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Szanowni Państwo,
nadeszła jesień, a wieczory z dnia na dzień robią się coraz
dłuższe. Pogoda również nie zawsze zachęca do wychodzenia
z domu. Na szczęście, z najnowszym Głosem Seniora jesienna
nuda Państwu nie grozi!
W tym numerze przedstawiamy sylwetkę niezwykłej
osobowości i wybitnego naukowca, prof. Ireny Ponikowskiej, która
zdradza nam tajniki uzdrowiskowości, balneologii i mocy polskich
uzdrowisk. Rozwija się również kampania „Stylowa Seniorka” –
w tym numerze prezentujemy kolejne zdjęcia modnych i pięknych
seniorek. Miło nam również poinformować, że zorganizowane
przez nas Pokazy Mody 60+ z udziałem stylowych seniorek
(w Krakowie i w Warszawie) bardzo spodobały się publiczności
i będziemy je powtarzać.
Za nami bogaty sezon wydarzeń skierowanych do seniorów.
Polecamy Państwu zwłaszcza fotorelację z organizowanych przez
nas IV Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie, które zgromadziły
w tym roku rekordową liczbę uczestników – ponad 1500 osób!
Głos Seniora był obecny na wielu innych wydarzeniach – m.in.
Warszawskich Dniach Seniora, Praskich Senioraliach w Parku
Polińskiego, Jarmarku Kreatywności w Parku Saskim czy Forum
III Wieku w Nowym Sączu oraz Forum Ekonomicznym w Krynicy.
W dziale „Myśl zdrowo” Beata Klamińska radzi, jak wrócić do
normalnego funkcjonowania po zawale serca. Pomocne z pewnością
okażą się też uwagi pani Agnieszki Momory dotyczące profilaktyki
chorób układu krążenia przy zastosowaniu odpowiedniej diety.
Temat profilaktyki rozwija w swoim artykule nasza ambasadorka,
pani Anna Boraczyńska (87). Z kolei praktycznych porad na
temat dbania o aparaty słuchowe udziela na naszych łamach
pan Jarosław Dębski. Głos Seniora kontynuuje również kampanię
„Przegonić smutek”, a swoimi historiami walki z depresją dzielą się
seniorki: Helena i Magdalena.
Jednym ze sposobów na jesienne przygnębienie może być troska
o własny ogródek czy działkę. W tym numerze radzimy również,
jak zadbać o nią jesienią, a także, jakie kwiaty posadzić, by taras
czy balkon wyglądał równie pięknie jak w pełni lata. Prezentujemy
również zdjęcia naszych czytelników na swoich działkach.

Jednak najlepszym sposobem na to, by na nowo odnaleźć sens
życia i poczuć się potrzebnym jest zaangażowanie się w pomoc
innym. Wie o tym najlepiej bohaterka naszego tekstu, pani
Helena Gajda, zapalona społeczniczka. Zapraszamy również do
lektury relacji z nietypowej, bo sportowej – akcji charytatywnej
seniorów z Kęt.
W końcowej części Magazynu znajdą Państwo informacje
o tym, jak uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora. OKS posiada już
ponad 110 tys. osób, a na jej posiadaczy czekają zniżki w ponad
1000 punktach w całej Polsce. Już 55 gmin przystąpiło też do
naszego programu Gmina Przyjazna Seniorom, wydając z nami
lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Jesień sprzyja udziałowi w konkursach: Stylowa Seniorka
i Przegonić smutek. Zapraszamy Was do przesyłania zdjęć
w swoich codziennych stylowych kreacjach, a także do podzielania
się historią swojej walki z depresją i przesłania nam rozwiązania
zamieszczonej w numerze krzyżówki. Dziękujemy za wszystkie
przesłane do nas listy, zdjęcia i historie.
Zapraszamy Państwa również do współtworzenia Głosu
Seniora, a organizacje seniorskie i samorządy do przystąpienia
z nami do Programu Gmina Przyjazna Seniorom.

Łukasz Salwarowski

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY
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WYWIAD NUMERU

MOC UZDROWISK
Czym jest lecznictwo
uzdrowiskowe? Gdzie leży
moc polskiej balneologii i czy
uzdrowiskowość jest naszym najbardziej
niewykorzystanym dobrem narodowym?
- pytamy Profesor Irenę Ponikowską
światowej sławy eksperta, prezesa Polskiego
Towarzystwa Balneologii i Medycyny
Fizykalnej byłego Krajowego Konsultanta
w dziedzinie balneologii i medycyny
Fizykalnej. Od ponad 30 lat związaną
z Ciechocinkiem, w którym prowadzi
Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny.
Czym jest Balneologia?
Jest to jedna z najstarszych dziedzin medycyny
uzdrowiskowej, która zajmuje się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych i borowin. Bada też
zastosowanie wód w lecznictwie, szczególnie w terapii
chorób przewlekłych. Była ona rozwijana już w starożytności. Grecy, Egipcjanie i Rzymianie stosowali kąpiele wodolecznicze. Kiedy w XVII-XIX wieku wprowadzono kuracje polegające na piciu wód mineralnych,
nastąpił ponowny rozkwit balneologii. Współcześnie
balneologia rozwija się głównie Europie i Japonii, ze
względu na największe tradycje uzdrowiskowe. W Polsce obecnie staramy się łączyć tradycje z nowoczesnością. Rozwijamy tę dziedzinę jako komplementarną,
która pozwala na zwiększenie efektywności leczenia
chorych. Prowadzimy badania ukierunkowane na poznawanie mechanizmów działania wielu procedur medycznych. W medycynie często tak bywa, że wiemy
z całą pewnością, że metoda jest skuteczna, ale nie
znamy mechanizmu działania. Tak było ze słynną
aspiryną czy witaminą D i wieloma innymi lekami,
tak jest też z niektórymi metodami uzdrowiskowymi.
Zdobycze wiedzy staramy się dokumentować w formie
wiedzy podręcznikowej. W ostatnich latach opracowałam dwie niezwykle istotne dla tej dziedziny pozycje
tj. Encyklopedię Balneologii i Medycyny Fizykalnej,
która porządkuje nazewnictwo i definicje oraz „Wielką Księgę Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej”, której I tom ukazał się w tym roku.
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Jak Pani ocenia stan lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce,
zwłaszcza w dobie starzejącego się społeczeństwa?
Nasze uzdrowiska mają olbrzymi potencjał w profilaktyce i lecznictwie osób w każdym wieku, a w szczególności osób 60+. Jesteśmy
wręcz kolebką światowej balneologii i moglibyśmy się stać liderem
w tej dziedzinie. Niestety, nie do końca wykorzystujemy te możliwości. Nasza branża wymaga większej troski i finansowego zaangażowania ze strony rządzących. Niezbędne są też konkretne zmiany
organizacyjne tego sektora.
Lecznictwo uzdrowiskowe to złożona dziedzina.
Owszem, można wydzielić cztery sfery: profilaktyka, edukacja,
diagnostyka i leczenie. Zacznijmy od profilaktyki, która jak wiemy, jest
najistotniejszym elementem w procesie lecznictwa. Polega bowiem na
utrwalaniu wzorca zdrowego stylu życia. Brak rozwoju tej gałęzi ma
olbrzymie konsekwencje w postaci rozwoju choroby i jej powikłań.
Edukacja zdrowotna – bardzo ważna dziedzina, którą jak się okazuje, cenią sobie gównie seniorzy. W prowadzonych testach przyswajalności zdecydowanie lepiej w stosunku do młodszej grupy wiekowej

wypadli seniorzy. Rozumieją oni, że temat ich dotyczy, czego młodzi
jeszcze nie rozumieją. Wszystko przychodzi z czasem. Kolejnym elementem lecznictwa uzdrowiskowego jest diagnostyka, w tym ocena
geriatryczna całościowa stanu pacjenta. Oceniamy sprawność fizyczną i psychiczną, skłonność do upadków. Wykonujemy wiele badań
laboratoryjnych i testów m.in. oceniamy, czy pacjent znajduje się
w stanie depresji i jak funkcjonuje na co dzień. Natomiast leczenie
to już szeroki wachlarz działań z zakresu medycyny uzdrowiskowej.
Niemniej najważniejszym elementem tej układanki jest profilaktyka.

