenia się. Uświadomienie sobie 
niebezpieczeństwa jakie niosą ze sobą upadki, powoduje, że za-

logo: Uzdrowisko Konstancin-Zdrój

kolor zielony CMYK: 54%/0/100%/0          kolor szary: CMYK: 0/0/0/50%

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój, to kompleks wyspecjalizowanych 
obiektów tworzony przez m.in. Hotel Eva Park Life & SPA, Centrum 
Terapii Narządu Ruchu BIAŁY DOM, Hotel Konstancja, Restaura-
cja Konstancja, Cafe Beza oraz Szpital Rehabilitacji Kardiologicz-
nej i Neurologicznej. Zlokalizowane tuż nieopodal Tężni Solanko-
wej i urokliwego Parku Zdrojowego tworzą specjalistyczny zespół 
obiektów świadczących najwyższej jakości usługi.

 
Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom 
prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów w zakresie scho-
rzeń narządu ruchu, neurologii, reumatologii czy chorób dróg od-
dechowych. Kierujemy naszą ofertę dla pacjentów, którzy poszu-
kują zarówno alternatywnych wobec farmakoterapii zabiegów 
leczniczych, jak i nowoczesnych metod terapeutycznych z wyko-
rzystaniem najwyższej klasy wyposażenia.

CO TO JEST  
REHABILITACJA 
OGÓLNOUSTROJOWA 
NARZĄDU RUCHU?

Jako jedna z nielicznych placówek w Polsce nasze Centrum oferuje 
możliwość korzystania z rehabilitacji z wykorzystaniem egzoszkiele-
tu, który stanowi obecnie jedno z najbardziej innowacyjnych narzędzi 
do rehabilitacji osób z niedowładem kończyn dolnych. Starając się jak 
najlepiej zoptymalizować proces leczenia oferujemy naszym pacjentom 
możliwość korzystania z szeregu zabiegów z zakresu fizykoterapii i ki-
nezyterapii, z terapii indywidualnych, jak również z programów ćwiczeń 
grupowych profilaktycznych, a wszystko pod okiem naszych wykwalifi-
kowanych i doświadczonych terapeutów.
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czynamy rozwijać całą strategie obrony przed tym zagrożeniem 
dla siebie i swoich bliskich. W Danii dzięki programom pomaga-
jącym starszym ludziom jeszcze raz uczyć się chodzić, zmniej-
szono występowanie złamania szyjki kości udowej o ok. 30%.

Endoproteza stawu biodrowego  
i rehabilitacja po wymianie stawu

Pacjent najczęściej zgłasza się do lekarza skarżąc się na 
dotkliwy ból okolicy biodrowej, ustępujący po wypoczyn-
ku. Początki dolegliwości związanych ze zmianami zwy-
rodnieniowymi stawu biodrowego mogą zaczynać się bó-
lami w okolicach stawów kolanowych. Później może dojść 
do utrudnienia rotacji kończyny do wewnątrz oraz kłopoty 
z odwodzeniem. Niekiedy w zaawansowanym procesie dege-
neracyjnym bóle występują w nocy i są niezależne od ruchu. 
Wszczepienie endoprotezy ma na celu nie tylko znieść dolegli-
wości bólowe, ale również przywrócić ruchomość i zlikwidować 
deformacje w stawie biodrowym. Niekiedy wykonuje się wy-
miany stawu również  z powodu złamania szyjki kości udowej. 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Specjalistami. Z przyjem-
nością udzielą Państwu niezbędnych porad i informacji.

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 
przywracające siłę mięśniową i funkcję stawu oraz ma na celu 
poprawę koordynacji ruchowej, pozwalając na szybki i bezpieczny 
powrót do pełnej sprawności.

PAKIET POBYTOWY ZAWIERA:

•  2 konsultacje lekarskie - wstępną, podczas której lekarz 
nakreśla plan rehabilitacji, zleca zabiegi fizykoterapeutyczne 
i kinezyterapię 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 24h,

•  dostęp do TV w każdym pokoju,  bezpłatne wifi.

Ceny pakietów:
pobyt 14-dniowy w pokoju 1 osobowym: 2 767 złotych
pobyt 14-dniowy w pokoju 2 osobowym: 2 482 złotych

14-DNIOWY PAKIET REHABILITACJI  
PO  WSZCZEPIENIU ENDOPROTEZY  STAWU

Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom
ul. Mostowa 5,05-510 Konstancin-Jeziorna 

tel.: 22 484 28 35; 22 756 40 26 (rejestracja – część zabiegowa, 8.00-20.00), 
tel.: 22 484 28 30 (recepcja – część hotelowa, czynne całą dobę)

e-mail: zplbialydom@uzdrowisko-konstancin.pl
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OGRODY DAJĄ PRZYJEMNOŚĆ W PRA-
CY Z ROŚLINAMI, ODPRĘŻENIE PSY-
CHICZNE, ROZWIJAJĄ UMIEJĘTNOŚCI 

MANUALNE, ODDZIAŁYWUJĄ NA WSZYST-
KIE ZMYSŁY. OGRODOTERAPIA UMOŻLI-
WIA TAKŻE ZAANGAŻOWANIE W DZIAŁA-
NIA M.IN. EKOLOGICZNE, REWITALIZACJĘ 
OTACZAJĄCEGO NAS ŚRODOWISKA. TO IN-
TERAKTYWNA FORMA TERAPII ZAJĘCIO-
WEJ ŁĄCZĄCA WIELE DZIEDZIN Z ZAKRESU 
NP. ERGOTERAPII I ARTETRAPII ORAZ SO-
CJOOGRODNICTWA I REHABILITACJI.

Hortiterapia, czyli ogrodoterapia, to 
interaktywna forma terapii zajęciowej, wy-
korzystująca szeroko pojętą pracę z rośli-
nami oraz bierne i czynne przebywanie 
w ogrodzie. Leczenie w przestrzeni ogrodu, 
ukierunkowane jest na aktywizację osób/
pacjentów przez wykonywanie konkret-
nych czynności określanych jako zadania 
terapeutyczne. Coraz częściej hortiterapia 
towarzyszy rehabilitacji. W Polsce zaczę-
to wprowadzać tę metodykę jako wsparcie 
wielu tradycyjnych procesów medycznych 
m.in. rehabilitacji. Stosowana od dawna na 
zachodzie Europy i USA jest bardzo po-
mocna w procesie zdrowienia osób z róż-
nego rodzaju dolegliwościami i chorobami.

Co ważne? Hortiterapia nie musi 
przebiegać tylko w ogrodzie. Gdy warunki 
pogodowe nie są sprzyjające, zajęcia można 
przenieść do sali. Można wykonywać pra-
ce florystyczne i artystyczne z użyciem 
materiału roślinnego. W przyjaznym oto-
czeniu kwiatów uzupełnia się wiedzę przy-
rodniczą, oglądając filmy i zdjęcia wykonane 
w ogrodzie.

Hortiterapia jest dla każdego, to wol-
ność i tworzenie dla pasji. Nadrzędnym 
jej celem jest dobro i satysfakcja uczestnika/
pacjenta. Coraz szybciej rozwija się infra-
struktura hortiterapeutyczna w Polsce. In-
stytut Hortiterapii pod kierunkiem mgr Zofii 

OGRODY LECZĄ  
NIE TYLKO DUSZĘ…

Wojciechowskiej we wrześniu 2016 r. prze-
prowadził na zlecenie m.st. Warszawy in-
nowacyjne szkolenie dla 30 terapeutów pra-
cujących w 14 domach pomocy społecznej 
(DPS) prowadzonych przez m.st. Warszawę. 
Projekt „AGE – Działania na rzecz aktyw-
nego i godnego starzenia się w Warszawie”, 
dofinansowany ze środków Mechanizmu 
Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego 2009-2014, 
w ramach którego przeprowadzono szkole-
nie ukierunkowane na podniesienie standar-
dów w opiece nad mieszkańcami DPS, w tym 
seniorów i osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Ponadto w wyniku realizacji pro-
jektu powstanie w Warszawie aż 14 ogrodów 
sensorycznych, co budzi w nas zachwyt i na-
dzieję na dalsze współdziałanie na rzecz spo-
łeczności osób starszych i niesamodzielnych.

Ogrodoterapia to szansa na nowy rodzaj 
usług opiekuńczo- rehabilitacyjnych. Insty-
tut Hortiterapii działa od kilku lat na Ma-
zurach prowadząc doradztwo w dziedzinie 
hortiterapii, w wyniku których tereny zielo-
ne aranżowane są na potrzeby terapeutycz-
ne i zajmuje się szkoleniami zawodowymi 
z zakresu hortiterapii. 

Udało się nam stworzyć pierwszą hor-
ti rabatę im. Jerzego Helwinga. Obecnie 
w Mrągowie przy wsparciu merytorycznym 
Instytutu Hortiterapii Zielony Promień 
i przede wszystkim z udziałem mieszkań-
ców powstaje pierwszy społeczny ogród. 
Więcej o ogrodach zdrowia na stronie www.
zielonypromien.btx.pl.

�� ZOFIA WOJCIECHOWSKA  
I DOMINIK WOJCIECHOWSKI 
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KTO Z NAS NIE MARZY, ABY BYĆ DLA 
KOGOŚ KIMŚ WYJĄTKOWYM? KTO 
NIE ODCZUWA SAMOTNOŚCI, KTÓ-

RĄ DODATKOWO POTĘGUJE CZAS WOL-
NY? ZWŁASZCZA TERAZ, KIEDY ULICE PO-
KRYWA ŚNIEG I LÓD, TAK CIĘŻKO WYJŚĆ Z 
MIESZKANIA, SPOTKAĆ SIĘ Z PRZYJACIÓŁ-
MI I SPĘDZIĆ MIŁO KILKA CHWIL. CHOCIAŻ 
MOŻE CIĘŻKO NAM SOBIE TO WYOBRA-
ZIĆ, TO Z POMOCĄ JEDNAK PRZYCHODZI… 
NASZ ZWIERZAK.

Odczuwanie samotności, to tylko po-
czątkowy etap depresji. Gdy pojawiają się 
dalsze oznaki jak: brak sensu życia, przy-
gnębienie, a nawet niechęć do życia, wtedy 
ciężej jest znowu zacząć cieszyć się życiem. 
Wszystkim tym objawom można zaradzić 
już we wczesnym stadium ich pojawienia się, 
a odpowiedź jest bardzo prosta: po prostu 
zwierzak.

Mało kto z nas w młodości nie miał swo-
jego pupila, za którego był odpowiedzialny. 
Mało kto nie zwierzał się mu ze wszystkich 
problemów, zmartwień i trosk.  Chociaż 
przyjaciele zawodzili – on zawsze był przy 
nas. Wierny i prawdziwy był sensem naszego 
życia. Wyczuwał nasz nastrój i pomagał prze-
zwyciężać trudne chwile. Potwierdzeniem 
moich słów, jest wyznanie naszej czytelnicz-
ki Pani Lidii Jaźwińskiej, Seniorki Roku 2015: 
Zwierzak daje mi poczucie niewymuszonej, 
szczerej przyjaźni, a wręcz miłości. Mając go 
obok siebie wiem, że nie jestem samotna.

Pochłonięci różnymi zajęciami, nie 
mamy sił na jeszcze jedno: opiekę nad czwo-
ronogiem. Pies w dużym mieście wiąże się 
dla większości z wyrzeczeniami: spacery kil-
ka razy dnia, karmienie czy troska nad zwie-
rzęciem. W wioskach wymyślamy szereg in-
nych przeciwności, jak brak czasu, pieniędzy 
czy – co może być trochę zabawne – brak 
wystarczającego miejsca dla pupila. 

„U mnie w domu zawsze był pies. Dla 
dziecka jest to uczucie sympatii do kogoś 
innego. Dziecko przez to, ze ma zwierzę 
w domu ma uczucia wyższe. Takich uczuć 
zostałam przez niego nauczona także ja 
sama.” – zwierza się ambasadorka OKS, 
Pani Joanna Talar.

ZWIERZAK SPOSOBEM NA SAMOTNOŚĆ

Niedoceniona jest także satysfakcja 
z przebywania z kimś, oraz poczucie odpo-
wiedzialności za kogoś, zwłaszcza po stra-
cie bliskiej osoby. Po ciężkich przeżyciach 
niezwykle ciężko jest się odnaleźć i wrócić 
do codzienności. Z pomocą przychodzą 
wówczas czworonożni przyjaciele, którzy 
przelewają swój spokój na człowieka. Przy-
wracają nam wiarę, pomagają stawić czo-
ła wyzwaniom dnia codziennego, a przede 
wszystkim nigdy nie opuszczą w potrzebie. 
„Ma ukochana Gajunia jest dla mnie bliską 
członkinią rodziny i tak ją traktuję, przede 
wszystkim z miłością, troską i poszanowa-
niem jej wyjątkowej osobowości!” – mówi 
seniorka, Pani Dorota Suder.

W ostatnich latach niezwykle popularna 
w Polsce stała się tak zwana dogoterapia, czy-
li terapia z udziałem psa. Organizowane są 
kursy, szkolenia, a przede wszystkim turnusy 
lub pojedyncze zajęcia z udziałem wyszko-
lonych, rasowych czworonogów. Leczone są 
wówczas lęki przed kontaktem z otoczeniem 
i różnego typu depresje. Ponadto badania 
wskazują, że dzięki psom stymulowane są 
zmysły człowieka, rozwija się empatia i tro-
ska nakierunkowana ku ludziom.

W dzisiejszych czasach, coraz więcej 
ludzi ma problem z otwartością, rozmową 
i nawiązywaniem kontaktów. Przeciwdzia-
łaniem tym problemom mogą być właśnie 
spacery z pupilem, podczas których nawią-
zuje się szereg znajomości, które niekiedy 
przetrwać mogą długie lata.

„Podczas spaceru zawsze kogoś poznam, 
zagadam. Mój piesek wtedy tez podchodzi, 

zachowuje się bardzo sympatycznie, bawi 
się, a ja mogę sobie wówczas porozmawiać. 
Taka dobra rada dla seniorów, którym braku-
je kontaktu z drugim człowiekiem, żeby nie 
był sam w domu, żeby wziął sobie pieska ze 
schroniska, pomoże zwierzakowi, a przede 
wszystkim sobie.” – radzi Pani Joanna Talar.

Pies w domu to zdrowie i szczęście, któ-
re niekiedy próbujemy zastąpić różnymi za-
miennikami. Nikt nie chce żyć w poczuciu 
przygnębienia  i osamotnienia. Odpowiedź 
jest prosta i jednoznaczna: nie bójmy się 
kimś zaopiekować.

�� KRYSTIAN MACIASZEK

JANUSZ MASŁOWSKI Z LUCKYM

Jeśli Ty także masz zwierzaka - opowiedz 
nam o tym! Przyślij swoją historię na nasz 
adres. Poradź innym seniorom, jak zdobyć 
zwierzaka i jak się nim opiekować. Czekamy 
na zdjęcia i Wasze historie! Na najlepsze hi-
storie i opinie przewidziane są nagrody!
 redakcja@manko.pl



20 www.glosseniora.pl

Najczęściej przyczyną stopniowego po-
garszania się słuchu jest po prostu wiek. 
Sprawność narządu słuchu z biegiem lat słab-
nie, dodatkowo czasy sprzyjają codziennemu 
długiemu przebywaniu w hałasie. Efekt? Nie-
mal 80% seniorów czuje, że ma problemy ze 
słuchem. Tak wynika z raportu TNS Polska 
„Słuch polskich seniorów 2014” opublikowa-
nego w portalu Senior.pl

Sprawa jest poważna, bo niedosłuch to 
coś więcej niż problemy z głośnością telewi-
zora. To samo badanie TNS Polska wykaza-
ło, że osoby borykające się z przypadłościami 
słuchowymi często unikają spotkań towarzy-
skich, są sfrustrowane i osamotnione. Coraz 
więcej trudności sprawia im załatwienie pro-
stych spraw, choćby w urzędach. Pojawia-

ją się też niebezpieczeństwa, np. na drodze, 
gdy nie słychać nadjeżdżającego samochodu.  
Niestety, z tak dużej grupy seniorów z tym 
problemem zaledwie 31% ma zdiagnozowa-
ny ubytek słuchu. Co gorsza, jeszcze mniej 
niż połowa z tej grypy została kiedykolwiek 
skierowana na dodatkowe badania lub na 
konsultację do specjalisty laryngologa! A nie-
mal połowa osób biorących udział w bada-
niu nigdy nie została zapytana o kłopoty ze 
słuchem, nawet podczas wizyty u lekarza la-
ryngologa związanej z problemem niedoty-
czącym uszu. Dlatego najlepiej brać sprawy 
w swoje ręce i raz do roku udać się na bada-
nie słuchu samemu. Najlepiej już od 55. Roku 
życia. Wczesna diagnoza to szybkie leczenie 
i dobór najlepszego rozwiązania. Dlatego Fir-

ma GEERS Dobry Słuch chce szerzyć wiedzę 
i zachęcać Polaków – nie tylko seniorów – do 
profilaktyki w postaci przesiewowych testów 
słuchu i podejmowania jak najszybszego 
działania, jeśli pojawi się taka konieczność. 
Będziemy również wspierać osoby, których 
nie stać na podjęcie dalszych kroków. Na-
prawdę większość osób zmagających się 
z niedosłuchem może w pełni cieszyć się 
życiem: słyszeć i rozumieć wyraźnie każde 
słowo w teatrze, oglądać telewizję tak, by nie 
przeszkadzać sąsiadom zza ściany, uczestni-
czyć aktywnie w życiu zawodowym i rodzin-
nym – być samodzielnym i niezależnym. 