Zatem jako podsumowanie możemy wysnuć tezę, że bez
uzdrowisk nie dałoby się żyć!
Owszem, uzdrowisko jest niejednokrotnie wentylem bezpieczeństwa. Likwidacja uzdrowisk spowodowałaby wzrost liczby pacjentów
hospitalizowanych z różnych przyczyn, większe zużycie leków, wczesne renty i emerytury, absencje chorobowe, większe nakłady na opiekę nad chorymi niesprawnymi. Poza tym w uzdrowisku można chorego zarówno przygotować do operacji, jak i poprowadzić cały proces
pooperacyjny. Przy okazji można odchudzić i polepszyć wyniki badań. Lecznictwo to ma olbrzymie znaczenie w procesie zapobiegania
chorobom i dochodzenia do zdrowia. Jedną z metod stosowanych
w lecznictwie uzdrowiskowym jest kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Od dawna wiemy, że leczenie ruchem może zastąpić każdy lek,
ale żaden lek nie zastąpi ćwiczeń fizycznych.
Kazachstan, Nigeria, Japonia, Chiny, Brazylia uczą się od nas
balneoterapii. Leczenie ruchem może zastąpić każdy lek, ale lek nie
zastąpi ruchu.
Kiedy i jak odkryła Pani miłość i pasję do balneologii?
Moja pasja do balneologii rozwijała się od dzieciństwa. Mój ojciec pasjonował się zabiegami wodoleczniczymi typu Kneippa, skutecznie je stosował przede wszystkim u siebie. Wyleczył się sam
z ciężkiej choroby, której żaden lekarz nie chciał się podjąć. Zachęcał mnie i siostrę do wodnych zabiegów hartujących, dzięki temu
jako dzieci nie chorowałyśmy. Mój tata pragnął, abym po skończeniu
studiów medycznych zajęła się naukowo balneoterapią i tak się stało.
Jest Pani niezaprzeczalnym autorytetem i ikoną polskiej
balneologii. Osiągnęła Pani w swojej dziedzinie olbrzymi
sukces. Jaka jest Pani recepta na sukces zawodowy i życiowy?
Sukces zawodowy i życiowy nie jest podarunkiem od sił nadprzyrodzonych. Aby coś znaczącego osiągnąć w życiu, trzeba ciężko pracować. Przy czym praca ta powinna być wykonywana z pasją,
z pełnym zaangażowaniem. Praca, poczucie odpowiedzialności oraz
odrobina talentu to recepta na sukces. Jednak człowiek poza ciałem
ma też ducha, dlatego należy pamiętać, żeby i tę sferę rozwijać. Konieczny jest człowiekowi, poza pracą, racjonalny wypoczynek, korzystanie z dóbr kultury, relaksu na świeżym powietrzu oraz przyjemne
spędzenie czasu z rodziną. Wszystko to musi być zbilansowane.
Jest Pani wciąż osobą aktywną. Co jest Pani źródłem motywacji
i aktywności? Jakie rady mogłaby Pani dać seniorom, by jak
najdłużej zachować zdrowie i być aktywnym do późnej starości?

Na stopniowo postępujące starzenie się człowieka nie mamy recepty, każdy z żyjących wkroczy kiedyś w wiek senioralny, musimy to
zaakceptować. Starzenie się jednak może mieć różne oblicza, może
przybierać formę chorobową lub tylko fizjologiczną. W jaki sposób
się starzejemy, w dużym stopniu zależy od nas samych. Każdy senior
chce być zdrowy, bez dolegliwości, z zachowaną samodzielnością,
ale niestety najczęściej nic w tym kierunku nie robi. Aby być sprawnym do późnej starości, należy prowadzić zdrowy styl życia. Prawidłowy styl życia to nie tylko właściwe odżywanie się i aktywność
fizyczna, czy unikanie nałogów, ale również racjonalny wypoczynek,
unikanie stresów, wypracowanie sobie przyjaznego stosunku do innych ludzi i do przyrody. Życzliwość, otwartość i pomoc innym oraz
aktywny tryb życia to również elementy terapii przeciwstarzeniowej.
Wielką pomocą w realizacji tego programu są uniwersytety trzeciego wieku, czy też lepiej nazywane uniwersytetami dla aktywnych.

Czy pomimo pracy zawodowej i naukowej znajduje Pani czas na
bycie babcią? Jaka jest wg Pani recepta na bycie dobrą babcią?
Bycie babcią to aktywne włączenie się w ciągły łańcuch życiowo-pokoleniowy. Babcia czy dziadek mają satysfakcje z przekazywania
swoich doświadczeń życiowych następnemu pokoleniu. Ja nie poświęcam zbyt dużo czasu wnukom, ponieważ ciągle jeszcze pracuje
„pełną parą”, jestem aktywna naukowo i zawodowo. Moje wnuki wiedzą, że je kocham, cieszą się moimi sukcesami, a ja cieszę się i szanuje ich osiągniecia. Mają przykład babci pracującej.
Jeśli chodzi o seniorów – kto wg Pani powinien jechać do
uzdrowiska, a kto raczej nie?
Lecznictwo uzdrowiskowe ma ogromny potencjał zdrowotny,
który niestety w mały stopniu jest wykorzystywany na rzecz seniorów. W czasie leczenia uzdrowiskowego senior może skorzystać
z racjonalnego żywienia, aktywności fizycznej, zmniejszyć swoje dolegliwości wynikające z istniejących chorób. Poza tym bardzo ważne jest, że w uzdrowisku pacjent taki może nauczyć się właściwego
żywienia oraz odpowiedniej formy i natężenia aktywności fizycznej.
Leczenie przewlekłych chorób towarzyszących osobom wieku starszego za pomocą zabiegów balneologicznych pozwalają na zmniejszenie dolegliwości, nie powodując przy tym skutków ubocznych.
Często chorzy ci są w stanie znacznie ograniczyć leczenie farmakologiczne stosowane zwykle u seniorów w nadmiarze. Leczenie
uzdrowiskowe powinno być w większym stopniu dostępne dla seniorów. W tym celu konieczne jest dofinansowanie ośrodków uzdrowiskowych, które podejmą programy geriatryczne. Dzięki temu
chorzy będą mieli lepszą jakość życia, przedłużoną aktywność zawodową, uzyskają większą sprawność fizyczną i psychiczną. Do leczenia uzdrowiskowego kwalifikują się wszyscy chorzy z chorobami
przewlekłymi. Nie wskazane jest kierowanie obłożnie chorych (leżących), niezdolnych do samoobsługi oraz osób z chorobami nowotworowymi w aktywnym okresie choroby, chorobami zakaźnymi, za
wyjątkiem przewlekłych chorób wątroby oraz osób z zdefiniowanymi jednostkami psychiatrycznymi.
Rozmawiał: Łukasz Salwarowski
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STYLOWA SENIORKA

POKAZ
MODY 60+
Z GŁOSEM
SENIORA
15 WRZEŚNIA KRAKÓW SŁONECZNIE PRZYWITAŁ
GOŚCI NA IV OGÓLNOPOLSKICH SENIORALIACH
W KRAKOWIE. 1200 SENIORÓW PRZEMASZEROWAŁO
Z UŚMIECHEM I ŚPIEWEM SPOD KOŚCIOŁA
MARIACKIEGO DO KINA KIJÓW, GDZIE PRZEZ CAŁY
DZIEŃ MOGLI KORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH BADAŃ,
WYSŁUCHAĆ CIEKAWYCH WYKŁADÓW O RÓŻNEJ
TEMATYCE, ZADBAĆ O URODĘ, WIEDZĘ.
Organizatorzy - Głos Seniora oraz Stowarzyszenie MANKO
oprócz bezpłatnych badań i wykładów zadbali o napoje i posiłek.
Na zakończenie DJ Wika zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy
i w gorących rytmach seniorzy tańczyli do późnych godzin nocnych.
Tak przebiegł ten wyjątkowy dzień. Ja jednak chciałabym przypomnieć i opisać niebywałą chwilę, jaką było nagrodzenie aktywnych
Ambasadorów Głosu Seniora, w którym to gronie znalazłam się i ja.
Zaskoczenie i wzruszenie towarzyszyły mi, gdy odbierałam piękną
Statuetkę, dyplom, kwiaty. Dziękuję serdecznie za uznanie. To dla
mnie niezwykle cenne wyróżnienie. Drugą niecodzienną atrakcją
był Pokaz Stylowych Seniorek. Panie zaprezentowały się we własnych stylizacjach, wyraziły siebie, swoje emocje, pokazały dystans
do siebie, różnorodne style, po prostu potraktowały ten występ jako
zabawę. Bo czymże jest tak naprawdę moda? Zabawą! Ciekawostką
i strzałem w dziesiątkę było zaproszenie ambasadora Głosu Seniora
Marka Pilcha do udziału w Pokazie. Nie tylko służył męskim ramieniem, ale dodał otuchy i humoru. Było wesoło, ale i elegancko. Pokaz spodobał się publiczności i zachęcił nas do włączenia go
na stałe przy planowaniu następnych takich wydarzeń. Senioralia
Krakowskie potwierdziły, że nieważna jest odległość, trudy podróży. Seniorzy potrzebują takich spotkań, wymiany doświadczeń,
poglądów, kontaktów towarzyskich. Radość na twarzach seniorów
była największą nagrodą dla nas organizatorów i zachętą do dalszej
pracy nad udoskonalaniem i rozszerzaniem atrakcyjności takich
dni. Dziękuję Wszystkim, z którymi mogłam przeżyć tyle pięknych
chwil. Do zobaczenia Wasza Stylowa Seniorka Hania.
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BOŻENA SAŁACIŃSKA

JANINA RUDNICKA-MALUSI

LIDIA LEJSZO
IRENA
KALAFARSKA-POKORSKA

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

WANDA DZIEWICZKIEWICZ

MARIA KUCZEWSKA

JANINA RUTKOWSKA

Konkurs

Stylowa Seniorka

Droga Seniorko, wyślij
nam zdjęcie w nieziemskiej
kreacji - pokaż, że kobiety po
60 też są i czują się piękne!