Ograniczenia wynikające z 
niedosłuchu – czyli jak życie 
omija osoby niedosłyszące

Wyniki badania TNS Polska „Słuch pol-
skich seniorów 2014” pokazują, że:

 Î  30% badanych nie słyszy radia lub te-
lewizji przy poziomie głośności, przy 
jakim wcześniej korzystało z tych od-

CICHY  
PROBLEM 

MILIONÓW  
POLAKÓW

POGŁAŚNIASZ TELEWIZOR, DOCISKASZ TELEFON DO UCHA? DENERWU-
JE CIĘ, ŻE LUDZIE MAMROCZĄ? TO TYPOWE OBJAWY POSTĘPUJĄCEGO 
NIEDOSŁUCHU. W POLSCE NAWET 6,5 MILIONA DOROSŁYCH OSÓB MOŻE 

MIEĆ TEN PROBLEM.
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biorników, lub przy poziomie głośności, 
przy którym inne osoby słyszą wyjątko-
wo wyraźnie;

 Î  20% osób w wieku 60+ deklaruje, że z 
powodu problemów ze słuchem całko-
wicie rezygnuje z oglądania telewizji lub 
słuchania radia;

 Î  co trzecia osoba biorąca udział w bada-
niu prosi o powtórzenie tego, co ktoś 
powiedział, bo nie usłyszała wyraźnie;

 Î  24% seniorów przyznało, że często od-
nosi wrażenie, że ich rozmówcy mówią 
niewyraźnie lub mamroczą;

 Î  jedna piąta respondentów decyduje się 
przełożyć telefon do drugiego ucha, by 
móc lepiej słyszeć, tyle samo uczestni-
ków badania całkowicie rezygnuje z roz-
mów telefonicznych z obawy, że nic nie 
usłyszy;

 Î  co czwarta osoba uczestnicząca w bada-
niu przyznała, że z powodu problemów 
ze słuchem często rezygnuje z udziału w 
rozmowie w głośnym otoczeniu, np. na 
przyjęciu czy w sklepie;

 Î  20% seniorów rezygnuje ze spotkań 
z rodziną, znajomymi, sąsiadami, jak 
również załatwiania osobiście spraw w 
urzędzie, z obawy przed niedosłysze-
niem, o czym się do nich mówi. 

Zbadaj swój słuch. To proste!
Wczesne wykrycie wady słuchu pozwa-

la wdrożyć odpowiednią terapię w odpo-
wiednim czasie. Badanie audiometryczne 
to prosty test wykonywany przy użyciu spe-
cjalnego urządzenia – audiometru. Test au-
diometryczny powinien być wykonywany 
w odpowiednio wyciszonym pomieszczeniu. 
W trakcie badania pacjent zakłada na uszy 
słuchawki, przez które przesyłane są dźwię-
ki o różnych częstotliwościach. Dzięki temu 
można wychwycić ewentualne ubytki słuchu 
u badanego. Wynik testu pokazuje o ile go-
rzej słyszy badany od osób normalnie słyszą-
cych. Dzięki audiometrowi można zdiagno-
zować stopień i rodzaj niedosłuchu oraz, co 
ważne, można określić jego wpływ na rozu-
mienie mowy. Na ten test powinny zostać 

skierowane także osoby, które skarżą się na 
szumy uszne, mają zawroty głowy lub kłopo-
ty z utrzymaniem równowagi. Regularnie, co 
pół roku, powinny go wykonywać wszystkie 
osoby narażone na hałas. 

 Î  Problemy ze słuchem zaczynają się u se-
niorów powoli i początkowo trudno je 
zdiagnozować.

 Î  77% osób powyżej 60. roku życia jest 
przekonanych, że ma problemy ze słu-
chem, przy czym jedynie 31% ma zdia-
gnozowany jego ubytek. 

 Î  Każda osoba po 55. roku życia powinna 
regularnie poddawać się przesiewowym 
testom słuchu. 

 Î  Więcej informacji znajdziesz na www.
geers.pl oraz pod bezpłatnym numerem 
infolinii 800 13 33 77 działającej od po-
niedziałku do piątku w godzinach 9:00–
16:00. 
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�� MAREK PILCH

Przebiegłem 8 stycznia 2017 roku pół-
maraton (21 km 097m) w temperaturze bli-
sko minus 20 stopni C w dość dobrym czasie. 
Czy coś może być jeszcze bardziej ekstre-
malnego, na dodatek łatwo dostępnego? Ależ 
tak(!), to morsowanie, czyli kąpiel w lodowa-
tej wodzie. Nie trudno znaleźć takie osoby, 
więc umawiam się na wywiad…

ALE JA PRZECIEŻ NIGDY 
WCZEŚNIEJ… - ŻADNA 
WYMÓWKA, CZYLI DO DZIEŁA!

Spotkałem Leszka zaraz po mojej lodo-
watej kąpieli. Przyznaję się: w czasie liczo-
nym w sekundach, ale stało się!

Leszek Piekło (1949  r.), patrząc na Głos 
Seniora w moim ręku, od razu zagaił: Senior..., 
czy jestem seniorem? Nie, nie jestem nim, bo 
się nim nie czuję, choć znam swój wiek.

Szybko dowiaduję się także o kilku inte-
resujących faktach, kiedy Leszek mówi:

Ponad 10 lat temu popadłem w poważne 
kłopoty ze zdrowiem, uznałem wówczas, że 
przyszedł czas na przeorganizowanie mojego 
życia zawodowego i osobistego. Wtedy zde-
cydowałem: tak jak długo będę czynny zawo-
dowo i aktywny fizycznie, tak długo mnie nie 
dopadnie starość.

Szybko policzyłem, że Leszek miał 58 
lat, kiedy kłopoty zdrowotne wpłynęły na 
zmianę jego stylu życia, a to niemal dokład-
nie tak, jak w moim przypadku. Moje pro-

blemy ze zdrowiem w wieku 57 lat wymusiły 
zmianę podejścia do aktywności fizycznej. 
Panie, Panowie, czyżby w momencie, gdy 
sześćdziesiątka zbliża się dużymi krokami, 
trzeba coś zmienić w całym życiu?

Leszek dalej mówi:
Już nie pamiętam, co mnie skusiło, 

aby ponad 10 lat temu, w niedzielę, a był 
wówczas koniec listopada, wybrać się nad 
zbiornik wodny w Kryspinowie. Było mroź-
nie, ale jezioro nie zamarzło. Podjechałem 
blisko brzegu, podszedłem do wody, zanu-
rzyłem się…

- Szok? – pytam strwożony.
- Nie. Przynajmniej dzisiaj tak tego nie 

pamiętam. Po kilkunastu sekundach wy-
nurzyłem się z wody. I nagle napłynęła nie-
samowita moc, energia oraz inne uczucia, 
których nawet nie jestem w stanie określić 
inaczej, jak coś nieokreślonego i wspaniałego. 
Dzisiaj po wielu latach morsowania wiem, 
że była to doskonała decyzja. Z biegiem lat 
moja pasja nabrała także innego charakte-
ru. Od czterech lat jestem aktywnym człon-
kiem Krakowskiego Klubu Morsów „Kalo-
ryfer”. I to była, jak się dziś okazuje, znowu 
bardzo dobra decyzja. Morsowanie stało się 
wspanialsze i sympatyczniejsze. To w tym 
klubie poznałem niesamowitych ludzi. I to 
nie tylko tych, dla których zimna kąpiel jest 
jedyną pasją. Dzięki morsowaniu i innym 
aktywnościom oraz wspaniałym ludziom 

z KKM „Kaloryfer”, jestem młody i nie czuję 
się seniorem - powtarza Leszek.

Aktywność fizyczna połączona z orygi-
nalnym życiem towarzyskim powoduje to, 
że nie dziwią mnie słowa Leszka: Mam 68 
lat, a pracuję już zawodowo bez dnia prze-
rwy blisko 53 lata, czy do tego przyczynił się 
mój aktualny styl życia? Nie mnie oceniać.

Jest wiele informacji na temat skutków 
morsowania, tych dobrych i tych złych. Ja 
mogę opowiedzieć tylko o tym, czego osobi-
ście doświadczyłem. Złych skutków nie do-
świadczyłem, dobrych - wiele. Czy wszyst-
kie wymienię? Zapewne nie, ale wspomnę 
o tych, których jestem pewien:

Duża odporność na zimno i bardzo do-
bra na przeziębienia. To  nie znaczy, że nie 
mogę się czasem przeziębić, ale zdarza się to 
bardzo rzadko, a jeżeli nawet, to objawy mi-
jają bardzo szybko i bez komplikacji.

Schłodzenie mięśni po biegu długo-
dystansowym jest także zalecane, dlatego 
moja kąpiel w lodowatej wodzie nie skutko-
wała niczym złym. Okazało się jeszcze, że 
tak jak biegi na mrozie uodporniły mnie cał-
kowicie na  przeziębienie, tak kąpiel w wo-
dzie lodowatej wymagała tylko.... odwagi.

Nie dziwią więc na koniec słowa Lesz-
ka: Najlepiej czuję się w towarzystwie ludzi 
młodych i to nie koniecznie tych, co się póź-
niej urodzili, ale także tych, co jak ja czują 
się młodzi duchem.

JAK ZOSTAŁEM MORSEM,
czyli nie bójmy się zimy!

JAKO AMBASADOR ZDROWEGO STYLU ŻYCIA CHCĘ 
PROMOWAĆ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ WŚRÓD SENIO-
RÓW, NIE TYLKO POPRZEZ DOBRE RADY, KTÓRYMI 

WSZYSCY  WIEMY CO JEST USŁANE…, ALE PRZEDE WSZYST-
KIM  PRZEZ POKAZYWANIE ODPOWIEDNICH PRZYKŁADÓW 
Z ŻYCIA. I TYM RAZEM NIE MUSIAŁEM DALEKO WYJEŻDŻAĆ 
Z KRAKOWA, BY SPOTKAĆ TAKĄ OSOBĘ, A NA DODATEK 
PRZEŻYĆ COŚ TAK NIEZWYKŁEGO.

LESZEK PIEKŁO - MORS Z 10-LETNIM STAŻEM AMBASADOR GŁOSU SENIORA MAREK PILCH



23

27 LUTEGO 2017 (PONIEDZIAŁEK) 
godz. 14.00-16.30  - Kino „Śnieżka”, ul. Nowy Swiat 8 

– „Ciekawostki z Rabki” - prezentacja multimedialna  
– Występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego

godz. 17.00 –  Wieczór integracyjny - „Restauracja Victoria”,  
ul. Zakopianska 22A 

28 LUTEGO 2017 (WTOREK) 
godz. 8.00 –  Zgłoszenia ekip Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Biurze 

Organizacyjnym i odprawa kierowników grup - Amfiteatr  
ul. Chopina 17

godz. 9.00 –  Ceremonia otwarcia SENIORIADY - defilada UTW, zapalenie 
znicza - Amfiteatr ul. Chopina 17 (rozpoczęcie konkurencji: 
szachy i brydz)

godz. 9.45 -  Rozpoczęcie konkurencji sportowych w miejscach 
wskazanych przez organizatorów (medale dla uczestników 
i zwycięzców wręczane podczas zakończenia konkurencji)

godz. 15.00 –  Ceremonia zakończenia SENIORIADY - ogłoszenie wyników 
klasyfikacji zespołowej - Amfiteatr ul. Chopina 17

Szczegółowe informacja na stronie: www.u3w.rabka-net.pl/senioriada2017.html

27-28 LUTY  |  Ogólnopolska Senioriada na Podhalu 
w Rabce

4-5 MARZEC  |  Akademia FIT Jacka Bilczyńskiego 
w Krakowie

5 MARZEC  | IV Małopolski Kongres Kobiet

9 MARCA  | Światowy Dzień Nerek

10 MARZEC  | Rybnickie Spotkania Teatralne Seniorów 

11-12 MARZEC  | XX Zjazd Krystyn w Katowicach

30 MARCA  |  Ogólnopolska Konferencja „Dla zdrowego 
i aktywnego starzenia” na AWF Kraków 

7 KWIETNIA  |  Dzień Zdrowia Seniora w Warszawie, 
Centrum Kreatywności, ul. Targowa 56

12 KWIETNIA  |  Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki

27 MAJA  |  IX Międzynarodowa Olimpiada Sportowa 
UTW i Org. Seniorskich w Łazach

11 CZERWCA   |  XIII Jurajski Półmaraton  
(kategoria 60+)

Zapraszamy do udziału 
w nadchodzących 
wydarzeniach:
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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.

www.jzo.com.pl

WEDŁUG SZACUNKOWEJ OCENY, OCZY I UKŁAD 
WZROKOWY DOSTARCZA CZŁOWIEKOWI OKOŁO 80% 
INFORMACJI O OTACZAJĄCYM ŚWIECIE. NIESTETY 

NIE ZAWSZE JEST ON W IDEALNEJ KONDYCJI. Z WIEKIEM 
SPRAWNOŚĆ UKŁADU WZROKOWEGO MALEJE. ZMIANY 
ZACHODZĄ WE WSZYSTKICH ELEMENTACH, Z KTÓRYCH 
ZBUDOWANE JEST OKO – W ROGÓWCE, SOCZEWCE, 
CIELE SZKLISTYM, TĘCZÓWCE, ŹRENICY I MIĘŚNIACH 
ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRACĘ OCZU. EFEKTEM TEGO 
JEST POGARSZANIE SIĘ JAKOŚCI WIDZENIA.

ODPOWIEDNIE  
SZKŁA OKULAROWE

Z biegiem lat struktury oka, takie jak soczewka czy ciało 
szkliste tracą swą przejrzystość. Skutkiem tego jest mniejsza 
ilość światła, która dociera do światłoczułej siatkówki. Aby 
zapewnić sobie wyraźne widzenie konieczne jest stosowanie 
mocniejszego oświetlenia.

W miarę upływu czasu soczewka oczna staje się też mniej 
sprężysta, a mięśnie odpowiedzialne za zmiany jej krzywizny 
mniej sprawne. W efekcie oko nie jest w stanie równie dobrze 
widzieć przedmiotów położonych blisko i daleko.

W takiej sytuacji konieczne staje się posiadanie okularów. 
Jeśli już wcześniej wzrok wymagał stosowania okularów do 
dali, to z czasem staje się konieczne używanie drugiej pary 
okularów - do prac w bliskiej odległości, takich jak czytanie, 
pisanie, szycie, majsterkowanie, itp.

Aby uniknąć ciągłego zakładania i zdejmowania okula-
rów, a co się z tym wiąże ich zapominania, gubienia i szuka-
nia, osobom w wieku 40+ polecane są okulary progresywne.

Okulary z soczewkami progresywnymi oferują wyraźne 
widzenie na wszystkie odległości.

SZKŁA OKULAROWE  
Z POWŁOKĄ ANTYREFLEKSYJNĄ

Powłoka antyrefleksyjna na szkłach okularowych zwięk-
sza ilość światła wpadającego do oka przez okulary. Dzieje się 
tak dlatego, że eliminuje ona odbicia światła od powierzchni 
szkieł. Tym samym użytkownik okularów nie widzi uciążli-
wych odblasków często opisywanych jako „duszki”.

Zaletą powłoki antyrefleksyjnej jest też zwiększenie kon-
trastu obserwowanego obrazu. Dla osób dojrzałych oznacza 
to, że czytany tekst jest wyraźniejszy, obserwowane przed-
mioty mają wyostrzone kontury.

Powłoka antyrefleksyjna ma też szereg innych zalet, które 
również wpływają na jakość widzenia. Dzięki niej szkła okula-
rowe dłużej pozostają czyste, a ich czyszczenie jest łatwiejsze. 
Powierzchnia szkła okularowego okularowej zyskuje dodat-
kową ochronę przed zarysowaniem, a dzięki temu odpowied-
nio pielęgnowane okulary mogą pozostać w doskonałej kon-
dycji przez dłuższy czas.

Nowoczesne powłoki antyrefleksyjne spełniają też funk-
cję wspomagające ochronę wzroku. Powłoka Ideal Max® UV 
zwiększa ochronę wzroku przed promieniowaniem ultrafio-
letowym, a Ideal Max® Blue UV – przed promieniowaniem 
niebieskim i ultrafioletowym. Ideal Max® Blue UV jest po-
lecana szczególnie osobom, które każdego dnia dużo czasu 
poświęcają na korzystanie z urządzeń cyfrowych takich jak 
telewizor z ekranem LCD, komputer, laptop, smartfon, itp.

Tak liczne zalety powłok antyrefleksyjnych sprawiają, że 
są one polecane każdemu użytkownikowi okularów, ale osoby 
dojrzałe szczególnie docenią ich funkcjonalność.

Dobrze dobrane szkła okularowe pod względem ich kon-
strukcji, materiału i powłok antyrefleksyjnych powinny za-
pewniać wyraźne widzenie podczas wszystkich codziennych 
czynności.

JAK WYBRAĆ 
ODPOWIEDNIE  
SZKŁA OKULAROWE?
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CO WIEMY O NERKACH? WŁAŚCIWIE 
TYLE, ŻE SĄ DWIE I ODPOWIADAJĄ 
ZA PRODUKCJĘ MOCZU, A KIEDY 

POJAWIAJĄ SIĘ W NICH KAMIENIE, 
MOŻEMY DOZNAĆ TAK SILNEGO BÓLU, 
ŻE CZŁOWIEK ZACZYNA ŻEGNAĆ SIĘ 
Z TYM ŚWIATEM. NA TYM KOŃCZY SIĘ 
WIEDZA PRZECIĘTNEGO POLAKA O TYM 
NARZĄDZIE. OKAZUJE SIĘ JEDNAK, ŻE 
WYPEŁNIA ON BARDZO WAŻNE ROLE 
W NASZYM ORGANIZMIE. 

Weźmy na przykład wodę. Wiadomo, 
potrzebna jest nam do życia i należy jej 
pić dużo, niektórzy mówią że nawet 3 litry 
dziennie. Jednak czy możemy wyobrazić so-
bie sytuację, że jest jej w nas za dużo? Oso-
by, u których nerki przestały wypełniać swo-
ją rolę mają właśnie taki problem, ponieważ 
ten fasolowaty w kształcie narząd odpowiada 
za odpowiedni poziom wody w organizmie. 
Każdy pacjent dializowany potwierdzi, że 
największym koszmarem jest walka z wła-
snym pragnieniem, ponieważ jego nerki nie 
usuwają wody z organizmu. W związku z tym 
zbyt duże spożycie płynów skutkuje poważ-
nymi powikłaniami. 

Ale mocz to nie tylko woda, to również 
substancje, które powstały w trakcie prze-
mian metabolicznych i są zbędne lub po 
prostu szkodliwe. W przypadku zaburzeń 
funkcji nerek te substancje zostają zatrzy-
mane w naszym organizmie, co staje się 
śmiertelnym zagrożeniem. 

Nerki odpowiadają za: produkcję ery-
tropoetyny, czy regulację gospodarki wap-
niowo-fosforanowej. Mają także wpływ na 
regulacje ciśnienia tętniczego. Moglibyśmy 
jeszcze długo opisywać, za co ten cudow-
ny narząd odpowiada. Wszystkie te terminy 
brzmią tajemniczo, ale wymienione procesy 
są bardzo istotne dla prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu. A co się stanie jeśli ner-
ki powiedzą pas? 

W takiej sytuacji znajduje się prawie 30 
tys. pacjentów w Polsce leczonych nerko-
zastępczo. To właśnie oni mogą wiele po-
wiedzieć o walce z ciągłym pragnieniem, 
przestrzeganiu bardzo restrykcyjnej diety, 
skokach ciśnienia, odwapnieniu kości, ko-
nieczności poddawania się regularnym dia-
lizom lub zabiegowi przeszczepienia nerki. 

Krótko mówiąc: bez nerek nie da się 
żyć. Tylko wysiłki lekarzy i nowoczesna 
technologia pozwalają pacjentom z prze-
wlekłą chorobą nerek (PChN) cieszyć się 
w miarę normalnym życiem. Nie bez przy-
czyny Światowa Organizacja Zdrowia uzna-
ła, obok cukrzycy oraz otyłości, przewlekłą 
chorobę nerek za chorobę cywilizacyjną.  
Według statystyk na PChN cierpi 12% po-
pulacji. 

„Ale mnie nic nie jest, nic mnie nie boli 
i w miarę dobrze się czuję” – takie zdanie 
pada nawet z ust pacjenta, któremu lekarz 
kategorycznie zabrania opuszczenia szpita-
la argumentując, że brak zgody na podjęcie 
dalszego leczenia  będzie skutkować zagro-
żeniem życia. 

Nerki to cichy zabójca - chore nerki 
mogą nie boleć nawet przez lata, a w tym 
czasie choroba powoli postępuje, niszcząc 
je. Organizm adaptuje się do powoli zwięk-
szającego się poziomu szkodliwych substan-
cji, które nie zostały wydalone. Człowiek 
staje się apatyczny, zmniejsza się wydolność 
oraz apetyt. Mogą pojawić się obrzęki wy-
wołane nadmiarem wody w organizmie, 
częste oddawanie moczu zwłaszcza w nocy 

i wiele innych na pierwszy rzut oka niepo-
zornych objawów. 

W takim razie co należy robić, aby nie 
zachorować? Najprostsza odpowiedź to 
żyć zdrowo, czyli pilnować właściwej masy 
ciała, odstawić papierosy, regularnie podej-
mować aktywność fizyczną – nie musi to 
być sport wyczynowy, wystarczą regularne 
spacery z psem – pić dużo płynów oraz nie 
nadużywać antybiotyków i  niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych jak np. 
pochodną kwasu propionowego - Ibu-
profenum.

Należy dbać o nerki również z tego po-
wodu, że starzeją się razem z nami, co ozna-
cza, że w wieku siedemdziesięciu lat nie 
są już tak wydajne jak w momencie, kiedy 
mieliśmy lat dwadzieścia. Przewlekła cho-
roba nerek jest również skutkiem niedole-
czonych infekcji oraz chorób genetycznych. 

Wszyscy a szczególnie osoby z grup ry-
zyka, czyli cierpiący na cukrzycę. Seniorzy 
po 60 roku życia, mające problemy z nad-
ciśnieniem oraz otyłością jak również nało-
gowi palacze powinni raz do roku wykonać 
badanie ogólne moczu oraz zbadać poziom 
kreatyniny we krwi. Wyniki odbiegające od 
normy powinny nas skłonić do wizyty u le-
karza pierwszego kontaktu, który powinien 
skierować nas do nefrologa. 

Sprawdź, gdzie można się przebadać 
i zrób to, a Twoje nerki będą Ci wdzięczne.

�� MICHAŁ DĘBSKI-KORZEC 
OSOD

O NERKACH
PAMIĘTAJ
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DEMENCJA
– PRZYCZYNY – OBJAWY – PROFILAKTYKA  

W POLSCE NA DEMENCJĘ CHORYCH 
JEST 0,5 MLN OSÓB, Z TEGO OK.250 
TYS NA CHOROBĘ ALZHEIMERA. 

Lekarze geriatrzy od wielu lat biją na 
alarm, brakuje specjalistów do leczenia cho-
rych, nie mamy też projektu kompleksowej 
opieki. Powszechnie mówi i pisze się, że 
obecne pokolenie osób po 65 roku życia cho-
ruje przede wszystkim na demencję, która 
jest jedną z cech Choroby Alzheimera.  Nie-
stety jest ona za późno rozpoznawana. Skła-
da się na to wiele przyczyn. (Pisałam o tym 
w Głosie Seniora w nr 21,22,23,25  w artyku-
łach pt. „Jak żyć z Alzheimerem?”). 

DEMENCJA – OTĘPIENIE to zabu-
rzenia funkcji poznawczych spowodowa-
ne zmianami degeneracyjnymi w półkulach 
mózgowych. Prowadzą one do upośledze-
nia sprawności umysłowej. Rozwijające się 
w mózgu zmiany powodują zanikanie neuro-
nów, co jest związane z wiekiem. 

 OBJAWY DEMENCJI 
 Î  zmiana osobowości, 
 Î  pogorszenie pamięci i zasobów dotych-
czasowej wiedzy,

 Î  agresja, 
 Î  zaniedbywanie higieny osobistej,
 Î  smutny wyraz twarzy, „czarny humor”, 
 Î  niechęć do kontaktów towarzyskich, 

PRZYCZYNY DEMENCJI: 
 Î  choroby cywilizacyjne, 
 Î  znikoma aktywność umysłowa, brak za-
interesowań i hobby, 

 Î  mała aktywność fizyczna, 
 Î  niezdrowe odżywianie, niedobór wita-
min: D, B, otyłość. 

 Î  pasywny tryb życia, 
 Î  brak empatii do rodziny i znajomych, za-
niechanie kontaktów towarzyskich, 

 Î  brak pozytywnego myślenia, stres, 
 Î  przebywanie w zanieczyszczonym śro-
dowisku, 

 Î  nadmierne spożywanie używek (papie-
rosy, alkohol), 

 Î  lekceważenie norm społecznych, 
 Î  zaniechanie korzystania z rozrywek kul-
turalnych.

JAK MOŻNA ZAPOBIEGAĆ 
DEMENCJI? 

PODSTAWOWA ZASADA – IM BAR-
DZIEJ POBUDZA SIĘ MÓZG, TYM BĘ-
DZIE  ON DŁUŻEJ SPRAWNY. NAJWIĘK-
SZĄ ZDOBYCZĄ OBECNYCH CZASÓW 
JEST POWSZECHNE WKROCZENIE 
W NASZE ŻYCIE MULTIMEDIÓW.

 Î  Najlepszą formą aktywowania umysłu 
są gry zadaniowe związane z treningiem 
pamięci i koncentracji. Mamy duże moż-
liwości korzystania z bezpłatnych kursów 
obsługi sprzętu multimedialnego. Ułatwia 
to funkcjonowanie, w społeczeństwie, 
które staje się coraz  bardziej zinformaty-
zowane. Komputery, komórki, tablety, gry 
komputerowe, brydż, szachy,

 Î  sprzęt muzyczny to pomoce  pozytywne. 
 Î  Gimnastykę mózgu trzeba uprawiać sys-
tematycznie tak, jak ćwiczenia fizyczne. 
Wówczas mózg posiada solidnie ukrwio-
ne naczynia i zachowuje zdolności umy-
słowe. 

 Î  Mózg ma zdolności plastyczne, co poma-
ga odradzać się neuronom. Jeżeli syste-
matycznie ćwiczymy, dłużej zachowuje-
my jego sprawność. 

 Î  Należy prowadzić zdrowy styl życia: sto-
sować dietę zbilansowaną. Ograniczać 
węglowodany, czerwone mięso, tłuszcze 
nasycone(spożywać tłuszcze z omega 3), 
sól, cukier. Jeść często ryby, codziennie 
warzywa, owoce, szczególnie te bogate 
w antyoksydanty. Ograniczać używki, nie 
palić tytoniu. Walczyć z otyłością, cukrzy-
cą, miażdżycą. 

 Î  Każdy Senior nie może też zapominać o 
aktywności  fizycznej dostosowanej do 
swojej kondycji. Korzystajmy z codzien-
nych spacerów, aqua aerobiku, Nordic-
-Walkingu, jazdy na rowerze itp. Badania 
amerykańskie wykazały za pomocą rezo-
nansu magnetycznego, że osoby, które 
ćwiczyły aerobik przez kilka miesięcy 
uzyskały poprawę pamięci długotrwałej. 
W CELU ZAHAMOWANIA TAK 

SZYBKIEGO ROZWOJU CHORÓB 
ZWIĄZANYCH Z DEMENCJĄ POWI-
NIEN POWSTAĆ NARODOWY PRO-
GRAM EDUKACYJNO-MEDYCZNO-
-OPIEKUŃCZY, który byłby krokiem 
milowym w pomocy opiekunom i chorym 
na demencję, Alzheimera. Mówiono o tym 
szeroko na XVIII Ogólnopolskim Zjeździe 
Organizacji Alzheimerowskich. Zapropo-
nowano opracowanie wspólnej koncep-
cji europejskiej współpracy i koordynacji 
w zakresie badań naukowych, która pomoże 
zrozumieć, wykryć i zwalczać choroby wie-
ku podeszłego, zwłaszcza choroby mózgu. 
Wspieraniem rozwoju profilaktyki i leczenia 
chorób mózgu prowadzących do otępienia, 
inicjowaniem i wspieraniem badań nauko-
wych oraz upowszechnianiem w tym zakre-
sie zajmuje się Polskie Towarzystwo Alzhe-
imerowskie. Kraków, ul. Ariańska 7, e-mail: 
kontakt@alzheimerpolska.pl 

W ponad 30u miastach są prowadzone 
spotkania i terapie zajęciowe dla opiekunów 
i osób chorych na demencję i Alzheimera. 

��  ANNA PRZYBYŁEK BORACZYŃSKA 85+

dr nauk tech., oprócz swoich specjalności naukowych interesuje się 
od wielu lat profilaktyką zdrowotną i psychologią rozwoju umysło-
wego. 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 Honoro-
wy stowarzyszenia pacjentów. Absolwent 4 UTW, na UTW UJ prowa-
dzący również seminaria w grupie medycznej. Posiada tytuł Honoro-
wy Senior UTW PK. Od 18 lat wolontariusz w różnych NGO, Ambasador 
„Głos Seniora” i Ogólnopolskiej Karty Seniora.
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DIETA  
CUKRZYKA

Jedz 5 małych posiłków 
o stałych porach –  
unikniesz ryzyka  
niedocukrzenia!

Unikaj rozgotowanych 
warzyw.

Im produkt bardziej prze-
tworzony (mielony, roz-
drobniony, długo gotowa-
ny) tym będzie miał wyższy 
indeks glikemiczny.

Wprowadź błonnik (pieczy-
wo pełnoziarniste, otręby) 
i kwasy nienasycone (oliwa 
z oliwek, ryby)

Zadbaj, aby dieta mimo 
wszystko była urozmaicona 
i dostarczała odpowiedniej 
ilości witamin i minerałów.

Polub potrawy gotowane, 
duszone, grillowane; ewen-
tualnie pieczone, lecz bez 
dodatku tłuszczu.

Wybieraj mniej dojrzałe
owoce.

Unikaj słodyczy, węglowo-
danów o wysokim indeksie 
glikemicznym i nasyconych 
kwasów tłuszczowych (ma-
sło, śmietana, tłuste wę-
dliny, sery) oraz tłuszczów 
trans (tłuszcze piekarnicze, 
margaryny, fast food).

1
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Wprowadź błonnik (pieczy-
wo pełnoziarniste, otręby) 
i kwasy nienasycone (oliwa 
z oliwek, ryby).

3

 SAMOKONTROLA 

∞ Ustal z lekarzem, jak często i w jakich porach dokonywać badania. Pory w jakich 
wykonuje się badania: na czczo, 2 godziny po śniadaniu, 2 godziny po obiedzie, 2 
godziny po kolacji
∞ Ustal również docelowe wartości poziomu glukozy w zależności od pory oraz 
mechanizm postępowania w przypadku zbyt wysokiego, jak i zbyt niskiego pozio-
mu cukru
∞ Zapoznaj się dokładnie z instrukcją dołączoną do glukometru
∞ Poszerzaj swoją wiedzę i postaraj się nauczyć interpretować odczytane wyniki.
∞ Cukrzycy nie można wyleczyć, jednak dzięki odpowiedniemu podejściu i zmianie 
trybu życia, komfort chorego może znacząco się podnieść.