LUCYNA HUBERT-NIENIEWSKA

Najlepsze stylizacje zostaną opublikowane,
a ich autorki wezmą udział w specjalnym
pokazie mody 60+ podczas
Warszawskich Dni Seniora!
ORGANIZATORZY:

WŁADYSŁAWA BARTECKA
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Fot. Bohoboco WARSAW/Helena Norowicz

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres e-mail
konkurs@manko.pl
z dopiskiem: styl60+

SENIOR DZIAŁKOWIEC

JESIEŃ
NA DZIAŁCE

PAN MARIAN ANTONI KRZEWIŃSKI PRZY CIĘCIU BRZOSKWINI



LATO JUŻ ZA NAMI, POWOLI ZACZYNAMY PRZYGOTOWYWAĆ
NASZE DZIAŁKI I OGRÓDKI DO PIERWSZYCH PRZYMROZKÓW. MUSIMY PAMIĘTAĆ O UPORZĄDKOWANIU RABATEK
KWIATOWYCH – M.IN. USUNIĘCIU PRZEKWITŁYCH KWIATÓW,
SUCHYCH LIŚCI ORAZ PRZYCIĘCIU ROŚLIN, TERAZ JEST DO TEGO
OSTATNIA OKAZJA. KONIECZNE JEST TAKŻE ZABEZPIECZENIE ROŚLIN PRZED ZIMOWYMI MROZAMI, JEŚLI CHCEMY CIESZYĆ SIĘ
ICH UROKAMI W KOLEJNYM SEZONIE. SPRAWDZI SIĘ TUTAJ IGLIWIE, SŁOMA CZY WŁÓKNINA OGRODOWA. JESIENNE PRACE NASILAJĄ SIĘ WRAZ ZE SPADAJĄCYMI LIŚĆMI – NALEŻY PAMIĘTAĆ
O ICH SUKCESYWNYM USUWANIU Z TRAWNIKA, BY GRUBA WARSTWA NIE NISZCZYŁA MURAWY.

Zanim jednak nasz ogród pogrąży się w zimowym śnie warto
ożywić go jesiennymi kwiatami – zawsze pięknie i efektownie na rabatach wyglądają astry, chryzantemy i wrzosy. Pamiętajmy też, że taras, balkon czy dom można przyozdobić dyniami, kasztanami, a nawet bukietami z różnokolorowych zasuszonych wcześniej kwiatów.
Mogą one dekorować nasz dom całą zimę i przypominać słoneczne,
ciepłe letnie dni.

OGRÓD PANI ELI ZOBEK
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OWOCE W OGRODZIE PANA ANDRZEJA KLUCZNEGO

DZIAŁKA PAŃSTWA IRENY I JÓZEFA STELMACHÓW

MARIA Z KRAKOWSKIEGO

STORCZYK AMBASADORKI GŁOSU SENIORA
ELEONORY CHMIELARSKIEJ

PANI KRYSTYNA KALETA WŚRÓD SWOICH KWIATÓW

JERZY RUCIŃSKI Z LIDZBARKA
ZE SWOJĄ 70 KG DYNIĄ

ELEONORA CHMIELARSKA
Z BOCHNI (89 LAT)

AMBASADORKA KONKURSU
ORAZ GŁOSU SENIORA

SENIOR
DZIAŁKOWIEC

IRYSY PANI TERESY WYSOCKIEJ-KLUCZNY

DROGI SENIORZE!

Uwielbiasz spędzać czas uprawiając ogród lub działkę,
a ogrodnictwo to Twoja pasja? A może posiadasz ukwiecony
balkon, którego zazdroszczą Ci sąsiedzi i znajomi? Pochwal się
nim i zachęć innych do tej pasji.
Wyślij na adres konkurs@manko.pl maksymalnie 3 zdjęcia,
ukazujące owoce Twojej pracy. Jury „Głosu Seniora” wybierze
najpiękniejsze zdjęcia waszych ogrodów, działek i balkonów
i opublikuje je na naszych łamach. Ponadto na zwycięzców
czekają nagrody niespodzianki!
KRÓLOWA JEDNEJ NOCY ZAKWITŁA
W MIESZAKNIU PANI URSZULI
GEMEL
PANI MIECZYSŁAWA POSŁOWSKA
NA SWOJEJ DZIAŁCE
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POLITYKA SENIORALNA

Z PRAC SEJMOWEJ KOMISJI
POLITYKI SENIORALNEJ



KOLEJNY ROK PRACY KOMISJI POLITYKI SENIORALNEJ, POZA
POSIEDZENIAMI, OBFITOWAŁ W WIELE INTERESUJĄCYCH
WYDARZEŃ, KTÓRE POWSTAŁY Z INICJATYWY PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI MAŁGORZATY ZWIERCAN.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. roku komisja odbyła
wizytację m.in. w Katowicach na osiedlu Bażantowo. To niezwykłe
miejsce, w którym seniorzy mogą godnie spędzać jesień swojego życia. Podczas wizyty zaprezentowano komisji pierwszą w Polsce tak
zróżnicowaną ofertę mieszkaniową skierowaną do osób starszych.
Z kolei 17 maja komisja odwiedziła Pomorze. W Gdyni odbyło się jej pierwsze wyjazdowe posiedzenie, którego tematem było
wsparcie i aktywizacja seniorów działających na terenie województwa pomorskiego. Komisja odbyła także wizytację w Szpitalu Wolskim w Warszawie - to właśnie w stolicy znajduje się sieć najnowocześniejszych szpitali z odziałem geriatrii w Polsce.
Komisja Polityki Senioralnej, zaniepokojona sytuacją seniorów,
wydała również dezyderaty. Pod koniec zeszłego roku uchwaliła
i skierowała dezyderat do Ministra Zdrowia w sprawie rehabilitacji osób starszych oraz funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego
w zakresie potrzeb seniorów. Skierowanie dezyderatu wpłynęło na
przyspieszenie prac nad zmianami w zakresie rehabilitacji medycznej i lecznictwa uzdrowiskowego. Efektem podjętych działań było
wprowadzenie przez NFZ od stycznia br. roku Jednorodnych Grup
Pacjentów.
W pierwszym półroczu br. roku komisja uchwaliła i skierowała dwa dezyderaty do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Dotyczyły one sytuacji osób cierpiących na
choroby otępienne i chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich opiekunów, a także świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach
opieki długoterminowej. Został także skierowany dezyderat w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej do Ministra Zdrowia. Komisja
otrzymała odpowiedzi na skierowane dezyderaty.
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W pierwszej połowie 2017 roku na posiedzeniach Komisji podjęto bardzo wiele istotnych z punktu widzenia polityki senioralnej
tematów. Podczas jej prac poruszono kwestie związane z kierunkami rozwoju mieszkalnictwa, uwzględniającego zmiany demograficzne kraju. Podkreślano, że inwestycje powinny być przystosowane dla
osób mających trudności w poruszaniu się, w tym starszych, a także
znajdować się na obszarach, gdzie dostęp do niezbędnej infrastruktury, np. przychodni czy sklepu, jest komfortowy.
Niewątpliwie przełomowym wydarzeniem w pierwszym półroczu działania komisji była, po raz pierwszy zaprezentowana na lipcowym posiedzeniu Sejmu, informacja o sytuacji osób starszych.
Ten historyczny dokument przybliżył nam sytuację seniorów w całym kraju. Poznaliśmy także czekające nas wyzwania.
Komisja wspiera aktywnie inicjatywy na rzecz seniorów, dlatego w pierwszej połowie 2017 roku Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan objęła patronatem
honorowym IV Ogólnopolskie Senioralia, międzynarodowy projekt
„Social Activation of Seniors through Media Education – innovate
educational programme for seniors organizations (SASME)”, projekt
„Gmina Przyjazna Seniorom” oraz IX Olimpiadę Sportową Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizowaną przez UTW w Łazach.
Jakiej tematyki można spodziewać się na posiedzeniach komisji
Polityki Senioralnej w kolejnym półroczu? Komisja zajmie się m.in.
programami profilaktyki zdrowotnej dla osób starszych, omówieniem współpracy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Caritas i Uniwersytetów III Wieku w ramach programu ASOS.
Transmisje z posiedzeń Komisji Polityki Senioralnej, zarówno
te archiwalne, jak i bieżące, można obejrzeć na stronie www.sejm.
gov.pl. Na tej samej stronie, w zakładce Komisji Polityki Senioralnej,
można zapoznać się z pełnym planem pracy Komisji na przyszłe półrocze. Dodatkowo, Przewodnicząca Komisji zachęca do przesyłania
pytań i propozycji merytorycznych na adres kpsn@sejm.gov.pl.