 GŁÓWNE ZASADY ODŻYWIANIA W CUKRZYCY 

PR AW IDŁOW Y P OMI A R P OZ I OMU C U K RU W E K RW I

JAK BADAĆ POZIOM CUKRU 
WE KRWI?

Regularne dokonywanie pomiarów po-
ziomu glukozy we krwi jest konieczne do 
sprawdzenia efektywności terapii w cu-
krzycy. Systematyczne badania pogłębiają 
również wiedzę na temat choroby, poma-
gają lepiej ją zrozumieć i kontrolować. Do 
wykonania pomiaru stężenia cukru we krwi 
potrzebny jest aparat do mierzenia poziomu 
glukozy we krwi (glukometr), pasek testowy 
i nakłuwacz.

CZYNNOŚCI PRZED POMIAREM:
1.  Umyj ręce ciepłą wodą. Delikatnie 

pomasuj miejsce nakłucia, zaczynając 
od strony dłoni w kierunku opusz-
ków. Czynności te sprawią, że polep-
szy się przepływ krwi, a po nakłuciu 
ilość krwi będzie wystarczająca do 
wykonania pomiaru. Pamiętaj o do-
kładnym wytarciu rąk! Pozostałości 
wilgoci lub zanieczyszczeń mogą za-
fałszować wynik!

2.  Ustaw odpowiednią głębokość wkłu-
cia w nakłuwaczu. Im większa głębo-
kość nakłucia, tym większe podraż-
nienie i w konsekwencji większy ból 
oraz krwawienie. Należy odpowied-
nio dopasować głębokość wkłucia do 
naszych indywidualnych potrzeb.

3.  Nie zapominaj docisnąć nakłuwacz 
do skóry w celu dokonania najbar-
dziej efektownego wkłucia.

4.  Nakłuj palec, korzystając z nakłuwa-
cza. Najlepszym miejscem do nakłu-

cia jest bok opuszka palca na wyso-
kości paznokcia. Nie nakłuwaj ciągle 
tego samego miejsca, gdyż miejsce to 
uodparnia się na igłę. Zaleca się okre-
sowo zmieniać miejsce, z którego po-
bieramy krew.

5.  Umieść kroplę krwi na pasku testo-
wym zgodnie z załączoną instrukcją.

6.  Zaczekaj kilka sekund i odczytaj wy-
niki.

7. Usuń lancet i pasek testowy.
8.  Przed przystąpieniem do pierwsze-

go pomiaru zapoznaj się z załączoną 
instrukcją, ponieważ nakłuwacze, jak 
i glukometry mogą różnić się między 
sobą sposobem obsługi!
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SAMOKONTROLA
 Î  Ustal z lekarzem, jak często i w jakich 

porach dokonywać badania. Pory w 
jakich wykonuje się badania: na czczo, 
2 godziny po śniadaniu, 2 godziny po 
obiedzie, 2 godziny po kolacji

 Î  Ustal również docelowe wartości po-
ziomu glukozy w zależności od pory 
oraz mechanizm postępowania w 
przypadku zbyt wysokiego, jak i zbyt 
niskiego poziomu cukru

 Î  Zapoznaj się dokładnie z instrukcją 
dołączoną do glukometru

 Î  Poszerzaj swoją wiedzę i postaraj się 
nauczyć interpretować odczytane 
wyniki.

 Î  Cukrzycy nie można wyleczyć, jed-
nak dzięki odpowiedniemu podejściu 
i zmianie trybu życia, komfort chore-
go może znacząco się podnieść.

IG < 55 – o niskim indeksie glikemicznym
Przykłady: pumpernikiel, pieczywo pełnoziarniste, otręby owsiane, płatki owsiane, kasze 
jęczmienne, ryż dziki i brązowy, orzechy laskowe, jabłka, jagody, grejpfruty, pomarańcze, ma-
liny, poziomki, makarony pełnoziarniste, brokuły, szparagi, sałata, brukselka, seler, grzyby, 
szpinak, cukinia, czosnek, ogórki, kalafior, papryka, soja, mleko, maślanka jogurt naturalny bez 
dodatku cukru

IG 55-69 - o średnim indeksie glikemicznym
Przykłady: pieczywo razowe, otręby pszenne, większość orzechów, morele, banany, ananasy, 
kiwi, soki (niesłodzone: jabłkowy, grejpfrutowy, pomarańczowy), ryż biały długoziarnisty, bu-
raki, ziemniaki gotowane w mundurkach, kabaczek, dynia, kukurydza, groszek zielony świeży, 
fasola biała (w puszcze), jogurt słodzony, budyń, sorbety owocowe

IG >70 - o wysokim indeksie glikemicznym
Przykłady: bajgle, precle, bagietki, ciastka, babeczki, bułki pszenne, pączki, wafle, naleśniki, 
biały chleb, pizza, drożdżówki, herbatniki, kuskus, wafle ryżowe, ryż biały krótkoziarnisty, ar-
buzy, śliwki suszone, rodzynki, daktyle, owoce w puszcze w słodkim syropie, owoce suszone, 
nektary owocowe (dosładzane), sok z arbuzów, kluski (gotowe do spożycia po podgrzaniu,
mrożone), kopytka, pierogi, puree ziemniaczane, ziemniaki pieczone, mleczko czekoladowe, 
lody, bita śmietana

IN DE KS G LIK E MI CZ N Y (I G)

NISKI IG

< 55
ŚREDNI IG

55-69
WYSOKI IG

> 70

mobilnie

�� mgr farmacji,  
PATRYK CYB
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POCZĄTKIEM KAŻDEJ CHOROBY JEST PO PROSTU ZA-
KWASZENIE ORGANIZMU. "TO, CO BŁĘDNIE NAZYWA-
MY CHOROBĄ JEST TAK NAPRAWDĘ MANIFESTACJĄ 

ODŁOŻONYCH KWASÓW I TOKSYN W  CIELE" - MÓWI DR 
YOUNG. 

Dlaczego tak się dzieje? Kwaśne środowisko sprzyja, rozwojowi 
drobnoustrojów w organizmie. Jesteśmy ofiarami, nie tylko drobno-
ustrojów, lecz przede wszystkich ich toksycznych odchodów: myko 
i egzotoksyn. „Myko” znaczy grzyb, „egzo” bakteria „toksyna” tru-
cizna. 

Odchody drobnoustrojów to silne kwasy wywołujące fermenta-
cje. Zaś zakwaszony organizm sprzyja rozwojowi grzybów, drożdży, 
bakterii; odżywiają się one nasza glukozą, dzięki której nabierają 
energii, do rozwoju i mnożenia wykorzystują białka oraz tłuszcze. 

"Jakie ciało, taka krew" - uważa dr Robert Young. Długotrwałe 
zakwaszenie, sprzyja powstawaniu przewlekłych chorób w zależno-
ści od uwarunkowań genetycznych czy też osłabionych miejsc i or-
ganów. Podłożem tych dolegliwości, jest rozrost, grzybów, drożdży 
w naszym organizmie. W Polsce istnieje jedyny ośrodek posiadający 
certyfikowanego trenera diety odkwaszającej dr R. Younga. Jest to 
Wioska Medyczna Medcithi Zebrzydowice. 

Dieta przeznaczona jest dla diabetyków, walczących z nadwa-
gą i innymi poważnymi problemami zdrowotnymi, włącznie z no-
wotworami. "Bo jest tylko jedna choroba - nadmierna kwasowość 

i jedna terapia - przywrócenie zasadowego środowiska" - twierdzi 
dr R. Young. 

Powinieneś wiedzieć, że zagrzybienie organizmu może między 
innymi sugerować napadowa chęć zjedzenia czegoś słodkiego. Dla-
czego? Ponieważ najlepszą odżywką dla grzybów, drożdży, bakterii 
jest cukier.

Odkwaszanie organizmu  
w Wiosce Medycznej Medcithi  
zgodnie z dietą dr R.Younga

www.medcithi.pl

  ul. Wojska Polskiego 10  
43-410 Zebrzydowice 

 791-020-403
 32-445-37-61
 urszula.wikarek@medcithi.pl
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W OSTATNIM NUMERZE ROZPOCZĘLIŚMY CYKL ARTYKUŁÓW 
OPISUJĄCYCH NAJWAŻNIEJSZE KRAJE PRODUKUJĄCE 
KAWĘ. BYŁA BRAZYLIA, CZAS NA ETIOPIĘ.

Najbardziej znana prowincja Keffa jest uważana za praojczyznę 
kawy. To stąd wywodzą się jedne z najlepszych ziaren arabiki. 

W samej Etiopii kawa jest najważniejszym elementem codzien-
nego życia. W swoim reportażu Martyna Wojciechowska przytacza 
jeden z wielu bardzo znanych cytatów: „jeśli masz zmartwienie – 
napij się kawy, jeśli się cieszysz – napij się kawy, jeśli jesteś zmęczo-
ny – napij się kawy”. Słowa te w pełni oddają stosunek Etiopczyków 
do tego trunku. W Etiopii zaopatrują się najlepsze palarnie kawy na 
świecie. To właśnie zasługa najlepszej jakości ziaren arabiki jaka jest 
produkowana w tym kraju. Proces parzenia kawy przez tamtejszą 
ludność odbywa się zawsze w postaci rytuału! Zawsze przygotowa-
niem kawy zajmują się kobiety. To one kawę najpierw wypalają na 

KAWOWY 
TERROIR  
– ETIOPIA

specjalnych blachach nad ogniskiem, następnie po ostudzeniu mielą 
w moździerzach i następnie wsypuje się kawę do gotującej się wody 
w specjalnym naczyniu o nazwie DŻEBENA. Czynność z zagotowa-
niem wody i zaparzeniem kawy powtarza się trzykrotnie, ponieważ 
tradycyjnie powinno się wypić trzy filiżanki kawy. Bardzo ciekawa 
książka pt. „Trzy filiżanki Etiopii” Wojciecha Bobilewicza, opisuje 
rytuał, zaznaczając, że pierwsza filiżanka zwana ABOL jest najmoc-
niejsza, druga T’ONA nieco słabsza, natomiast przy trzeciej BARA-
K’CE powinno się pomilczeć i zrelaksować. Zazwyczaj kawę podaje 
się z solą, masłem lub ostrymi przyprawami, rzadziej z cukrem. 

�� WWW.ILOVECOFFEE.PL



Wiosna w dobrej cenie!
Hotel*** Jagiellonka Krynica Zdrój
ul. Piłsudskiego 24 - Termin: od 25.02.2017
FB od 599 zł / 7 dni, HB od 509 zł / 7 dni

OLW Smrek Piwniczna Zdrój
ul. Kosarzyska 1 - Termin: od 25.02.2017
FB od 690 zł / 7 dni, HB od 599 zł / 7 dni

OW Morskie Oko Bukowina Tatrzańska
ul. Olczański Wierch 7 - Termin: od 03.03.2017
HB od 499 zł / 7 dni

Hotel*** Ogrodzisko Wisła
ul. Malinka 8 - Termin: od 10.03.2017
FB od 599 zł / 7 dni, HB od 509 zł / 7 dni

Hotel*** Ziemowit Ustroń
ul. Szpitalna 88 - Termin: od 26.02.2017
FB od 690 zł / 7 dni, HB od 599 zł / 7 dni,
FB od 490 zł / 5 dni, HB od 430 zł / 5 dni

OWR Relax Szczytna
ul. Robotnicza 23 - Termin: od 23.02.2017
FB od 520 zł / 7 dni, HB od 430 zł / 7 dni

Hotel*** Jawor Sarbinowo
ul. Nadmorska 65 - Termin 14.01-29.04.2017
Pakiety specjalistyczne:
Dziecko i wypoczynek - 940 zł (zniżka 10%) 846 zł
Wczasy dla Diabetyków - 840 zł (zniżka 20%) 672 zł
Wczasy dla Amazonek - 880 zł (zniżka 20%) 704 zł
Dla Stomatologów - 880 zł (zniżka 20%) 704 zł
Odchudzający slim&fit - 880 zł (zniżka 20%) 704 zł
Pokonaj ból kręgosłupa - 940 zł (zniżka 20%) 752 zł

Hotel*** Rybniczanka Świnoujście
ul. Kasprowicza 14 - Termin: od 04.02.2017
FB od 699 zł / 7 dni

Hotel*** Górnik Kołobrzeg
ul. Kościuszki 3 - Termin: od 04.02.2017
FB od 699 zł / 7 dni
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Uwagi:
FB - śniadanie (bufet), obiad (serwowany), kolacja (bufet),
w OLW Smrek kolacja serwowana, w Hotelu***Jawor
i w Hotelu*** Rybniczanka obiad w formie bufetu
HB - śniadanie (bufet), obiadokolacja (obiad serwowany + bufet)

REZERWUJĄC  

PODAJ KOD 1/GS 
OTRZYMASZ SPECJALNĄ 

NIESPODZIANKĘ
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REZERWUJĄC  

PODAJ KOD 1/GS 
OTRZYMASZ SPECJALNĄ 

NIESPODZIANKĘ

Do konkursu zgłaszać można realizowane lub planowa-
ne inicjatywy, których celem jest wzmocnienie uczestnictwa 
osób starszych w życiu lokalnych społeczności oraz aktywi-
zacja seniorów. Zgłoszenia – maksymalnie trzy od jednej in-
stytucji – przyjmowane będą od 23 stycznia do 23 czerwca 
2017 roku poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie  
http://adamed.com.pl/pl/adamed-dla-seniora. Następnie wnio-
ski oceni pięcioosobowe jury powołane przez Grupę Adamed.

Jury będzie brało pod uwagę takie kryteria jak dotychcza-
sowa działalność zgłaszającego, uwzględnienie potrzeb osób 
starszych w proponowanej inicjatywie, jej pomysłowość, orygi-
nalność, kreatywność oraz merytoryka  – podkreśla Katarzyna 
Dubno, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki 
Zdrowia w Grupie Adamed. 

Trzy zwycięskie inicjatywy zostaną ogłoszone 13 września. 
Każdy z laureatów otrzyma 10 tysięcy zł na realizację zgłoszo-
nego projektu. 

KONIECZNOŚĆ PODJĘCIA DZIAŁAŃ
Statystyki są jasne - w 1990 roku 65 lat i więcej miał co dzie-

siąty Polak, w 2016 – co piąty. Wg Eurostatu, tempo starzenia 
się polskiego społeczeństwa jest jednym z najszybszych w Euro-
pie. W przygotowanym w 2014 roku raporcie „Aktywność spo-
łeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków” Janusz 
Czapiński i Piotr Błędowski stwierdzają jednoznacznie: Nie-
zbędne do aktywizacji seniorów trzy warunki psychologiczne – 
motywacja, samoocena (wiara we własne możliwości) i nadzieja 
na dobrą przyszłość – nie są w wystarczającym stopniu speł-
nione (…). Wzrost zaangażowania tej grupy w działania wykra-
czające poza bieżące potrzeby bytowe stanowi niezwykle trudne 
i złożone zadanie dla polityki społecznej na szczeblu centralnym 
i lokalnym. 

Ogromną rolę w procesie aktywizacji seniorów stanowią 
programy oferowane przez organizacje pozarządowe, uniwer-
sytety trzeciego wieku oraz jednostki samorządowe. Do nich 
właśnie kierowany jest konkurs „Adamed dla seniora”.

KONKURS  
„ADAMED DLA SENIORA” 
DLA ORGANIZACJI AKTYWIZUJĄCYCH SENIORÓW

Aktywizacja osób starszych jest jednym z największych wyzwań stojących przed 
polskim społeczeństwem. Z myślą o organizacjach, które podejmują działania w tym 
zakresie, Grupa Adamed rozpoczyna konkurs „Adamed dla Seniora”, w którym trzy 
najlepsze inicjatywy zostaną dofinansowane kwotą po 10 000 zł każda.
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1.  Maska na ręce - 1 łyżka miodu,1 łyżka jogurtu,1 łyżka soku z cytryny. Wymieszaną pap-
kę nałożyć na ręce na ok.15-20 minut, stosować 2-3 razy w tygodniu.

2.  Maska na twarz i szyję - pół łyżeczki soku z cytryny, pół łyżeczki oleju kokosowego, 
białko z 1 jajka. Ubić białko na gęstą pianę, dodać olej i cytrynę i znowu ubić. Nałożyć 
na oczyszczoną twarz na 15 minut. Spłukać. 

3.  Wprowadziłam ostatnio na dobry sen do mojej sypialni ten oto prosty sposób. Pokrojoną 
cytrynę na 4 części kładę na talerzu, obsypuję dookoła solą i stawiam blisko łóżka. Rano po 
przebudzeniu wyrzucam do kosza (bardzo ważne). Naprawdę śpię słodko, a nie "kwaśno". 
A Wy kochani, jakie znacie sposoby na poprawę samopoczucia czy urody? Piszcie, dzielcie 

się z nami, a my z przyjemnością przekażemy chętnym przepisy na domowe spa.
Serdecznie pozdrawiam - Hania

TURNUSY
PFRON
rehabilitacyjne
z dofinansowaniem

dla osób:
·  z dysfunkcją narządu ruchu
·  ze schorzeniami układu krążenia
·  ze schorzeniami onkologicznymi 
·  ze schorzeniami reumatologicznymi
·  z cukrzycą

Noclegi w Sanatorium Fortunat lub Sanatorium „Książę Józef”
Istnieje możliwość skorzystania z turnusu bez dofinansowania z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Turnus 2 tygodniowy

od 1300 zł

Z. L. „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.
Al. Małachowskiego 5; 24-140 Nałęczów
email: rezerwacje@zlun.pl; www.zlun.pl

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ 
Tel. 81 50 16 027

DOMOWE PRZEPISY  
NA REGENERACJĘ

�� HANNA PIEKARSKA
Modelka, Laureatka konkursu „Stylowa Seniorka”,  
ambasadorka Głosu Seniora.
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LUDZKIE STOPY: 26 KOŚCI, 10 ŚCIĘGIEN MIĘŚNI ZEWNĘTRZ-
NYCH ORAZ LICZNE WEWNĘTRZNE. ZŁOŻONY UKŁAD WZA-
JEMNYCH POWIĄZAŃ KOŚCI, APARATU WIĘZADŁOWEGO, 

MIĘŚNI ORAZ ŚCIĘGIEN POZWALA NAM CHODZIĆ I ZACHOWAĆ 
RÓWNOWAGĘ. STOPA ZAPEWNIA RUCHOMĄ I JEDNOCZEŚNIE 
STABILNĄ PODSTAWĘ ZARÓWNO PODCZAS RUCHU CZŁOWIEKA 
JAK RÓWNIEŻ W POZYCJACH STATYCZNYCH. 

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że stopy są jednymi z najważ-
niejszych elementów aparatu ruchu. Na stopie postawiony jest cały cię-
żar ciała. Tak złożona budowa stóp, różnorodność ich morfologii oraz 
zróżnicowany schemat chodu powodować mogą wiele dolegliwości.

Ból stóp może dotknąć każdego: dzieci, młodzież i osoby starsze. 
Zazwyczaj wynika on z deformacji stóp i z nieprawidłowego ułożenia 
stopy podczas chodzenia. Cierpi na tym cała nasza sylwetka.

Każdy ból stóp, który utrzymuje się przez dłuższy czas powinien 
być powodem do niepokoju. Należy wtedy szukać pomocy u spe-
cjalistów. W odniesieniu do stóp jest nim podolog. Zajmuje się on 
profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób stopy i stawu sko-
kowo-goleniowego. W czasie wizyty podolog udzieli nam pomocy 
w sytuacjach chorobowych, z którymi sami sobie nie potrafimy po-
radzić, doradzi jak dbać o stopy i zapobiegać poważnym problemom.  
Najczęściej spotykanymi problemami w gabinecie podologicznym 
mogą być:

 Î wrastające paznokcie,
 Î odciski,
 Î brodawki wirusowe.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY POWYŻSZYCH 
DOLEGLIWOŚCI I JAK IM ZARADZIĆ?

WRASTAJĄCE PAZNOKCIE
To najczęściej pojawiający się problem podologiczny. Istnieje 

wiele przyczyn tego schorzenia. Mogą nimi być:
 Î urazy mechaniczne,
 Î uwarunkowania genetyczne,
 Î nieprawidłowe skracanie,
 Î  deformacje stóp (najczęściej haluks czyli paluch koślawy 

i płaskostopie poprzeczne),
 Î zbyt ciasne lub wąskie obuwie,
 Î nadwaga.

Doskonałą terapią w przypadku wrastających lub wkręcających 
się paznokci jest terapia klamrą ortonyksyjną. Jest to metoda bezbo-
lesna i przynosząca doskonałe efekty. Czas terapii uzależniony jest 

od wielkości problemu, stopnia wrastania oraz współpracy z podolo-
giem. Zabieg ten jest dobrą alternatywą do zabiegów chirurgicznych.

ODCISKI
Inną bolesną, bardzo częstą dolegliwością, z którą zgłaszamy 

się do podologa są odciski. Schorzenia tego doświadczają zazwyczaj 
osoby starsze. Odciski pojawiają się w miejscu największego i częste-
go ucisku, najczęściej na śródstopiu, palcach lub między nimi.

Przyczynami tworzenia się powyższych zmian mogą być:
 Î deformacje stóp,
 Î opadnięte kości śródstopia,
 Î nieprawidłowe obuwie,
 Î palce młotkowate,
 Î płaskostopie,
 Î nieprawidłowa postawa podczas chodzenia.

Niewłaściwe usuwanie odcisków może prowadzić do stanów 
zapalnych i jeszcze większego bólu. Zabieg powinien być przepro-
wadzany przez specjalistę. Aby terapia się powiodła po wykonanym 
zabiegu potrzebne są odpowiednie opatrunki i odciążenia. Często 
zaleca się wizytę kontrolną oraz wkładkę ortopedyczną zrobioną in-
dywidualnie dla danej osoby w celu prawidłowego ułożenia stopy.

BRODAWKI WIRUSOWE
80% społeczeństwa dotknięte jest schorzeniem brodawek wiruso-

wych. Jest to choroba zakaźna wywołana przez wirusa brodawczaka 
ludzkiego HPV. Rodzajów tego wirusa jest bardzo dużo i najczęściej 
można zarazić się nim na basenie, w siłowni lub w innych miejscach 
publicznych, w których stajemy bosą stopą na podłożu. Wirusem tym 
zarażają się zazwyczaj osoby, które mają słabszą odporność. W po-
czątkowej fazie rozwoju zmiany te często mylone są przez nas z odci-
skami dlatego potrzebna jest diagnoza specjalisty.

Mimo, iż brodawki wirusowe są trudne do zwalczenia, warto się 
poddać leczeniu i pielęgnacji. W innym wypadku nieleczone brodaw-
ki rozprzestrzeniają się i przysparzają jeszcze większych dolegliwości.

Jak nietrudno zauważyć leczenie dolegliwości stóp zależy 
w ogromnej mierze od naszej higieny i profilaktyki. Bardzo jednak 
często sami, bez specjalistycznej pomocy, nie jesteśmy w stanie sku-
tecznie sobie poradzić. Pozwól więc zadbać o Twoje stopy.

GDY STOPY 
ODMAWIAJĄ 
POSŁUSZEŃSTWA

��  DOROTA MARSZAŁEK
Specjalista ds. podologii z długoletnim 
doświadczeniem. Członek Polskiego Towarzystwa 
Podologicznego. Ukończyła wiele kursów i szkoleń 
w tematyce zdrowia i profilaktyki stóp. Praca 
jest dla niej pasją, dlatego ciągle poszerza swoją 
wiedzę. Obecnie pracuje w PRIMA-MED Centrum 
Medyczno-Diagnostycznym w Krakowie.
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Przyjazne i komfortowe miejsce dla Ciebie

w w w.doms eniorab eata.pl

POBYTY STAŁE / AKTYWNY TYDZIEŃ / WEEKEND SENIORA

Dom Seniora BEATA, Złockie 103, Muszyna 
tel: 18 471 49 17, e-mail: biuro@domseniorabeata.pl
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OPIS PRZYGOTOWANIA:
1.  Cytryny trzeba dobrze umyć i sparzyć. Po ostudzeniu owoce po-

kroić na cienkie plastry usuwając pestki.
2.  Imbir obrać i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach.
3.  Słoik wyparz, osusz i ostudź. 
4.  Składniki będziemy układać warstwowo. Na dno słoika dodaje-

my 3 łyżki miodu, następnie kładziemy 3-4 plastry cytryny, na-
stępnie posyp je szczyptą imbiru. Czynność powtarzaj do zapeł-
nienia naczynia według podanej kolejności.

5.  Przed zakręceniem słoika wlej 2 łyżki miodu. Tak zapełniony i za-
kręcony słoik należy odstawić na jedną dobę w chłodne miej-
sce aby cytryny i imbir puściły sok i zmieszały się z pozostałymi 
składnikami.

6.  Syrop należy przechowywać w lodówce i używać w stanach 
przeziębienia poprzez dodanie jednej łyżeczki do gorącej herba-
ty. Tak przygotowany napar zapewni ulgę w chorobie, rozgrzeje 
oraz dostarczy dzięki owocom wielu cennych witamin i składni-
ków odżywczych. (wit. C oraz substancji bakteriobójczych)

Domowa spiżarnia  
- syrop  
na przeziębienie
SKŁADNIKI:
•  2 cytryny
•  1 średni słoik miodu (miód gryczany, lipowy, spadziowy)
•  1 średni 5 cm korzeń imbiru
•  1 słoik o pojemności 1 litra

JAJKA FASZEROWANE  
wg P. Barbary Woźniak

Przepis na:

CZAS  
PRZYGOTOWANIA:  
 40 MIN

SPIS SKŁADNIKÓW: 
• 10 jajek na twardo
• 5 dkg pasztetu z drobiu
• kilka pieczarek,
• 1 łyżka stołowa tłuszczu, 
• 2-3 łyżki stołowe 

kukurydzy z puszki 
• 2 łyżki stołowe fasoli 

konserwowej  
• 1 ugotowana średnia 

marchew
• 2 średniej wielkości 

ziemniaki
• 1 ogórek kwaszony
• 3 łyżki stołowe majonezu, 
• Szczypta soli i pieprzu  

do smaku
• Kilka listków zielonej 

sałaty do dekoracji 

OPIS PRZYGOTOWANIA: 
1.  Obraną marchew i ziemniaki ugotować. Po wystudzeniu 

pokroić w drobną kostkę  wraz z ogórkiem i połączyć 
z kukurydzą, fasolką i majonezem.

2.  Jajka ugotować na twardo i pozostawić do ostygnięcia. 
Wystudzone przekroić, wyjąć żółtka i przetrzeć przez sito. 

3.  Pieczarki oczyścić, drobno pokroić i usmażyć, ostudzić . 
Połączyć z pasztetem, żółtkami i farszem warzywnym. 
Doprawić do smaku solą i pieprzem. 

4.  Napełnione jajka ułożyć na listkach sałaty, można polać 
ketchupem . 

Drodzy seniorzy wyślijcie nam 
przepisy i  zdjęcia przyrządzonych  
przez Was potraw!

Pokażcie, że każdy z Was może 
być artystą we własnej kuchni.

Zdjęcia i przepisy prosimy wysyłać 
na adres: redkacja@manko.pl 
z dopiskiem: kuchnia 60+

Najciekawsze przepisy 
opublikujemy i nagrodzimy! 

Konkurs 
Gotuj Razem 
z Nami !
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STARZENIE SIĘ ORGANIZMU JEST 
NIESTETY PROCESEM FIZJOLOGICZ-
NYM I NIE MOŻNA TEMU ZARADZIĆ 

W ŻADEN SPOSÓB. MOŻNA JEDNAK OPÓŹ-
NIĆ TEN PROCES, ZMNIEJSZYĆ RYZYKO 
CHORÓB LUB ZŁAGODZIĆ ICH SKUTKI, 
STOSUJĄC BOGATY W MIKROSKŁADNIKI 
I WITAMINY PSZCZELI PYŁEK KWIATOWY. 
WARTO WSPOMNIEĆ, ŻE JEST ON JEDY-
NYM NA ŚWIECIE NATURALNYM, PEŁNO-
WARTOŚCIOWYM POKARMEM ZAWIERA-
JĄCYM WSZYSTKIE SKŁADNIKI KONIECZNE 
DLA ŻYCIA I ZDROWIA CZŁOWIEKA.

Pyłek kwiatowy jest uważany za pożyw-
ny pokarm, nie tylko dla pszczół, ale także 
dla ludzi. O jego wartości decyduje jego bo-
gaty skład. Zawiera większość składników 
odżywczych: białka, tłuszcze, węglowoda-
ny, witaminy, enzymy, składniki mineralne, 
pierwiastki śladowe. Łącznie w pyłku wyka-
zano obecność ponad 50 różnych substancji 
czynnych. Minimum substancji produkuje 
maksimum energii.

Dla ludzi zalety ze spożywania pyłku 
pszczelego są ogromne. Odmładza orga-
nizm, pobudza narządy i gruczoły, popra-
wia witalność, a przede wszystkim wydłuża 
życie. Stanowi on cenną odżywkę uzupeł-
niającą codzienną dietę w biopierwiastki 
i witaminy. Ma więcej aminokwasów i wi-
tamin, niż inne produkty spożywcze jak np. 
jaja, mięso wołowe i ser. Wzmacnia apetyt 
przy braku łaknienia. Reguluje przemianę 
materii, doprowadza do spadku wagi u osób 
otyłych. Wzmacnia i regeneruje organizm. 
Szczególnie zalecany osobom pracującym 
w szkodliwych warunkach, dzieciom, oso-
bom starszym, osłabionym. Zwiększa liczbę 
czerwonych ciałek krwi, zwiększa poziom 
żelaza. Pyłek w postaci obnóży nie wywołu-

PSZCZELI PYŁEK 
KWIATOWY 
idealną odżywką dla Seniorów

je alergii nawet u osób uczulonych na pyłki, 
znajdujące się w powietrzu.

Badania naukowe potwierdziły sku-
teczność terapeutyczną i bezpieczeństwo 
stosowania pyłku kwiatowego. Z kolei 
badania kliniczne udowodniły, że przyj-
mowany doustnie pyłek, łatwo i szybko 
przedostaje się z żołądka do krwiobiegu, 
a także wchłania się do każdej żywej ko-
mórki naszego organizmu. Wykazano, że 
pyłek posiada zdolność wzmacniania od-
porności, przeciwdziałania skutkom pro-
mieniowania jonizującego i negatywnego 
wpływu toksyn, w tym również poprawia 
zdrowie i witalność.

Jako odżywka polecany 
seniorom, osobom ciężko 
pracującym fizycznie, 
umysłowo i po przebytych 
kuracjach nowotworowych.

Dawkowanie pyłku kwiatowego: U lu-
dzi starszych może być stosowany przez 
cały rok. Kuracja powinna trwać minimum 
30-60 dni. Przed użyciem obnóża pyłko-
we należy zmielić i zalać wodą na min. 3 
godziny. Najwygodniej jest wsypać pyłek 
kwiatowy do 1/2 szklanki wody wieczo-
rem i spożyć rano 15-30 min przed śnia-
daniem, można dodać łyżeczkę miodu. 
Spożywać można wraz z wodą, jogurtem, 
sokami, miodem, powidłami itp. Dzienna 
dawka w kuracji pyłku kwiatowego wynosi 
dla dorosłego 15-30g na dobę tj. 1-2 łyżki. 
Skuteczność kuracji osiąga się poprzez sys-
tematyczne i długotrwałe zażywanie pyłku 
przez kilka tygodni.

Przeciwwskazania: pszczeli pyłek kwia-
towy bardzo rzadko jest powodem nietole-
rancji organizmu. Zdarza się, że zażywanie 
pyłku kwiatowego wywołuje uczucie, wzdę-
cia lub biegunkę, u niektórych pojawia się 
alergia. Zaleca się zaczynać zażywanie od 
bardzo małej dawki i stopniowe jej zwięk-
szanie.

Uważam, że pszczeli pyłek kwiatowy 
to najlepsze naturalne znane mi pożywie-
nie. Jego niezwykłość polega na tym, że jest 
całkowicie naturalną odżywką zawierająca 
wszystkie potrzebne naszemu organizmo-
wi składniki potrzebne do życia. Wchła-
nialność wszystkich substancji zawartych 
w pyłku jest znacznie większa niż znane 
nam produkty spożywcze. Używam pyłku 
mikronizowanego dwa razy do roku przez 
okres 1 miesiąca. Niezależnie jem codzien-
nie miód spadziowy. Zabezpiecza to mój 
organizm przed infekcjami chorobowymi. 
Polecam wszystkim seniorom.

Pszczeli pyłek kwiatowy można kupić 
w sklepach pszczelarskich oraz u pszczelarzy.