MINISTERSTWO SPORTU
I TURYSTYKI DLA SENIORÓW



PODCZAS PATRONOWANEJ PRZEZ GŁOS SENIORA IX OLIMPIADY SPORTOWEJ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
I ORGANIZACJI SENIORALNYCH TRZECI WIEK NA START
W ŁAZACH NAWIĄZALIŚMY KONTAKT Z MINISTERSTWEM
SPORTU I TURYSTYKI, GDZIE DZIĘKI SPOTKANIU Z MINISTREM
JANEM WIDERĄ UDAŁO SIĘ NAM PRZYBLIŻYĆ DZIAŁANIA MINISTERSTWA WOBEC OSÓB STARSZYCH.

Aktywizacja seniorów to jeden z priorytetów Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu,
jakim jest promowanie zdrowego stylu życia wśród osób
starszych, MSiT w przyszłym roku uruchomi rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej –
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) skierowany w dużej mierze
do seniorów. Będą to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu,
rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu
i gier, zagospodarowanie zieleni. Strefy mają sprzyjać międzypokoleniowej integracji poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowane do różnych grup wiekowych
– także do seniorów. Zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie, mają
szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci,
rodzin oraz osób starszych. W wyniku dofinansowania z MSiT
na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać
nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów! Na ten cel resort w ciągu
dwóch lat przeznaczy 100 mln zł.
W 2016 MSiT swoje działania proseniorskie realizowało w ramach odrębnego zadania, pn. „Wspieranie programów aktywności
fizycznej osób starszych”. W tym przedsięwzięciu postawiono na
promocję czynnego wypoczynku oraz zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się, m.in. poprzez promocję właściwego odżywiania
i aktywności społecznej. Minister zaprosił do współpracy organizacje pozarządowe, które mogły otrzymać środki m.in. na prowadzenie programów aktywizacji ruchowej, kampanii profilaktycznych,
imprez popularyzatorskich, czy działań promujących aktywność
fizyczną osób starszych. Szczególnie cenną grupą są tutaj Uniwersytety Trzeciego Wieku, dzięki którym przekaz wiedzy dotyczącej
możliwości uprawiania sportu przez seniorów może dotrzeć do ponad 65 tys. osób. Ministerstwo chce jednak trafić także do niezrzeszonych – w tym celu promuje m.in. publikowanie informacji na
portalach internetowych poświęconych aktywności fizycznej wśród
osób starszych.

W 2017 roku działania skierowane do osób starszych realizowane były w ramach zadania „Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz
różnych grupach społecznych”, a budżet na programy proseniorskie
wzrósł o blisko 30%.
Dzięki środkom z Ministerstwa wydano trzecią część książki „Seniorze trzymaj formę!”, zawierającą wywiady ze sportowcami z grupy 50+ i ekspertami. Dofinansowano też liczne imprezy np. Letnie
Igrzyska Seniorów, II Turniej Piłkarski dla Seniorów +50 czy ogólnopolski rekreacyjny piknik solidarności międzypokoleniowej Senioriada. Zadbano również o regularną aktywność fizyczną osób starszych,
oferując im zajęcia z nordic walkingu, pływania czy tańca. Istotnym
elementem promocji zdrowego stylu życia była ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na
start!” 2017, skierowana do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W tym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza wszystkie
organizacje zajmujące się upowszechnianiem aktywności fizycznej
wśród seniorów do udziału w postępowaniach konkursowych programu „Sport dla Wszystkich” na rok przyszły. Środki na rok 2018
mogą otrzymać organizacje pozarządowe powołane do realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim: związki stowarzyszeń, stowarzyszenia czy fundacje.
Działania proseniorskie ponownie ujęto w zadaniu pn. „Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych”.
Jednym z ważniejszych jego celów jest promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport.
Wymagany jest udział środków własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów
zadania. Innymi źródłami mogą być np. środki jednostek samorządu
terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub inne (w tym w postaci pracy wolontariuszy). Zadania realizowane w ramach programu
muszą mieć charakter niekomercyjny oraz być organizowane na terenie Polski.
Szczegółowe informacje o zadaniach z obszaru sportu powszechnego jak również warunki, kryteria i zasady przyznawania
dofinansowania zamieszczane są na stronie www.msit.gov.pl w zakładce sport/sport powszechny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Finansowanie zadań/Sport Powszechny.
Serdecznie zapraszamy organizacje proseniorskie do składania
wniosków. Konkurs programu „Sport dla Wszystkich” zostanie ogłoszony na przełomie października i listopada br.
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WSPARCIE DLA DZIAŁACZY OPOZYCJI
ANTYKOMUNISTYCZNEJ

WSPARCIE DLA KOMBATANTÓW
I WETERANÓW WOJENNYCH

1 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Ustawa ta rozszerzyła katalog przysługujących
im uprawnień:
ÎÎ 402,72 zł – comiesięczne świadczenie przyznane działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym w okresie PRL;
ÎÎ możliwość objęcia pomocą okresową na okres do 6 miesięcy osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych;
ÎÎ możliwość korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki
zdrowotnej i usług farmaceutycznych;
ÎÎ możliwość ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego bez
konieczność uzyskania skierowania; uwzględnianie przy
ustalaniu prawa do emerytury lub renty okresów uwięzienia
lub internowania jako okresów składkowych w wymiarze podwójnym.

Obecnie procedowana jest nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która zakłada częściowe lub całkowite zwolnienie weteranów wojennych z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.
Dzięki zmianom możliwe będzie wsparcie weteranów, którzy przebywają w DPS lub ubiegają się o przyjęcie do niego.

MONITOROWANIE
SYTUACJI OSÓB STARSZYCH
W Ministerstwie Rodziny trwają prace nad Informacją o sytuacji osób starszych za rok 2016. Aktualnie finalizowane są prace nad
ostateczną wersją dokumentu, która w październiku będzie przedmiotem konsultacji społecznych.

OGŁOSZENIE EDYCJI 2018 PROGRAMU
„SENIOR+” ORAZ PROGRAMU ASOS
W ostatnim kwartale roku planowane jest ogłoszenie edycji 2018
Programów „Senior+” oraz ASOS. Planowane jest poprzedzenie naborów w konkursach organizacją spotkań w województwach celem
zwiększania wiedzy na temat Programów.

SPOTKANIE SENIORÓW 2017
– OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA OSÓB STARSZYCH
INFORMACJA O SYTUACJI
OSÓB STARSZYCH ZA ROK 2015
W dniu 12 lipca 2017 roku, w trakcie 45. posiedzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął opracowaną w Ministerstwie Rodziny
Informację Rady Ministrów o sytuacji osób starszych za rok 2015.

POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB
STARSZYCH 2030. BEZPIECZEŃSTWO.
SOLIDARNOŚĆ. UCZESTNICTWO.
Aktualnie w Ministerstwie Rodziny prowadzone są prace nad
dokumentem wyznaczającym kierunki polityki społecznej wobec
osób starszych w Polsce, pod tytułem: Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo.
W celu włączenia w tworzenie dokumentu instytucji działających na
rzecz osób starszych w Polsce powołany został Zespół do spraw
opracowania polityki społecznej wobec osób starszych, mający na
celu określenie działań możliwych do realizacji przez poszczególne
resorty oraz instytucje. Planowane jest, iż do końca roku dokument
zostanie przyjęty przez Radę Ministrów.
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Spotkanie, na które zaproszone zostały wszystkie osoby z placówek „Senior+” zaplanowane jest na 5 października. W tym roku
dzięki współpracy z Narodowym Centrum Kultury, uczestnicy będą
mieli możliwość zwiedzenia Zamku Królewskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Narodowego, Muzeum Warszawy oraz Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.

KONFERENCJA MINISTERIALNA EUROPEJSKIEJ
KOMISJI GOSPODARCZEJ (EKG)
W dniach 21 do 22 września 2017 r. w Lizbonie w ramach III
przeglądu i oceny wdrażania Madryckiego Planu działania na rzecz
starzejących się społeczeństw – MIPAAA, 2002 i Regionalnej Strategii Działania – RIS, odbyła się konferencja ministerialna na temat
osób starszych pt. Zrównoważone Społeczeństwo dla wszystkich
pokoleń. Świadomość potencjału długiego życia. Konferencja zakończyła się przyjęciem przez państwa członkowskie Europejskiej
Komisji Gospodarczej ONZ deklaracji lizbońskiej pt. Zrównoważone Społeczeństwo dla wszystkich pokoleń. Świadomość potencjału
długiego życia wyznaczającej kierunki działań wobec osób starszych.
W wydarzeniu brała udział delegacja z Polski. Przygotowany został także raport krajowy – POLSKA. Informacja na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych – Realizacja madryckiego planu działania na rzecz osób starszych w okresie 2012–2016.
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i zostało to sprawdzone w procesie certyfikacji.
i zostało to sprawdzone w procesie certyfikacji.
Taką usługą jest
Taką usługą jest

Prąd z Serwisantem 24H PLUS z TAURONA
Prąd z Serwisantem
24H PLUS z TAURONA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

555 444 555
555 444 555

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora)

Regulamin dostępny na tauron.pl

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora)

Regulamin dostępny na tauron.pl

SENIORznaczy SZACUNEK.pl
SENIORznaczySZACUNEK.pl

ORGANIZATOR

ORGANIZATOR

PARTNER GŁÓWNY

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY

PARTNER MEDIALNY
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IV OGÓLNOPOLSKIE
SENIORALIA
W KRAKOWIE ZA NAMI

TEGOROCZNA EDYCJA OGÓLNOPOLSKICH SENIORALIÓW
PRZYCIĄGNĘŁA DO KRAKOWA PONAD 1500 OSÓB Z CAŁEJ
POLSKI. WSZYSCY ONI UDOWODNILI, ŻE DLA OSÓB AKTYWNYCH WIEK NIE JEST ŻADNĄ PRZESZKODĄ W REALIZOWANIU
SWOICH PASJI. 15 WRZEŚNIA MIASTO NALEŻAŁO DO SENIORÓW.

Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie od 4 lat są organizowane
przez Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora. Ich głównym celem
jest aktywizacja seniorów. W tym roku kampania promująca wydarzenie zwrócona była w szczególności do osób niezrzeszonych w organizacjach seniorskich. Dla większości z nich IV Ogólnopolskie Senioralia stały się pretekstem do wyjścia z domu, poznania nowych
ludzi i wspólnego spędzenia czasu.
Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele Mariackim. Następnie ponad 1000 osób, w tym przedstawiciele 50 organizacji
seniorskich, przeszło ulicami Krakowa do Kina Kijów, gdzie rozpoczęła
się część wykładowa. Kolorowa parada seniorów stała się doskonałą
okazja do zamanifestowania radości życia przez osoby 60+. Jej uczestnicy, którzy w rytm muzyki granej na żywo przez zespół Sorrir Por
Favor okrążyli krakowski Rynek, pokazali wszystkim obecnym nową
twarz polskiego seniora – uśmiechniętego, otwartego i aktywnego.
W Kinie Kijów seniorzy mogli skorzystać z pakietu bezpłatnych
badań, wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach oraz wysłuchać
wykładów poświęconych zdrowiu, bezpieczeństwu, ekonomii oraz
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aktywizacji społecznej. Każdy mógł sprawdzić swój stan zdrowia,
korzystając z przygotowanych badań przesiewowych i profilaktycznych, słuchowych, wzroku oraz spirometrii.
Dużą popularnością cieszyło się też stoisko Ogólnopolskiej Karty
Seniora. Kartę uprawniającą do zniżek w ponad 1000 punktach w całej
Polsce przedstawicielki Stowarzyszenia MANKO wydały ponad stu
osobom. Dzięki obecności wśród naszych partnerów zarówno firm
medycznych, jak i kin, teatrów czy kawiarni, posiadanie karty dla osób
niezrzeszonych z pewnością stanie się motywacją do tego, by o swoje
zdrowie dbać regularnie, a z domu wychodzić częściej niż dotąd.
Również część wykładowa spełniła oczekiwania uczestników
- obfitowała bowiem w ciekawe, różnorodne pod względem tematycznym wystąpienia. DJ Wika przekonała wszystkich, że istnieje
lek na samotność, Ambasador Głosu Seniora Marek Pilch natomiast
udowodnił, że po 60-tce można żyć aktywnie, a nawet… wygrywać
maratony. Pozytywne reakcje wzbudził także występ laureatek konkursu Stylowa Seniorka podczas Pokazu Mody 60+. Stylowe Seniorki wystąpiły we własnych strojach w odsłonie codziennej oraz wieczorowej, pokazując tym samym, że piękną można być zawsze: bez
względu na wiek i zasobność portfela.
Stowarzyszenie MANKO zadbało również o część rozrywkową na scenie pojawił się Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, który

zainaugurował wydarzenie. Jego obecność była szczególnie istotna ze
względu na osobę jego założycielki – niedawno zmarłej Władysławy
Marii Francuz, patronki IV Ogólnopolskich Senioraliów. Pani Profesor była Ambasadorką Głosu Seniora, a także inicjatorką poprzedniej
edycji Senioraliów, która odbyła się na Politechnice Krakowskiej. Seniorzy mieli także okazję zobaczyć występ Zespołu „Prasłowianki”.
Zwieńczeniem wydarzenia była międzypokoleniowa potańcówka
integracyjna z Ambasadorką Głosu Seniora Wirginią Szmyt, czyli DJ-Wiką. Myli się ten, kto przypuszcza, że parkiet świecił pustkami! Hol
Kina Kijów szczelnie wypełnił się seniorskimi parami, podrygującymi
w takt muzyki, a ochoty do zabawy nikomu nie brakowało.
Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sportu
i Turystyki, Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Prezydenta Miasta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwa Zdrowia. Finansowo wsparł je m.in. Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej (w ramach programu ASOS) oraz Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego.
KINGA WOJNICKA
PAULINA ŻARNECKA
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FEDERACJA UNIWERSYTETÓW
TRZECIEGO WIEKU WARMII I MAZUR
– GENEZA POWSTANIA I DZIEŃ DZISIEJSZY



W 2010 ROKU ZAINICJOWALIŚMY
RUCH INTEGRACJI ŚRODOWISKA UTW
WARMII I MAZUR, POWOŁUJĄC NIEFORMALNE POROZUMIENIE UTW WARMII I MAZUR. BYŁO NAS WTEDY 15 UTW
ZGRUPOWANYCH W POROZUMIENIU. NIE
PATRZYLISMY WÓWCZAS NA STRUKTURĘ,
Z KTÓREJ WYWODZI SIĘ UTW. POSTAWILIŚMY SOBIE ZA CEL INTEGRACJĘ ŚRODOWISKA I MÓWIENIE WSPÓŁNYM GŁOSEM
O PROBLEMACH OSÓB STARSZYCH I NASZYCH ORGANIZACJI.

Od 2010 roku zorganizowaliśmy kilka
Konferencji Wojewódzkich – integrowały
one nasze środowisko i pokazywały, jak ważną rolę pełnią Uniwersytety Trzeciego Wieku w społeczeństwie. W tym czasie działając
jako struktura nieformalna dostrzegliśmy jej
mankamenty. Porozumienie UTW Warmii
i Mazur nie posiadając osobowości prawnej
było tylko tolerowane przez władze i nie mogło aplikować o środki na działaność UTW.
Mogły to robić tylko UTW posiadające osobowość prawną, a i tak były ograniczenia co
do terytorialnego zaangażowania pozyskanych srodków. W efekcie, wiele UTW było
i jest pozbawione możliwości wsparcia ich
działaności i dotyczy to przede wszystkim
UTW w małych miejscowościach, gdzie są
największe potrzeby, a najmniejsze możliwości pozyskania środków.
Rozumiejąc to, już ponad 5 lat temu na
konferencjach UTW w Działdowie i Ostródzie podjęlismy temat stworzenia struktury
prawnej tj. powołania Federacji UTW działającej na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Głównym wątpliwościami było to, że
Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach nie przewiduje pełnoprawnego członkostwa w Federacji organizacji nie posiadających osobowości prawnej – takie organizacje mogą być
tylko członkami wspierajacymi. Po długich
debatach postanowiono, że zostanie powołana Federacja UTW Warmii i Mazur, która
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będzie działać na rzecz wszystkich UTW
i zdobywać środki dla całego środowiska.
Po przyjęciu tych ustaleń część UTW
posiadających osobowość prawną w kwietniu 2015 r. powołało do życia Federację
UTW Warmii i Mazur. 13 października 2016
r. sąd zarejestrował Federację UTW Warmii i Mazur i wyznaczył termin 3 miesięcy
na zwołanie Walnego Zebrania członków
Federacji i wybór władz. 28 listopada 2016
r. Walne Zebranie Członków Federacji wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną Do Zarządu weszli: Prezes – Antoni Furtak – UTW
Działdowo, Wiceprezes – Elżbieta Dziergacz
– UTW Ostróda, Sekretarz – Lech Bober –
UTW Nowe Miasto Lubawskie, Skarbnik –
Janina Milewicz – UTW Kętrzyn, Członek
zarządu – Lidia Lejszo – ATW Olsztyn.
W swoim pierwszym wystapieniu Prezes Federacji UTW Warmii i Mazur Antoni
Furtak podkreślił, że najważniejszym działaniem będzie wspieranie wszystkich UTW
oraz budowanie jedności ruchu UTW na
Warmii i Mazurach.
W krótkim czasie uruchomiono stronę intenetową Federacji (www.federacjautw.
olsztyn.pl), gdzie zamieszczone są bieżące
informacje z życia UTW Warmii i Mazur,
a także baza linków do stron UTW Warmii
i Mazur. Na stronie Federacji umieszczne są
informacje z życia wszystkich UTW Warmii
i Mazur również nie należących do Federacji. Powołanie Federacji zostało zauważone

i docenione przez władze. W krótkim czasie
doszło do spotkania z Marszałkiem Województwa Gustawem Brzezinem i Pełnomocnikiem ds organizacji pozarządowych Joanną Glezman. Zapewniono nas o poparciu
naszych działań i zapowiedziano wspieranie
działalności Federacji w jej głównym celu, jakim jest wspieranie UTW z małych miejscowości. Mimo że minął okres skadania wniosków, znalazły się środki z rezerwy Marszałka
na wsparcie naszego projektu przeszkolenia
Liderów UTW: „Skąd i jak pozyskiwać środki na działalność UTW”. W ten sposób Federacja realizuje swój główny cel: wspieranie
UTW z małych miejscowości, dając im przysłowiową wędkę i wskazując, gdzie są środki
i jak po nie sięgać.
To na razie początek dzialalności Federacji UTW w pierwszym roku jej istnienia,
ale plany mamy dalekosiężne i zamierzamy
je realizować w najblizszych latach.
20 września podczas szkolenia dla liderów UTW organizowanego przez Federację,
doszło do podpisania porozumienia między
Głosem Seniora – Stowarzyszeniem, a Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur. Porozumienie zakłada współtworzenie warmińsko-mazurskiej edycji
Głosu Seniora oraz wydania wojewódzkiej
edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora.
ANTONI FURTAK
Prezes Federacji UTW Warmii i Mazur