�� RYSZARD TESKA 
Nadwiślańska Pasieka 
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SENIOR W PODRÓŻY

Neckermann Podróże ruszył ze specjalnym programem dla se-
niorów. W ramach Klubu Seniora 55+, osoby które ukończyły 55 
lat i osoby im towarzyszące, mogą pojechać na wakacje w bardzo 
atrakcyjnej cenie. Biuro podróży zaprasza na słoneczne południe 
Europy do Bułgarii oraz na wyspy greckie: Kretę, Rodos i Korfu 
oferując wyloty od końca kwietnia do połowy czerwca oraz poło-
wy września do początku października. Klienci będą mogli wyle-
cieć na wakacje z Warszawy i Katowic a na Kretę dodatkowo także 
z Gdańska i z Poznania.   

Tygodniowe wakacje all inclusive to koszt już od 1349 zł/os. 
Cena pakietu oprócz standardowych świadczeń takich jak: prze-
lot, transfery, zakwaterowanie czy wyżywienie (all inclusive lub 
3 posiłki z napojami), zawiera także ubezpieczenie, specjalny 
program animacyjny i opiekę w języku polskim. W cenę impre-
zy wliczona jest także wycieczka krajoznawcza. I tak np. turyści 
wybierający się na wyspę Rodos zwiedzą wpisaną na Listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO zabytkową starówkę stolicy wyspy, 
natomiast osoby decydujące się na wakacje na Krecie poznają 
Heraklion. Na seniorów czeka także ciekawy program animacyj-
ny - np. w Bułgarii będą to m.in.: wycieczki rowerowe a także 
warsztaty gotowana lokalnych potraw i lekcje języka bułgarskie-
go. Dużym atutem oferty jest możliwość podróżowania z osobą 
towarzyszącą w różnym przedziale wiekowym, która zyskuje te 
same przywileje co senior.

WAKACJE  
DLA SENIORÓW!

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 55 LAT MOGĄ PODRÓŻOWAĆ 
DUŻO TANIEJ. NECKERMANN PODRÓŻE RUSZYŁ Z KLU-
BEM SENIORA 55+ I SPECJALNĄ OFERTĄ WYPOCZYN-

KU NA POŁUDNIU EUROPY: W BUŁGARII ORAZ NA WYSPACH 
GRECKICH: KRECIE, RODOS I KORFU.

WYSPA KORFU

RODOS – HOTEL SMARTLINE COSMOPOLITAN
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Neckermann to biuro podróży z dużym doświadczeniem 
w organizacji wypoczynku dla seniorów. Już kilka lat temu, jako 
pierwszy touroperator na rynku wprowadził zniżki dla seniorów. 
Przez kilka lat realizował także specjalny program we współpracy 
z rządem hiszpańskim. 

- Polscy seniorzy pragną podróżować a dzięki tego typu ofer-
tom jeszcze więcej z nich będzie mogło wypoczywać za granicą, 
wzorem rówieśników z zachodu, którzy chętnie zmieniają klimat 
na cieplejszy poza szczytem sezonu - mówi Krzysztof Piątek, Pre-
zes Neckermann Podróże. - Uważam, że kluczowa jest nie tylko 
atrakcyjna cena oferty, ale przede wszystkim specjalnie dedyko-
wany program, który pozwala na aktywne wakacje w dobrym to-
warzystwie - dodaje. 

Istotnym elementem oferty dla seniorów są specjalnie wyse-
lekcjonowane hotele. Touroperator gwarantuje zakwaterowanie 
w obiektach wysoko ocenianych przez gości Neckermanna, które 
wyróżnia położenie, serwis i dobra kuchnia. Wśród nich znalazły 
się także dwa hotele własnej marki smartline, które biuro podróży 
oferuje na Krecie: smartline Village Resort & Waterpark  i Rodos: 
smartline Cosmopolitan.

BUŁGARIA – PLAŻA W ALBENIE

WIĘCEJ O OFERCIE NA: WWW.NECKERMANN.PL/LP/SENIORZY 
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SENIOR W PODRÓŻY

Na językach… 
CZYLI CZAS NAJWYŻSZY POGADAĆ  I TO JAK  ;) !!!
–  Władek! Może byśmy gdzieś wyjechali? Polecieli? 

Popłynęli?
– Gdzie Ty chcesz jeździć? Źle nam w domu? 
–  Nie, nie o to chodzi, że źle. Może byśmy w końcu coś 

zrobili dla siebie? Dzieci odchowane, wnuki dorastają, 
świat idzie do przodu, a my będziemy w domu 
siedzieć? Nam się chyba też coś od życia należy! Czyż 
nie?!

–  Spokojnie Halinko, spokojnie. Powiedz mi tylko gdzie 
Ty byś chciała wyjechać? Do swojej kuzynki nad nasz 
Bałtyk? Czy może w góry? Do Tadeusza i Bożeny?

–  Nie. Nie o to mi chodzi. Władziu, mi się tak marzy 
zobaczyć trochę świata: Coloseum, Panteon, tego 
wielkiego Big Bena i może jeszcze Wieżę Eiffla. 

–  Halinko, oszalałaś chyba! Jak Ty chcesz to zrobić, skoro 
najdalej wyjechałaś do Bułgarii na wczasy i to w ’79 
roku.

–  Władek! Czasy się zmieniły! Teraz są możliwości: tanie 
samoloty i bilety, Krystyna mi mówiła, bo jej wnuczka 
Jadzi mówiła.

–  Dobrze, już dobrze. Ale nie możemy lecieć sami. Ktoś 
musi  lecieć z nami.

–  Po co?
–  Jak to po co? A jak my się tam dogadamy? Ja 

w prawdzie mówię trochę po rosyjsku, ale to słabo, 
kilka słów. Ty kiedyś rozmawiałaś po francusku. 
Pamiętasz coś?

–  Coś pamiętam, ale niedużo. Musiałabym sobie 
przypomnieć. Ale teraz to wszędzie angielski jest. 
Musimy nauczyć się angielskiego.

–  Musimy? My? Dlaczego ja muszę? To Ty chcesz 
podróżować i zwiedzać, mi jest dobrze w domu.

–  Władziu, sama mam jechać? A jak mnie jeszcze jakiś 
Włoch poderwie, rozkocha i co wtedy zrobisz?

–  Co zrobię? Już ja wiem co zrobię! 

* * *
–  Dobrze, Halinko, jaki masz pomysł? Skoro już chcesz 

wyjechać czy wylecieć – na jedno wychodzi, to jaki 
masz plan?

–  Plan jest taki, że nauczymy się języka obcego. Najlepiej 
tego angielskiego, bo wszędzie mówią po angielsku 
i podobno najłatwiejszy jest. Może Kasia nas nauczy?

–  Kasia ma teraz inne sprawy na głowie, maturę 
zdaje. Musi się uczyć. Musimy pomyśleć o innym 
rozwiązaniu. Może popytajmy dzieci, one się w końcu 
znają. Szkoły pokończyły.

–  Szkoła! Tak, że o tym wcześniej nie pomyślałam!
–  Jaka szkoła? My już dziadkami jesteśmy! Szkoły ci się 

zachciało?!
–  Nie chodzi o zwykłą szkołę, tylko taką językową, gdzie 

nas nauczą języka angielskiego!
–  Językową? Szkoła językowa… 
–  To jak? Mam dzwonić? Zapytamy co mogą nam 

zaproponować? I jestem ciekawa, jak nas nauczą tego 
języka, takich staruszków?

–  Staruszków? Kochana żono, staruszkami to my 
będziemy za 15 lat, teraz jesteśmy seniorami. 
Seniorami z planami! Dzwoń!
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JAK WSPÓŁCZESNY SENIOR SPĘDZA CZAS? 
 Î  Nie szydełkowanie – choć  gdyby nie oni już dawno nie wie-

dziano by co to takiego, 
 Î  Nie kapcie, a wygodne buty do pieszych wędrówek i wypa-

dów za miasto,
 Î Nie przed telewizorem, a na basen i na aerobic,
 Î Nie przy krzyżówce, a na stok – na narty
 Î Nie na spacer, a na lekcję tańca,
 Î Nie do sanatorium, a na wypoczynek,
 Î Nie po to by poplotkować,  a na naukę języka.

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie najprościej będzie sięgnąć 
po listę partnerów Ogólnopolskiej Karty Seniora. Nie trzeba chyba 
nikomu tłumaczyć co to takiego. Znaleźć tam można takie oferty 
wypoczynku i spędzania czasu dedykowane dla  grupy seniorów, że 
nie jeden nastolatek choć na jeden dzień chciałby nim zostać. Ste-
reotyp seniora  jest tak głęboko zakorzeniony w naszej podświado-
mości, że słysząc to określenie grupy wiekowej pierwszym obrazem 
jaki się nam jawi jest osoba starsza o siwych włosach najczęściej jesz-
cze podpierająca się laską.  Czyż nie tak? Jest jeszcze jedno skoja-
rzenie – drobny ale jakże  ważny szczegół, a mianowicie serdeczny 
uśmiech na twarzy o

 I wszystko by się zgadzało Drogi Czytelniku - gdyby nie ta laska 
o

Otóż współczesny senior to coraz częściej osoba która:
 Î  korzysta z różnego rodzaju form ruchu, jak lekcje tańca, za-

jęcia aerobiku, 
 Î  uprawia sporty, takie jak pływanie, czy nordic walking a na-

wet bieganie,  tak – bieganie j
 Î  preferuje aktywne formy wypoczynku jak ferie na nartach, 

czy wycieczki górskie 
 Î  uczęszcza na różnego rodzaju kursy,  jak chociażby kompu-

terowe,
 Î  szuka nowych znajomości nie tylko w realnym ale również 

i wirtualnym świecie cyfrowym,
 Î chodzi do kina i do teatru,
 Î  realizuje swoje życiowe pasje i marzenia jak podróżowanie 

czy praca DJ-ki w klubie (DJ Vika) o
Wszystkie te opisane powyżej przykłady spędzania wolnego cza-

su przez osoby z grupy nazywanej potocznie „seniorami” mają jeden 
wspólny mianownik,  który chcemy czy nie - wdziera się w nasze 
codzienne życie i mości sobie w nim miejsce. Co to takiego? Otóż 
mowa tu o tytułowym JĘZYKU.

Niegdysiejsza  maksyma „Jestem więc myślę”  dziś ewoluuje do  
nowej wersji – „Jestem więc mówię” i mało tego - śmiało można już 
dodać „ Jestem więc mówię w obcym języku”. Niejedna osoba pewnie 
każe nam się popukać w czoło – ale zwróćcie proszę uwagę na to, że 
to samo mówiono jeszcze kilka lat temu o kursach komputerowych dla 
seniorów – a dziś brakuje wolnych miejsc w organizowanych  dla nich 
szkoleniach. Przykładów podobnych do tego jest wiele, wniosek  zaś 
nasuwa się  jeden – seniorzy mając dostęp do coraz  szerszej oferty 
kierowanych do nich propozycji, z coraz większej ich liczby korzystają. 

Wracając do współczesnych form spędzania wolnego czasu i ich 
wspólnego mianownika dlaczego akurat jest nim tytułowy JĘZYK? 
Otóż dziś niemal na każdym kroku spotykamy się z komunikacją 
w najbardziej popularnym wśród języków obcych – w języku angiel-
skim. Na ulicy, w tramwaju, w instrukcji , w telewizji, w kinie a już 
szczególnie na wakacjach. Dużo chętniej wybierzemy się na wakacje 
do Grecji, czy na Słowację, bądź gdziekolwiek poza granice nasze-
go kraju, jeśli będziemy znać język na tyle by poprosić o filiżankę 
kawy, podziękować za pomoc czy o nią poprosić,  kupić pamiątkę 
czy zapytać o godzinę.  Ile razy nieznajomość języka stanowiła ba-
rierę przed wyborem właśnie takiej wycieczki choć tyle lat o niej ma-
rzyliśmy? Nie dajmy sobie wmówić, że „to nie dla Ciebie”– w końcu 
kombinacja senior+ komputer  w ocenie niektórych osób też miała 
być czystym szaleństwem - a dziś jest  faktem. 

Szkoły językowe empik school dołączając do partnerów Ogól-
nopolskiej Karty Seniora, przygotowały specjalną ofertę kursów ję-
zykowych skierowaną właśnie do posiadaczy wyżej wspomnianej 
karty. Oferuje tym samym stałą 20% zniżkę przy zapisie na standar-
dowy kurs językowy lub możliwość skorzystania z oferty stworzo-
nej w oparciu o komunikowane nam przez seniorów potrzeby. Po-
siadamy  ponad 50 lat doświadczenia w nauczaniu języków obcych, 
kilkadziesiąt szkół w całej Polsce, doświadczoną kadrę lektorską, 
program na każdym etapie przystosowany do tempa pracy grupy 
i niepowtarzalną atmosferę nauki. Ponadto, zachęcamy do odwie-
dzenia naszej szkoły w Twojej okolicy, by przekonać  się na własnej 
skórze, że warto „złapać byka  za rogi” by już tego lata sączyć słod-
kiego drinka pod palmami o

POKAŻMY ŚWIATU JĘZYK o
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K Ą C I K  M E L O M A N A

MUZYKA ŁAGODZI 
OBYCZAJE
Kto potrafi dostrzec piękno muzyki klasycznej, ten musi do-
znać działania piękna na sferę behawioralną z tym związaną. 
Doznania spokoju i wewnętrznego wyciszenia dają nowy bo-
dziec do poszukiwania nieodłącznego dobra i prawdy. 

Dla seniorów jest to drogowskaz pozwalający na odejście 
od tak często pojawiającej się z tym wieku depresji i wkroczenie 
w nowy cudowny świat doznań, pozwalający zapomnieć o pro-
blemach samotności i odtrącenia. Czasem zdarza się, że Seniorzy 
zaczynają czynnie zajmować się jakąś dziedziną sztuki, osiągając 
doskonałe rezultaty.

Dostęp do muzyki poważnej jest o tyle lepszy, o ile zwiększyła 
się ilość i kondycja sal koncertowych. Problemem są ceny bile-
tów, czasem dość wygórowane i ograniczenie liczby darmowych 
zaproszeń. 

Niestety przestaje mieć miejsce chodzenie na koncerty z ro-
dzinami. Jest coraz mniej ludzi, którzy samoistnie wybierają wizy-
tę w Świątyni Sztuki. Ubolewam nad tym, ale z przykrością muszę 
stwierdzić, że na razie króluje łatwizna w odbiorze popkultury.

�� JERZY SALWAROWSKI

Większość życia pracowałem
Lat czterdzieści harowałem
Składki w ZUS-ie odkładałem
Emerytem więc zostałem

Jestem wolny , myślę sobie
Tylko co ja teraz zrobię ?
Chyba ładnie się ubiorę
I do związku się wybiorę

Bo nie trzeba się natrudzić
Żeby w życiu się nie nudzić
Przecież my tu związek mamy
On się zajmie seniorami

I jak nazwa nam wskazuje
Rencistów też nie brakuje
Inwalidzi też są z nami
Wszyscy razem się wspieramy

Tu pan Kazik jest prezesem
Kręci całym interesem
Panie mu w tym pomagają
I o członków związku dbają

Nazwa związku nie rymuje
A ja rymów potrzebuję
Bo pokazać wszystkim muszę
Jaką Oni mają duszę

Ci związkowi aktywiści
To prawdziwi optymiści
Tutaj słońce ciągle świeci
Tutaj czas nam wolniej leci

Już Sześćdziesiąt latek mija
Związek prężnie się rozwija
Wciąż pomysły nowe mają
Atrakcje nam zapewniają

Można zimą jechać w góry
Albo latem na Mazury
Do uzdrowisk lub nad morze
Dzięki Ci za związek Boże

Mamy świąteczne spotkanie
Nikt sam w domu nie zostanie
Opłatkiem się podzielimy
Wspólnie wigilię spędzimy

Sylwestrowe bale mamy
Na nich w tańcu się sprawdzamy
Krew gorąca w żyłach krąży
Za seniorem nikt nie zdąży

My jesteśmy duchem młodzi
Nuda nam już nie zaszkodzi
Bo w nas drzemie moc oręża
Bo tak starość się zwycięża

PRAWDZIWIE 
POSZUKUJĄCY

To ten, który nie ulega 
złudzeniom
Lecz czerpie naukę z pokory
Widząc jak ''brat'' jego
Ma tak niewiele
Ale bogatszy jest o niebo
Którym wyściela swe serce
By po jego antresoli
Mogły piąć się wysoko
Niezwyciężone wartości!

Dorota Suder, Kraków

MŁODZI DUCHEM (CZYLI CAŁA PRAWDA O ZWIĄZKU)

POEZJA

Mirosław Litka, Nowe Miasto Lubawskie

  ul. Karmelicka 32, Kraków
  +48 12 632 01 50    
  +48 601 511 897
  arion@arion.pl

WCZASY I WYCIECZKI:

WYJEŻDŻAMY Z CAŁEJ POLSKI
PROMOCYJNE WARUNKI I CENY DLA GRUP

KONCERT FILHARMONIKÓW WIEDEŃSKICH
24.05–26.05.2017, cena 679 zł (Wiedeń, Bratysława)

25.05–26.05.2017, cena 485 zł (z Wiedniem)

OGRODY KWIATOWE W HOLANDII:
23.04.–27.04.2017 cena: 1.465 zł/os.
14.05.–18.05.2017 cena: 1.465 zł/os.

CZARNOGÓRA – CHORWACJA
06.05–13.05.2017, cena 1495 zł
24.09–01.10.2017, cena 1495 zł

BUŁGARIA – Kurort ALBENA LUX Hotel RALITSA****
29.04.–06.05.2017 cena: 1.960 zł / 7 nocy

06.05.–18.05.2017 cena: 2.540 zł /12 nocy
18.05.–29.05.2017 cena: 2.570 zł /11 nocy
29.05.–08.06.2017 cena: 2.470 zł /10 nocy
08.06.–19.06.2017 cena: 2.930 zł /10 nocy

ROMANTYCZNA ITALIA:  14.06.–18.06.2017  cena: 749 zł/os.
SŁONECZNA TOSKANIA: 09.09.–15.09.2017 cena: 1.599 zł/os.
LAZUROWE WYBRZEŻE: 15.09.–23.09.2017  cena: 1.695 zł/os.
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REBUSIK NA CZASIE

JOLKA

KONIKÓWKA

POCZĄTKOWA LITERA ROZWIĄZANIA: „S”

Kolejność określeń  wyrazów jest przypadkowa. Litery z pól 
ponumerowanych od 1 do 7 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

Znaczenie wyrazów:
 < kartofel < zajęcza kapusta < jednocześnie, wraz < część obiadu 
< pochrzyn, jams < kilka wsi razem < stan społeczny wywodzący 
się z rycerstwa < imitacja pistoletu < 

Posuwając się ruchem konika 
szachowego należy obejść wszystkie 
pola tak, aby otrzymać rozwiązanie.

1 2 3 4 5 6 7

Z

I1

2

3

4

5

6

7

M

A
W A S A Ł U

E C E S T T

K E E Y R O

I J Z S S Ż

NA PROŚBĘ NASZYCH CZYTELNIKÓW, 
JUŻ OD BIEŻĄCEGO WYDANIA GŁO-
SU SENIORA, ZNAJDOWAĆ SIĘ W  NIM 
BĘDĄ KRZYŻÓWKI, ZAGADKI I REBUSY. 

Będzie to świetna okazja do spędzenia miło czasu przy 
ciekawych, a niekiedy zabawnych łamigłówkach, a także do 
poćwiczenia pamięci.

Prezentować będziemy na łamach Głosu Seniora niekie-
dy tradycyjne „jolki”, a także wykreślanki.

Wszystkie zagadki są au-
torstwa seniora Pana Józefa 
Urbańczyka z Katowic, któ-
ry  sam własnoręcznie, bez 
programów komputerowych 
układa krzyżówki, w każdą 
wkładając serce i pasję. 

O swojej pracy mówi: ręka 
sama nakreśla diagram, a wy-
razy wprost same układają się 
w kratkach. Trzeba wzrokiem 
wodzić od miejsca wpisywania i już myśleć, jak te kratki po-
lecą dalej.

Obecnie Pan Józef układa je aż do 17 różnych czasopism. 

Za rozwiązanie zagadek gwarantujemy 
nagrody! Wystarczy tylko nadesłać poprawne 

rozwiązanie na adres mailowy:  
glos.seniora@manko.pl,  

a my wylosujemy szczęśliwców. Miłej zabawy! 
Czekamy także na Wasze  

krzyżówki i zagadki.
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POWODY OBNIŻEK
Sprzedawcy przeceniają towary z różnych powodów, m.in. :

1.  Wyprzedaże pozasezonowe – wg ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, mogą być dokonywane dwa razy w roku

2.  Wadliwy, niepełnowartościowy towar - drobne defekty, usterki
3. Krótki termin przydatności
4. Likwidacja kolekcji
5. Likwidacja sklepu
6. Zmiana profilu działalności

KILKA ZŁOTYCH RAD
1.  Zanim dokonasz transakcji płatniczej postaraj się dokładnie obej-

rzeć przedmiot zakupu.
2.  Spróbuj sprawdzić, czy nie posiada fabrycznych wad, które utrud-

nią ci użytkowanie.
3. Nie daj się ponieść emocjom (tzw. „szał zakupów”).
4.  Spróbuj porównać cenę towaru w danym sklepie z cenami na rynku.
5.  Warto zachować paragon lub inny dowód zakupu, który stanowić 

może podstawę do złożenia reklamacji.

CZY MOŻNA REKLAMOWAĆ TOWAR 
PRZECENIONY ZAKUPIONY W SKLEPIE?

Obniżona cena towaru nie oznacza, że wyzbywamy się wszel-
kich praw. Konsument, który kupuje towar na wyprzedaży ma takie 
same prawa do reklamacji, jak przy zakupie za „zwykłą cenę”, z jed-
nym zastrzeżeniem: nie można reklamować z powodu wady, która 
była przyczyną obniżki. Warto przemyśleć zakup uszkodzonego to-
waru. Jeśli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy  
sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za 
wadę fizyczną rzeczy. Rękojmia za wady fizyczne rzeczy nakłada na 
sprzedawcę odpowiedzialność za niezgodność sprzedanego towaru 
z umową (np. gdy towar został wydany w stanie niezupełnym) wyni-
kającą z ustawy, której nie można ograniczyć ani wyłączyć . 

Uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji wynikają z przepi-
sów Kodeksu Cywilnego.

Gwarancja stanowi dobrowolne zobowiązanie przedsiębior-
cy. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje, 
a w szczególności:

 Î nazwę i adres gwaranta,
 Î czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,
 Î uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady,
 Î  stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, nie 

zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

To przedsiębiorca decyduje, na jaki okres będzie udzielona gwa-
rancja np. na 2, 5 czy 10 lat. Jeśli nie zostało to zastrzeżone w oświad-
czeniu gwarancyjnym, okres ten zgodnie z Kodeksem Cywilnym wy-
nosi 2 lata licząc od dnia, kiedy rzecz została konsumentowi wydana. 
Przedsiębiorca również wskazuje, jakie uprawnienia będą przysługi-
wały konsumentowi: naprawa towaru, zwrot gotówki lub wymiana 
towaru na nowy.

Niezależnie od gwarancji konsumentowi przysługują prawa ure-
gulowane w Kodeksie Cywilnym: rękojmia za wady fizyczne i prawne 
rzeczy zakupionej. Nieprawdą jest, że jeśli na dany towar nie ma gwa-
rancji lub minął jej termin nie przysługują nam żadne prawa.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za rzeczy ruchome, jeśli 
wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od 
dnia wydania rzeczy kupującemu. Mamy prawo domagać się napra-
wy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

ZAKUPY W E-SKLEPIE
Zaletą zakupów online jest prawo do odstąpienia od umowy 

w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny, o czym 
sprzedawca powinien nas poinformować. W przypadku braku po-
uczenia okres ten wydłuża się do 12 miesięcy. 

Zapisy w regulaminach sklepów internetowych o braku możli-
wości zwrotów towarów objętych przeceną są niezgodne z prawem, 
uznane przez Prezesa UOKiK za klauzulę niedozwoloną.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY, JEŚLI SPRZEDAWCA  
NIE CHCE UZNAĆ REKLAMACJI ?

Możemy zwrócić się o pomoc do:
- Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów – pora-

dy udzielane są bezpłatnie
- Organizacji konsumenckiej działającej w twoim regionie
Informacje jakie instytucje i organizacje działają w danym re-

gionie znajdziemy za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stro-
nie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
https://uokik.gov.pl/pomoc.php.

Innym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu polubow-
nego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Han-
dlowej, pod warunkiem, że zarówno konsument jak i sprzedawca 
wyrażają zgodę na załatwienie sprawy w tym trybie.

Ostatecznym środkiem jest skierowanie sprawy na drogę postę-
powania sądowego.

W obecnych czasach gdy koszty życia stale rosną – rachunki, 
opłaty, zakupy na wyprzedażach stają się codziennością. Warto jed-
nak zachować ostrożność.

WYPRZEDAŻ DEFINIOWANA JEST 

W SŁOWNIKU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO 

„SPRZEDAWANIE CZEGOŚ PO OBNIŻONYCH 

CENACH NP. PRZY LIKWIDACJI SKLEPU”.

KTO Z NAS NIE KUPIŁ 
NIGDY TOWARU 
PO OBNIŻONEJ 
CENIE, W PROMOCJI, 
WYPRZEDAŻY? 

�� ANNA SETLAK, Fundacja Prawnikon
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DOKONYWANIE ZAKUPÓW PRZEZ INTERNET CIESZY 
SIĘ ROSNĄCĄ POPULARNOŚCIĄ. CORAZ WIĘCEJ 
SENIORÓW DECYDUJE SIĘ ZAMAWIAĆ TOWARY PRZEZ 
INTERNET, GDYŻ WIĄŻE SIĘ TO DLA NICH Z DUŻĄ 
WYGODĄ. JAK PODAJE RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ 
PWC POLSKA SP. Z O.O. „KLIENCI CENIĄ ELEKTRONICZNE 
KANAŁY SPRZEDAŻY ZA MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU O 
DOWOLNEJ PORZE, WYGODĘ I ATRAKCYJNE CENY”1.

JAK MINIMALIZOWAĆ RYZYKO  
W ZAKUPACH PRZEZ INTERNET

Zanim jednak przyjrzymy się zagadnieniom prawnym dotyczą-
cym zasad dokonywania zakupów i zwrotu towarów, warto zwrócić 
uwagę na potencjalne niebezpieczeństwa czyhające na kupujących. 
W pierwszej kolejności konsumenci powinni wnikliwie zapozna-
wać się z opisami kupowanych produktów. W przeciwieństwie do 
„standardowych” zakupów, konsument nie jest w stanie naocznie 
stwierdzić jakości towaru, jego rozmiarów czy użyteczności. Przed 
dokonaniem zakupu kupujący powinien również zapoznać się z cha-
rakterystyką sprzedawcy. Kupujący może sprawdzić, od jak dawna 
sprzedawca prowadzi działalność oraz czy inni użytkownicy sieci 
nie zostali przed sprzedawcę wprowadzeni w błąd. Wnikliwe zapo-
znanie się z profilem działalności sprzedającego pozwoli nam zmini-
malizować ryzyko nietrafionego zakupu czy też oszustwa.

Przed dokonaniem zakupu warto również zadbać o bezpie-
czeństwo naszych danych. Zakupów powinniśmy dokonywać je-
dynie na sprawdzonym komputerze, unikając dokonywania płatności 
elektronicznych w miejscach publicznie dostępnych. Ustawa z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakłada na 
sprzedających przez Internet szereg obowiązków, wśród których wy-
różnia się: 

 Î  podanie klientowi konkretnej informacji o sobie i prowadzo-
nym przez siebie przedsiębiorstwie,

1 Raport Klient w świecie cyfrowym przygotowany przez PWC Polska Sp. z o.o.

 ZWROT TOWARÓW 
ZAKUPIONYCH  

PRZEZ INTERNET
 Î  opracowanie regulaminu świadczenia usług i udostępnienia 

go każdemu odbiorcy,
 Î  obowiązek zabezpieczenia poufności i integralności przeka-

zywanych danych.
Kupujący towar za pośrednictwem sieci Internet posiada 

ustawowe prawo zwrotu zakupu. Uprawnienie wynika to bezpo-
średnio z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsu-
menta. Warunkiem skutecznego skorzystania z niniejszego upraw-
nienia jest złożenie przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
przedmiotu. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy nawet przed 
otrzymaniem zamówienia.

PROCEDURA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU 
PRZEZ INTERNET „KROK PO KROKU”. 

Kupujący powinien w pierwszej kolejności poinformować sprze-
dającego o odstąpieniu. Ułatwi to proces odsyłania towarów, gdyż 
sprzedawca będzie poinformowany o nadejściu przesyłki. Warto 
również pamiętać, iż początkiem liczenia terminu jest dzień nastę-
pujący pod dniu otrzymania towaru. Jeżeli zatem otrzymaliśmy za-
mówiony przedmiot dnia 12 stycznia to termin dokonania odstąpie-
nia upływa dnia 26 stycznia.

Przeważnie do przesyłki sprzedający dołączają formularz odstą-
pienia, który po wypełnieniu należy do nich odesłać. Na formula-
rzu powinny znaleźć się obowiązkowe pola, które powinniśmy we 
własnym zakresie wypełnić. Chodzi tu o dane sprzedającego w po-
staci jego adresu, daty odbioru przesyłki oraz nasze dane opatrzone 
własnoręcznym podpisem. Jeżeli jednak kupujący nie został poinfor-
mowany o prawie odstąpienia od umowy, to termin na odstąpienie 
wydłuża się o 12 miesięcy od dnia upływu terminu 14 dni. Jeżeli jed-
nak w tym okresie sprzedający zorientuje się, iż takiej informacji nie 
udzielił, a następnie przekaże ją w późniejszym terminie, wówczas 
termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia udziele-
nia tej informacji konsumentowi. Oświadczenie o odstąpieniu przed 
wysłaniem powinniśmy skopiować, celem ułatwienia dochodzenia 
naszych praw w ewentualnym sporze ze sprzedającym.

Nieuczciwi sprzedawcy prowadzący sklepy internetowe 
nie mogą uzależniać skuteczności odstąpienia przez konsu-
menta od umowy zawartej przez Internet, od zwrotu towa-
ru w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie nie jest bowiem 
przedmiotem sprzedaży, lecz jedynie przedmiotem zabezpieczają-
cym towar.
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Sprzedawca powinien, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwró-
cić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Warto wiedzieć, 
że sprzedawca powinien nam zwrócić koszty dostarczenia do 
niego zwracanego przedmiotu. W tym celu do oświadczenia o od-
stąpieniu powinniśmy dołączyć rachunek za nadanie zwrotu. Sprze-
dawca ma jednak prawo zatrzymać wypłatę do chwili otrzymania 
zwrotu lub do momentu otrzymania dowodu nadania.

Od każdej zasady istnieją wyjątki, a zatem nie wszystkie 
zakupione przez Internet przedmioty możemy zwrócić bez 
zgody sprzedającego. Zaliczamy do nich:

 Î  zakupy towarów ulegających szybkiej degradacji, lub posia-
dające krótki termin przydatności – mowa tu oczywiście o 
zakupach spożywczych,

 Î  zakupy przedmiotów wykonanych na specjalne zamówienie 
kupującego lub zgodnie z przesłaną przez niego specyfikacją 
– np. zindywidualizowana biżuteria, ubrania szyte na miarę,

 Î  zakupy towarów, które ze względów ochrony zdrowia lub hi-
gieny, tracą swoje wartości po otwarciu – np. leki czy suple-
menty diety,

 Î  zakup zabezpieczonych nagrań dźwiękowych, nagrań filmo-
wych lub programów komputerowych, których opakowania 
zostały otwarte po dostarczeniu.

Pewna odpowiedzialność spoczywa również na nabywcy. Kon-
sument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towa-
rów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny 
niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjono-
wania towarów.

W chwili skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Je-
żeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim 
przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.

Konsument jest zwolniony z obowiązku uiszczania wynagro-
dzenia na rzecz sprzedawcy w przypadkach niezamówionego do-
starczania. Brak naszej odpowiedzi nie można traktować jako wy-
rażenie zgody.

Warto zwrócić również uwagę na fakt, iż rozpowszechnienie do-
stępu do sieci, a także zinformatyzowanie społeczeństwa sprawia, iż 
to również my jako konsumenci, możemy sprzedawać swoje towary 
przez Internet. Sprzedaż przedmiotów, o ile nie posiada charakteru 
stałego, nie jest traktowana jako działalność gospodarcza i nie wymaga 
rejestracji działalności. Wynika to wprost z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 
1807), który stanowi, iż „działalnością gospodarczą jest zarobkowa 
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszu-
kiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także dzia-
łalność zawodowa, wykonywana w sposób zorgani-zowany i ciągły”.