KAZIMIERZOWSKI UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU Z BYDGOSZCZY
POMAGA POSZKODOWANYM

3 LATA PRACOWNI
INTEGRACJI
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

M

ija miesiąc od huraganu, który zniszczył zabudowania wsi
Sośno w powiecie sępoleńskim. Przebywający w Jastarni seniorzy Kazimierzowskiego UTW postanowili pomóc najbardziej
poszkodowanym mieszkańcom wsi. Na pomysł zorganizowania
zbiórki pieniędzy wpadła pani Bożena Kowalska, orzecznik ubezpieczeniowy, która zajmowała się szacowaniem strat w uprawach
rolnych.
- Zastanawialiśmy się, jaką przyjąć formułę pomocy. Wszystkim
spodobała się propozycja udzielenia pomocy najbardziej poszkodowanej rodzinie: państwu Reginie i Waldemarowi Winieckim, emerytom.
Wiatr zerwał im pół dachu; porobił też ogromne spustoszenia w obejściu. - relacjonuje Janina Lackner.
- Efekt zbiórki przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Chciałam,
aby seniorzy osobiście wręczyli poszkodowanym laurkę i pieniądze opowiada Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW.
- Nie spodziewałam się wizyty tylu obcych mi ludzi. Wzruszyłam
się, że okazali mi oni tyle serca - opowiada Regina Winiecka.
Tekst: BOŻENA SAŁACIŃSKA
Zdjęcia: BOŻENA I MIŁOSZ SAŁACIŃSKI



JUŻ OD 3 LAT BYDGOSZCZANIE ATRAKCYJNIE SPĘDZAJĄ
WOLNY CZAS UCZESTNICZĄC W PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIĘ INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ. CIEKAWE WYDARZENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ
PRACOWNIKÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM KULTURY SKIEROWANE SĄ DO DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH
ORAZ SENIORÓW. OSOBY PO 60 ROKU ŻYCIA STANOWIĄ NAJWIĘKSZĄ GRUPĘ AKTYWNYCH UCZESTNIKÓW, ALE IDEĄ PRACOWNI JEST INICJOWANIE WYDARZEŃ ŁĄCZĄCYCH MŁODYCH
I STARSZYCH, TAK ABY WSZYSTKO I WSZĘDZIE ROBIĆ NIE TYLKO DLA SENIORÓW, ALE PRZEDE WSZYSTKIM Z SENIORAMI!

Głównym celem Pracowni Integracji Międzypokoleniowej jest
tworzenie warunków do dialogu międzypokoleniowego oraz integracji społecznej w obszarach edukacji, kultury i sztuki. Realizujemy takie projekty jak dancingi i dyskoteki wielopokoleniowe, grupę wolontariatu międzypokoleniowego „Bez Granic” czy „Familijne
Podwórko u Hoffmana” gdzie dzieci, rodzice i dziadkowie wspólnie
uczestniczą w grach oraz zabawach podwórkowych. Działamy także
społecznie w wymiarze ogólnopolskim organizując np. szycie maskotek dla dzieci niewidomych, kocyków dla Wiosek Dziecięcych
SOS, książeczek polisensorycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu.
Bo nie ma to jak kocyk uszyty z kolorowych łatek, które wydziergały
babcie i dziadkowie z całej z Polski!
Nasze projekty edukacyjne zrzeszają prawie 800 osób w wieku powyższej 50 lat. Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz
Akademia Sztuk Wszelakich, które oferują m.in. wykłady, warsztaty, seminaria oraz zajęcia terenowe. Oba projekty będą obchodzić
wspólną inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się 14
października w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Uroczystość
uświetni wykład prof. dr hab. Jacka Woźnego oraz występ Zespołu
Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”.
Należy także wspomnieć że Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy prawie 60 lat działa na rzecz seniorów poprzez
różnego projekty kulturalne, artystyczne i edukacyjne na poziomie
lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim.
JULIAN WASZAK
Kierownik Pracowni Integracji Międzypokoleniowej
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TAŃCE Z GWIAZDAMI



TO MOŻE TAKA SCENA, PIERWSZA Z BRZEGU: WŚRÓD STOISK,
WŚRÓD TYSIĘCY GOŚCI, WŚRÓD JUNIORÓW, SENIORÓW
I TYCH POMIĘDZY, SPOTYKAJĄ SIĘ DWIE KOLEŻANKI, NA
OKO 60-LETNIE. NIEMAL W TYM SAMYM MOMENCIE, NIEMAL
Z TYM SAMYM ENTUZJAZMEM, OBIE ZADAJĄ NIEMAL TO SAMO
PYTANIE ,,NO I JAK SIĘ CZUJESZ, KOCHANA?'”. UŁAMKI SEKUND
ZADECYDOWAŁY O TYM, KTÓRA MA ODPOWIEDZIEĆ PIERWSZA.
WIĘC ODPOWIADA: ,,PRZECIEŻ WIDAĆ - MAM SIĘ ŚWIETNIE,
WYGLĄDAM PIĘKNIE TO I CZUJĘ SIĘ ZNAKOMICIE. A TY TEŻ?'”

Fakt - w Ogrodzie Saskim w Warszawie same uśmiechnięte twarze, same eleganckie panie i dostojni panowie. Czy to jakaś rewia
mody? Nic z tych rzeczy - to Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
Tak samo pani Ewa, która wywija (nie tańczy, nie podryguje, nie
tupta, ale właśnie wywija) na retro potańcówce. Pytam czy długo
opracowywała tak oryginalny, tak fenomenalny układ? Od gwiazdy
parkietu spodziewam się odpowiedzi w stylu ,,od ładnych paru lat”
albo co najmniej ,,od kilku tygodni”. Pomyłka. ,,W ogóle tego nie ćwiczyłam - po prostu lubię tańczyć, więc tańczę”. Za chwilę zaprezentuje coś, po czym od razu pojawia się u mnie plan ,,nie ma przebacz,
od jutra zaczynam ćwiczyć”. Pani Ewa bez żadnego kłopotu wykonuje skłon w przód i rękami dotyka ziemi.

Co ciekawe - nie od zawsze Międzynarodowy Dzień Osób Starszych rozgrywał się w tak radosnych, tłumnych i głośnych okolicznościach. Jeszcze jakieś 10 lat temu niewiele osób wiedziało o takim
święcie. ,,Pamiętam, że wtedy, zgodnie z tradycją naszego Stowarzyszenia, wręczaliśmy seniorom kwiaty. Większość nie wiedziała z jakiej
to okazji, niektórzy nawet chcieli za ten podarunek zapłacić - myśleli,
że jesteśmy sprzedawcami z kwiaciarni”. - wspomina Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”. Na szczęście to
się zmieniło i teraz o wielkim święcie osób starszych wiedzą nie tylko
sami seniorzy. Dowody znajdziecie na załączonych obrazkach.
REMIGUSZ BORYCZK
- wolontariusz Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”

PIERWSZE SENIORALIA ZA NAMI!



W BEZDESZCZOWĄ (NA SZCZĘŚCIE) SOBOTĘ, 23 WRZEŚNIA,
ODBYŁY SIĘ W PARKU POLIŃSKIEGO PIERWSZE PRASKIE
SENIORALIA ZORGANIZOWANE PRZEZ GROCHOWSKI
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, RADĘ SENIORÓW ORAZ URZĄD
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE. IMPREZA, KTÓRA WYWOŁAŁA
OLBRZYMIE ZAINTERESOWANIE I ZGROMADZIŁA MNÓSTWO
GOŚCI, MIAŁA NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM INTEGRACJĘ
POKOLEŃ I ZADEMONSTROWANIE SENIORSKIEJ AKTYWNOŚCI.

To unikatowe wydarzenie rozpoczęło się od wspólnego zasadzenia na terenie parku trzech klonów przez posła Michała Szczerbę
z sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, przewodniczącego południowopraskiej Rady Seniorów Stanisława Trzmiela i burmistrza
dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasza Kucharskiego.
W zamyśle organizatorów imprezy, drzewa te mają symbolizować
solidarność ludzi w różnym wieku.
Integracja pokoleń odbywała się na terenie parku, gdzie Roman
Wszoła zapraszał na biegi przełajowe, kataryniarz przygrywał rzewne
melodie, sportowcy prezentowali sztuki walki i strzelanie z japońskich
łuków. Uczestnicy Senioraliów mogli wybierać w bogatym programie artystycznym. Oklaskiwaliśmy m.in. recitale seniorów, występy
przedszkolaków czy Stasia Kukulskiego ze Szkoły Podstawowej nr
143, a także występy chóru Praskie Małmazyje. Tańce i występy muzyczne zostały przeplecione niezwykłymi pokazami mody senioralnej.
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Na scenie zaprezentowały się laureatki konkursu Stylowi Seniorzy,
organizowanego przez Głos Seniora, które wzbudziły żywe poruszenie publiczności.
Na terenie parku można było ponadto posmakować waty cukrowej, zjeść przysmaki przyrządzone przez szkoły gastronomiczne, wypić pyszną kawę lub napoje molekularne, obejrzeć pokazy akrobatów
oraz skorzystać z konsultacji lekarskich. Swoje stanowiska miały m.in.
Biblioteka Publiczna, Centrum Paca, firma Mazowieckie Centrum
Stomatologii oraz stowarzyszenia emeryckie.
Finałem Senioraliów była międzypokoleniowa dyskoteka, którą
poprowadziła Wirginia Szmyt, czyli legendarna DJ Wika. Wydarzenie okazało się tak dużym sukcesem dla integracji seniorów z naszej
dzielnicy, że postanowiono, iż impreza będzie odbywała się cyklicznie co roku.

GŁOS SENIORA
NA PARADZIE SENIORÓW
W WARSZAWIE



WYDARZENIA DLA SENIORA
POD PATRONATEM GŁOSU
SENIORA

20 października | K oncert z okazji Dni Seniora w Malborku,
Malborska Rada Seniorów

2 WR Z E ŚNI A DE LE GAC JA G ŁOSU SE NI OR A
wzięła udział w IV Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów. O godzinie 12
parada wyruszyła z Ronda de Gaulle’a w Warszawie. Mimo padającego deszczu zabawa była doskonała! Głosowi Seniora towarzyszyła
nasza ambasadorka, niezawodna i zawsze pełna pozytywnej energii Dj Wika. Wspólnie udowodniliśmy, że starość może być piękna,
kolorowa i aktywna. Seniorzy byli pełni energii i niestraszny był im
deszcz, bawili się znakomicie zarówno podczas parady jak i towarzyszącemu jej Piknikowi Pokoleń. Później na uczestników czekał międzypokoleniowy dancing poprowadzony przez Dj Wikę. Seniorzy
mieli także okazję wyrobić sobie Ogólnopolską Kartę Seniora oraz
odebrać najnowszy numer Warszawskiego Głosu Seniora.

Przyjazne i komfortowe miejsce dla Ciebie

21 października | I nauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora
w Złotym Stoku		
24 października | K oncert "Wieczór Wspomnień" w Warszawie,
Ośrodek Nowolipie, ul. Nowolipie 22, Osoba
do kontaktu:
krzysztof.rydzelewski@gmail.com
24 października | I nauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora
w Bukownie 		
20-21 października | L etnia Akademia Seniora – Senior Wigor
w Wałbrzychu
Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6,
www.federacjautw.com.pl
25 października | D
 zień Seniora w Opolu, ul. Damrota 6,
utwopole@onet.pl
25 i 26 października | P ubliczne Obywatelskie Kawiarenki
w Legnicy: "Nie bądź bierny - Partycypuj
!" i "Partycypuj - To się opłaca!"
ul. Henryka Jordana 17,
www.szczesliwi-emeryci.org.pl

POBYTY STAŁE / AKTYWNY TYDZIEŃ / WEEKEND SENIORA

26 października | I nauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora
w Lublinie
27 października | O
 bchody Światowego Dnia Seniora
w Kłodzku
5 listopada | „ Z Tańcem i Muzyką przez Świat” - Warszawa
- Białołęka Sala Widowiskowa Białołęckiego
Ośrodka Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1
15 listopada | I nauguracja i 5-lecie UTW Nowe Miasto
Lubawskie „Pawie oczko" w Tylicach,
www.u3wnml.cba.pl/
26 listopada | I nauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora
w Zbuczynie
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Dom Seniora BEATA, Złockie 103, Muszyna
tel: 18 471 49 17, e-mail: biuro@domseniorabeata.pl

6 grudnia | N
 FIC - spotkanie o kardiologii interwencyjnej
z udziałem m.in. chirurgów i kardiologów
Centrum Kongresowe ICE, ul. M. Konopnickiej 17,
Kraków, www.nfic.pl
19

aąr tęKaSretnę
lKsk

WYDARZENIA I INICJATYWY

SZKOLENIA
GŁOSU SENIORA
DLA RAD SENIORÓW



W TYM ROKU STOWARZYSZENIE MANKO/GŁOS
SENIORA ROZPOCZĘŁO SZÓSTĄ JUŻ EDYCJĘ SZKOLEŃ
PRZEZNACZONYCH DLA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH
CZŁONKÓW RAD SENIORÓW – ORGANIZOWANYCH POD
PATRONATEM MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ Z FUNDUSZY ASOS. BEZPŁATNE WARSZTATY
DZIENNIKARSTWA, MARKETINGU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
Z MEDIAMI ODBYŁY SIĘ JUŻ W PIĘCIU MIASTACH: OLSZTYNIE,
KONSTANCINIE-JEZIORNEJ, KRAKOWIE, KŁODZKU I CIESZYNIE.
W KAŻDYM Z NICH UCZESTNICZYŁO OD KILKUNASTU DO NAWET
TRZYDZIESTU OSÓB. WŚRÓD UCZESTNIKÓW BYŁY ZARÓWNO
OSOBY JUŻ DZIAŁAJĄCE W RADACH SENIORÓW LUB INNYCH
ORGANIZACJACH SENIORSKICH, JAK I NIEZRZESZONE, KTÓRE
DOPIERO ZAMIERZAJĄ PODJĄĆ TAKĄ DZIAŁALNOŚĆ.

UCZESTNICY SZKOLENIA W OLSZYTNIE

SZKOLENIE W KŁODZKU

SZKOLENIE W CIESZYNIE

SZKOLENIE W KONSTANCINIE

Program warsztatów obejmował m. in. możliwość współpracy
członków rady seniorów z lokalnym medium obywatelskim, takim jak
gazeta czy portal, a także współtworzenia przez nich mediów adresowanych do osób starszych (np. Głosu Seniora). Omawiane były tematy, które członkowie rady mogą podejmować w swojej działalności
dziennikarskiej – organizowane przez nich wydarzenia dla seniorów,
osiągnięcia w dążeniu do polepszenia sytuacji osób starszych w danym
regionie, działania planowane do realizacji w najbliższej przyszłości.
Duży akcent położony został także na komunikację rad seniorów
z otoczeniem – samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi i innymi członkami lokalnej społeczności. Zwracano uwagę na kluczową rolę promocji działań rady w mediach lokalnych i ogólnopolskich w zmianie wizerunku osób starszych w społeczeństwie. Ma ona
wpływ na kreowanie wizerunku osób starszych jako pełnoprawnych
obywateli, aktywnych uczestników życia społecznego i publicznego,
świadomych zarówno swoich praw, jak i obowiązków obywatelskich.
Omówiono również kwestie związane z pozyskiwaniem funduszy na działalność rady, takie jak marketing, sponsporing i fundraising. Wreszcie została także podjęta kwestia budowania i zarządzania zespołem w ramach działalności rady.
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UCZESTNICY SZKOLENIA Z KRAKOWA

Warsztaty spotkały się z pozytywnymi reakcjami uczestników,
z których część już podjęła współpracę z Głosem Seniora, przysyłając swoje teksty do redakcji. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach, które odbędą się 10 października we Włocławku,
25 października w Opolu, 26 października w Lublinie i 27 października w Rzeszowie.

LATO DLA

SENIORA
TEGOROCZNE LATO OBFITOWAŁO

w wydarzenia dla Seniorów. Mogliśmy się bawić
m.in. w Olkuszu, Kołobrzegu, Wałbrzychu,
Kłodzku, Tarnobrzegu i Tarnowie. Poniżej
prezentujemy fotorelację z tych wydarzeń.

WIDOWNIA W CZASIE V KOŁOBRZESKICH SENIORALIÓW

KOLOROWI UCZESTNICY SŁUPSKICH DNI SENIORA

AMBASADOR GŁOSU SENIORA MAREK PILCH NA WAŁBRZYSKICH
SENIORALIACH

PODCZAS TARNOWSKIEGO TYGODNIA SENIORA SENIORZY OTRZYMALI
KLUCZE DO MIASTA

STOISKO GŁOSU SENIORA NA I TARGACH SENIORALNYCH W KŁODZKU
GŁOS
SENIORA
NA DRUGIM
OLKUSKIM
DNIU
SENIORA

TARNOBRZESKIE DNI SENIORA NA "SPACER PO ZDROWIE
- ZAPROŚ SWOJEGO LEKARZA!" W TARNOBRZEGU

21

JAK ŻYĆ PO ZAWALE?