�� aplikant radcowski  
KAROL FRANCZAK

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE JEST OBOK UBEZPIECZENIA 
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW JEDNYM 
Z RODZAJÓW TZW. UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH. 
WIELU POTENCJALNYCH KLIENTÓW BIUR 
UBEZPIECZENIOWYCH ZASTANAWIA SIĘ, CZY WARTO 
ZAWRZEĆ TAKĄ UMOWĘ I PODPISAĆ ODPOWIEDNIĄ 
POLISĘ. ODPOWIEDŹ PRAWNIKA MOŻE BYĆ TYLKO 
JEDNA: „TO ZALEŻY”. 

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ  
PRZED ZAWARCIEM UMOWY  
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE?

W pierwszej kolejności zawierając umowę ubezpiecze-
nia musimy sprawdzić, czy osoba z którą ją podpisujemy jest 
umocowana do występowania w imieniu firmy ubezpiecze-
niowej. W imieniu biura najczęściej występuje tzw. agent ubez-
pieczeniowy. Zgodnie z definicją znajdującą się w ustawie z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny - jest to przedsiębiorca prowadzą-
cy działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, zawartej 
z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpiecze-
niowych. Wspominany rejestr jest jawnym spisem agentów prowa-
dzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego i ogólnodostępnym 
chociażby w Internecie (rejestr dostępny jest pod adresem  https://
au.knf.gov.pl/Au_online/). Jeżeli osoba, która oferuje zawarcie nam 
jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia nie widnieje w rejestrze agen-
tów ubezpieczeniowych, może okazać się oszustem, a jej celem 
może być po prostu wyłudzenie od nas pieniędzy.

Drugą niezwykle ważną czynnością, o którą musimy za-
dbać przed zawarciem umowy ubezpieczenia jest dokładne 
przestudiowanie zapisów OWU czyli tzw. ogólnych warun-
ków ubezpieczenia. Przeważnie OWU są przedstawiane klientom, 
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UBEZPIECZENIA  
NA ŻYCIE
z racji na ich objętość, w formie drukowanej książeczki. Ogólne wa-
runki ubezpieczenia co do zasady zawierają zakres ubezpieczenia, 
czyli katalog przypadków w których ubezpieczyciel wypłaci nam lub 
wskazanym przez nas uposażonym osobom kwotę ubezpieczenia. 
Studiując treść zapisów szczególną uwagę zwrócić należy również 
na przypadki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zgod-
nie z Kodeksem cywilnym przed zawarciem umowy, ubezpieczyciel 
zobowiązany jest dostarczyć nam ogólne warunki ubezpieczenia 
oraz umożliwić nam zapoznanie się z ich treścią.

Oprócz ogólnych warunków ubezpieczenia warto zazna-
jomić się również z samym dokumentem polisy, czyli doku-
mentem potwierdzającego zawarcie umowy. Polisa oprócz 
wysokości składki (im większa składka tym co do zasady większa 
ochrona ubezpieczeniowa) powinna zawierać również m.in.:

 Î  oznaczenie ubezpieczyciela,
 Î  dane klienta,
 Î  oznaczenie przedmiotu ubezpieczenia,
 Î  określenie czasu, na który zawarto umowę ubezpieczenia,
 Î  okres ubezpieczenia (początek i koniec okresu ochrony),
 Î  miejsce i datę wystawienia polisy,
 Î  podpis ubezpieczyciela.

Umowa ubezpieczenia na życie wcale nie musi również doty-
czyć świadczenia otrzymywanego przez naszych bliskich w chwili 
naszej śmierci. Mnogość produktów ubezpieczeniowych dostęp-
nych na rynku stwarza klientom niemal nieograniczoną możliwość 
kształtowania zakresu ochrony. Oferty biur ubezpieczeniowych za-
wierają bowiem niejednokrotnie możliwości zawarcia dodatkowych 
pakietów w postaci ubezpieczania zdrowia, dożycia odpowiedniego 
wieku, zaistnienia niezdolności do pracy czy też ubezpieczenia rat 
kredytowych.

POLISOLOKATY – UBEZPIECZENIE  
NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM  
FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Zupełnie innym rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie na 
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolo-
kata). Ubezpieczenie to ma charakter nie tylko ochronny, ale i rów-
nież kapitałowy. Część składki przekazywana jest w przypadku tej 
odmiany ubezpieczenia na specjalny fundusz 
prowadzony przez ubezpieczyciela. Środka-
mi zgromadzonymi na funduszu ubezpieczy-
ciel obraca celem zwiększenia ich wartości. 
Przy zawieraniu tej odmiany ubezpieczenia 

na życie, szczególną uwagę zwrócić należy na fakt, iż co do zasady 
są to umowy długoterminowe. Ubezpieczony pragnący wypłacić 
środki zgromadzone w funduszu przed upływem okresu obo-
wiązywania umowy, powinien zdawać sobie sprawę, iż ubez-
pieczyciel będzie mógł naliczyć wysoką opłatę likwidacyjną. 
Wypłata środków zgromadzonych w funduszu przed upływem okre-
su obowiązywania umowy może zatem wiązać się z ryzykiem utraty 
części zgromadzonego kapitału. W związku z finansowym charakte-
rem tego typu umów, potencjalni klienci winni zdawać sobie sprawę, 
iż zawieranie tego typu umów obarczone jest dużym ryzykiem utra-
ty kapitału, gdyż obracanie środkami zgromadzonymi w funduszu 
nie zawsze prowadzi do ich pomnożenia.

Do Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finanso-
wego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wpływa 
mnóstwo skarg na działalność ubezpieczycieli oferujących 
ówże produkt (zgodnie z przytaczanym raportem „od ogłoszenia 
pierwszego Raportu, w latach 2013-2015, klienci skarżyli się łącznie 
ponad 3700 razy”) . Według Rzecznika:

„umowy ubezpieczenia na życie z ubezpiecze-
niowym funduszem kapitałowym w przewa-
żającej części okazały się być pułapką inwe-
stycyjną, drenującą portfele klientów. Było to 
działanie perfekcyjne, sprawiające wrażenie 
systemowego wprowadzania w błąd, zapla-
nowanego i realizowanego w majestacie pra-
wa, przy biernej postawie regulatorów”.
Podsumowując, niezależnie od rodzaju zawieranej przez nas 

polisy, przed jej zawarciem należy dokładnie przestudiować zapisy 
ogólnych warunków ubezpieczenia. Jeżeli nie jesteśmy pewni czy 
dany zapis w odpowiedni sposób zabezpiecza nasze interesy, to war-
to przed ostatecznym zawarciem polisy zasięgnąć porady prawnika. 
Warto jednak zauważyć, iż świadomość prawna w zakresie dokład-
nego studiowania zapisów umownych dzięki kampaniom medial-
nym takimi jak np. „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”, 
ulega stałej poprawie.

�� aplikant radcowski  
KAROL FRANCZAK



Darłowo 76 120Ustrzyki Dolne 71350

Gmina Lębork 33592
Włocławek 65540

Ujazd 44525
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OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA  
wspiera samorządy! 

Więcej informacji: Al. Słowackiego 46/30 | 30-018 Kraków |  12 429 37 28 | 
 www.glosseniora.pl |  kartaseniora@manko.pl | 

Stowarzyszenie MANKO  
– Redakcja Głosu Seniora

Wiele samorządów zamiast wprowadzać lokalną 
kartę seniora, która działałaby tylko na terenie ich 
gminy lub powiatu zdecydowało się przystąpić do 
programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, która jest 
ważna w całej Polsce, ale także w ich mieście (gmi-
nie, powiecie). 

Dzięki temu senior z danego miasta otrzymuje po-
łączenie 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 mia-
stem często sami przekonują i pozyskują lokalne firmy do 
honorowania karty. Do dnia dzisiejszego na lokalną edy-
cję Ogólnopolskiej Karty Seniora zdecydowało się już 23 
gminy m.in.: Ciechanów, Czerwionka-Leszczyny, Dąbrowa 
Górnicza, Dzierżoniów, Gaszowice, Jastrzębie Zdrój, Jerz-
manowice Przeginia, Kłodzko, Powiat Lęborski, Gmina 
Lębork, Gmina Nędza, Nowe Miasto Lubawskie, Olkusz, 
Rybnik, Rzeszów, Stary Sącz, Świętochłowice, Tomaszów 
Lubelski, Ujazd, Ustrzyki Dolne, Włocławek, Zabierzów, 
Darłowo. Dostajemy zgłoszenia od gmin i miast z całej 
Polski. Ogólnopolską Kartę Seniora posiada już ponad 
75 tys. seniorów i honoruje ją już ponad 700 punktów. 

Zapraszamy do współpracy samorządy, rady senio-
rów 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.

Tomaszów Lubelski 35951

Gaszowice 33592

Gmina Zabierzów 31474

Powiat Lęborski 42781

Ciechanów 44525

Czerwionka - Leszczyny 42789

Rzeszów 35951

Olkusz 33592

Dąbrowa Górnicza 31474

Jastrzębie-Zdrój 20067

Gmina Nędza 15832

Rybnik 10421

Dzierżoniów 46855

Gmina Jerzmanowice-Przeginia 44525

Kłodzko 42789

Świętochłowice 41945

Stary Sącz 39412

Nowe Miasto Lubawskie 37257

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY 
SENIORA W CZERWIONCE-LESZCZYNY

Ambasador Głosu Seniora Marek Pilch, Burmistrz 
Czerwionka-Leszczyny - Wiesław Janiszewski, 
Koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Czerwionce-Leszczyny - Krystian Wyleżoł.



UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK 
Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PONAD 700 FIRM  
Z CAŁEJ POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA 
POSIADACZY KARTY.  SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ  
ZE ZNIŻEK!

GEERS AKUSTYKA SŁUCHU SP. Z O.O.
•  bezpłatne testy słuchu; 25 % rabatu na zakup baterii, środków 

pielęgnacyjnych, akcesoriów, wężyków, rożków, filtrów i kopułek); 
bezpłatne przeglądy dla posiadaczy aparatów słuchowych

info@geers.pl
www.geers.pl
bezpłatna infolinia: 800 915 492
182 oddziały w całej Polsce 

NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.  
•  2 % rabatu według regulaminu oferty, honorowana we wszystkich 

biurach sprzedających ofertę Neckermann Podróże w Polsce
bp@neckermann.pl
www.neckermann.pl 
centrum rezerwacji: 804 200 111, 22 212 05 00

UZDROWISKO KRAKÓW SWOSZOWICE SP. Z O.O. 
•  10% rabatu na konsultacje lekarskie, zabiegi i pobyt
ul. Kąpielowa 70, 30-698 Kraków 
uzdrowisko.krakow.pl 
tel. 12 254 78 11

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A.
•  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
ul. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój
www.uzdrowiskobusko.pl
tel. 41 312 48 30

UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A.
•  5 % rabatu na usługi oferowane przez uzdrowisko
ul. Wilanowska 1, 05-520 Konstancin-Jeziorna
www.uzdrowisko-konstancin.pl
tel. 66 776 00 56

UZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A.
•  5 % rabatu na pobyty lecznicze w obiektach: Perła Bałtyku,  

Muszelka i Mewa 
ul. Ks. P Ściegiennego, 78-100 Kołobrzeg
www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl
tel. 94 352 60 46  

ZAKŁAD LECZNICZY „UZDROWISKO NAŁĘCZÓW” SA
•  Procentowy rabat rosnący wraz z wiekiem na pobyty s 

anatoryjne i SPA (min. 2 doby). 5 % dla osób w wieku 60 lat,  
6% dla osób w wieku 61 lat, 7% dla osób w wieku 72 lat  
aż do 45% rabatu dla stulatków. Dodatkowo rabat 10%  
dla osoby towarzyszącej.

Al. Małachowskiego 5, 24-140 Nałęczów 
www.spanaleczow.pl 
tel. 81 501 43 56

Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl

 P O L E C A N I  P A R T N E R Z Y  P R O G R A M U

SENIOR SPA  
•  10 % rabatu na wszystkie zabiegi rehabilitacyjne oferowane 

w wybranym pakiecie
ul. Turystyczna 16a, 43-370 Szczyrk
info@senio-spa.pl  
www.senior-spa.pl
tel. 532 809 910

„BESKID” SPÓŁKA Z O.O.
• 5 % na wszystkie usługi
ul. Zagrody 24a, 33-350 Piwniczna-Zdrój 
dwbeskid@gmail.com
www.beskid.pl
tel. 18 446 41  91

HOTEL GROMADA BUSKO-ZDRÓJ  
• 10 % zniżki na oferowane usługi 
ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój 
buskohotel@gromada.pl 
www.gromada.pl
tel. 41 378 30  01 

MEDCITHI SP. Z O.O. 
• 5 % rabatu 
ul. Wojska Polskiego 10, 43-410  Zebrzydowice 
www.medcithi.pl
tel. 79 102 04 03  

MDT MEDICAL SP. Z O.O. 
•  5 % teleopieka 
• 5% konsultacje telemedyczne 
Centrum Telemedyczne 
ul. Żurawia 71,  15-540 Białystok
www.mdtmedical.eu
tel. 85 874 23 50

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE GRYFIA MAZUR SPÓŁKA 
Z O.O. 
•  10 % zniżki przy wynajmie mieszkania po podpisaniu umowy + 

całodniowe wyżywienie oraz wymiana pościeli. Pierwsze 10 osób, 
które podpiszą umowę na wynajem mieszkania otrzymają extra rabatu

ul. Szeligi 10, 19-301 Ełk
info@gryfia-mazur.pl
www.gryfia-mazur.pl
tel. 87 621 58 73

ASTUR SP. Z O.O.
•  Turnusy 1.05- 24.06.17 - 10% rabatu od ceny wyjściowej 
•  Turnusy 30.08 - 8.10.17 - 10% rabatu od ceny wyjściowej
ul. Gojawiczyńskiej 9; 20-827 Lublin 
info@astur.com.pl
www.okuninka.astur.com.pl
tel. 661 066 747, 81 532 98 64

VITA SPÓŁKA JAWNA
• 5%-10% od asortymentu
ul. Kościuszki 21, 22-600 Tomaszów Lubelski 
vitapharma@onet.eu
tel. 84 664 48 08
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Rodzaj prenumeraty:

¨�29,00 zł* 6 kolejnych numerów (po jednym egzemplarzu każdego wydania)

¨�4,90 zł* jeden egzemplarz w roku 2017 

¨�90,00 zł* 6 kolejnych numerów (po 5 egzemplarzy każdego wydania)   

¨�160,00 zł* 6 kolejnych numerów (po 10 egzemplarzy każdego wydania) 
 
*W wartość prenumeraty wliczona jest wysyłka listem ekonomicznym.

Adres do wysyłki:

Nazwa firmy / Imię i nazwisko

Ulica, nr domu, nr lokalu

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

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

data i czytelny podpis

ZAMÓWIENIE PRENUMERATY OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU GŁOS SENIORA 2017

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



*  WYPEŁNIONY PISMEM DRUKOWANYM FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ (WRAZ ZE ZWROTNYM ZNACZKIEM 
POCZTOWYM 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.

Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników  
Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”*

NR KARTY:

Data urodzenia:

d d - m m - r r r r

Imię (imiona):

Miejsce 
urodzenia:

Nazwisko:

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

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 skierow-
anych do seniorów.

DANE KONTAKTOWE

Ulica:

Miejscowość:Kod pocztowy: –

Numer telefonu:

Adres e-
mail:

Własnoręczny czytelny podpis:

Miejscowość:

DANE OSOBOWE

d d - m m - r r r r

Data:

Numer domu: Numer lokalu:
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SENIORZE, WESPRZYJ DZIAŁANIA  
STOWARZYSZENIA MANKO 
– GŁOSU SENIORA 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ:
Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków
numer rachunku bankowego: 
57  2490  0005  0000  4500  9810  9905

Sobiesław Zasada

Joanna Talar

Irena Santor

AMBASADORZY GŁOSU SENIORA  
I OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA

Marek Wojtkowski  

Prezydent Włocławka

Marek Pilch 
i burmistrz Miasta Czerwionka-Leszczyny 

 Wiesław Janiszewski

Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego 

Wojciech Żukowski