W DZISIEJSZYCH CZASACH ZAWAŁ CORAZ CZĘŚCIEJ NIE JEST
WYROKIEM. WIELU PACJENTÓW SZYBKO POWRACA DO
PRACY I NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA. NALEŻY JEDNAK
PAMIĘTAĆ, ŻE JEŚLI PO PIERWSZYM INCYDENCIE SERCOWYM NIE
BĘDZIEMY ŚCIŚLE STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ LEKARZY, SZYBKO MOŻE POJAWIĆ SIĘ KOLEJNY. NA CO POWINNIŚMY ZWRACAĆ
UWAGĘ PO ZAWALE?

Powrót do zdrowia po zawale rozpoczyna rehabilitacja. Wszystko to odbywa się w czasie hospitalizacji. Rehabilitant ćwiczy wspólnie z pacjentem przy szpitalnym łóżku, ale to dopiero początek drogi. Po wyjściu ze szpitala pacjent musi zmobilizować się do pracy
w domu, a to wymaga dużej dyscypliny. Cel jednak jest jasny – życie.
Lekarze rekomendują, by ćwiczenia rozpoczynać powoli, bez dużych obciążeń. Z czasem można pozwolić sobie na zwiększenie intensywności treningu. Nie wolno jednak robić tego skokowo. Można
zacząć od spacerów, pływania, jazdy na rowerze. Bardzo ważny przy
tym jest odpoczynek.

RUCH PO ZAWALE
Ćwiczenia mają charakter terapeutyczny, zarówno jeśli chodzi
o powrót do zdrowia, jak i zapobieganie zawałom serca. Prewencja
wtórna jest bardzo ważna dla przywrócenia równowagi całemu organizmowi.
- Długo pracowaliśmy nad modelem wysiłku fizycznego, który będzie optymalny nie tylko dla pacjentów po zawale serca, ale również
dla tych z chorobami serca i naczyń. Ruch jest bardzo dobrym lekarstwem, ponieważ prowadzi do zmniejszenia zatorowości naczyń.
Z kolei nasilone programy rehabilitacji po zawale mają nauczyć pacjentów codziennej aktywności fizycznej. Badania wykazują, że nie
potrzebujemy bardzo wysiłkowej aktywności fizycznej. Wystarczy 30
minut codziennego ruchu, a jego intensywność powinna być umiarkowana – uważa prof. Dariusz Dudek, Przewodniczący Rady Instytutu
Kardiologii Collegium Medicum UJ, koordynator kampanii Stawka
to Życie. Zastawka to Życie.
Zdaniem profesora ten umiarkowany codzienny wysiłek – ok 30
minut – jest wystarczający przy zapobieganiu powikłaniom po zawale. Ruch pozwala zredukować nadwagę i przeciwdziałać depresji
– dwóm chorobom współtowarzyszącym zawałowi serca.
Do codziennej aktywności namawiali kardiolodzy pacjentów
podczas 5. Ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking „Przegoń Zawał” w Krynicy-Zdroju, organizowanego przez fundację Cardiovascular Center Foundation. Marsz corocznie przyciąga ponad dwieście osób z chorobami serca i naczyń. Pacjenci swoją mobilizacją
i energią są doskonałym przykładem na to, jak szybko i skutecznie
można wrócić do zdrowia przy odrobinie codziennego zaangażowania.
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W tym roku gościem specjalnym marszu była Ewa Kuklińska,
aktorka filmowa i telewizyjna, której nie jest obojętne dbanie o zdrowie właśnie poprzez ruch.
- Jestem córką lekarza i siostrą lekarza. Mam świadomość tego,
jak ważna jest profilaktyka w naszym życiu. Chciałbym swoją obecnością, formą i kondycją w jakiej jestem zachęcić innych do uprawiania sportu, do dbania o siebie, a w konsekwencji do zdrowego trybu
życia. Dbając o nasze serce starajmy się, aby serce biło długo i kochało
goręcej – podkreśla Ewa Kuklińska.

REHABILITACJA PO ZAWALE
Po przebytej rehabilitacji pacjenci wracają do pełnej aktywności
życiowej i zawodowej. Dane pokazują, że chorzy poddawani rehabilitacji kardiologicznej żyją dłużej. To bardzo ważna część leczenia, szczególnie po zawale. Prognozuje się, że wchodzący w życie
program KOS-zawał, to ogromna szansa na powrót do pełni zdrowia pacjentów. To od nich jednak zależy, czy ministerialne działania
przyniosą efekt. Czy pacjenci będą korzystać z dostępnych badań,
przestrzegać wytycznych lekarzy, regularnie przyjmować leki i poddawać się potrzebnym zabiegom oraz sesjom z aktywności fizycznej?
Znając ogromną rolę edukacji w zdrowiu pacjentów chorych
na serce po marszu organizowane są sesje edukacyjne dla pacjentów. Podczas spotkania w ramach „Przegoń Zawał” prof. Dariusz
Dudek mówił swoim pacjentom, jak ważna jest aktywność fizyczna
i świadomość zarówno objawów jak i nowoczesnych metod leczenia,
m.in. TAVI. Ruch jest kluczem do serca. Zmienia naszą świadomość
o zdrowiu i odciąga od nałogów. Poprawia samopoczucie i wydłuża
życie. Warto poświęcić te 30 minut dziennie, by przeżyć.
BEATA KLAMIŃSKA
e-mail: beata.klaminska@ieleven.pl
tel: 603 406 414
www.ieleven.pl

NAJLEPSZA DIETA
DLA SERCA
– PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA



W STAROŻYTNYM EGIPCIE CHOROBY SERCA LECZONO ZA
POMOCĄ CEBULI MORSKIEJ. W ANTYCZNEJ EUROPIE UŻYWANO W TYM SAMYM CELU KONWALIĘ. POZA WW. PRZYKŁADAMI, W OWYM CZASIE NIE ODNALEZIONO INNYCH OPISÓW
KONCEPCJI LECZNICZYCH, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CHORÓB SERCA.

W średniowieczu czy w renesansie wciąż nie odnotowano postępu w tej dziedzinie. Do czasów XXI wieku medycyna przeżyła dynamiczny rozwój. Współczesna kardiologia oferuje nowatorskie metody leczenia. Niestety, pomimo tak ogromnego postępu, choroby
sercowo-naczyniowe są plagą dzisiejszych czasów. Według danych
GUS z 2017 roku, główną przyczyną zgonów w Polsce są choroby
układu krążenia. Statystycznie co drugi Polak umiera z powodu incydentów sercowo-naczyniowych.
Serce człowieka nieustannie wykonuje blisko 72 uderzeń na minutę. Pełni rolę niezwykłej pompy, przetłaczającej aż 7200 litrów
krwi w ciągu doby (pojemność ponad 100 baków z paliwem), dostarczając ją tym samym do wszystkich tkanek ciała. Dzięki tak odpowiedzialnej funkcji nie bez przyczyny stało się symbolem najwspanialszych uczuć. Jednak, aby niezawodnie wykonywało pracę przez
całe życie, należy dbać o nie każdego dnia.
Jak zmniejszyć więc ryzyko zachorowalności m.in. na chorobę
niedokrwienną serca, miażdżycę, zawał czy udar?
Właściwy sposób odżywiania ma ogromny wpływ na zmniejszenie ryzyka zapadalności na ww. schorzenia. Uczeni już w czasach antycznych, doszukując się przyczyn chorób sercowo-naczyniowych,
głosili, iż nadmierna masa ciała może być głównym ich czynnikiem.
Hipokrates twierdził, że „w większym ciele wolniej odbywa się cyrkulacja krwi, a co za tym idzie dłużej przetwarzane są wszelkie bodźce”.
Eksperci WHO oficjalnie uznali, iż posiadanie nadmiernej masy
ciała jest stanem przewlekłym, zwiększającym ryzyko chorób układu
krążeniowego. W dzisiejszych czasach – w erze masowych mediów,
nieustannie jesteśmy bombardowani informacjami na temat diety.
Nasuwa się zatem pytanie, jaka dieta jest tak naprawdę właściwa?
Według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego model diety
śródziemnomorskiej może skutecznie zmniejszyć nasilenie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Ludność zamieszkała w basenie
Morza Śródziemnego charakteryzuje się najwyższą długością życia
oraz najrzadszym występowaniem chorób krążenia. Mogłoby się
wydawać, iż z powodu utrudnionego dostępu do lokalnych produk-

tów taka dieta jest przystępna wyłącznie dla mieszkańców tego terenu. Omawiany model żywieniowy doskonale jednak można praktykować, wkomponowując go w tradycyjną polską dietę.
Podstawowym założeniem śródziemnomorskiego modelu odżywiania jest duże spożycie warzyw z różnych gam kolorystycznych.
Spośród warzyw w diecie powinny przeważać głównie warzywa liściaste (tj. różne rodzaje sałat, rukola, roszponka, szpinak, cykoria,
jarmuż). Ponadto nie należy zapominać o roślinach strączkowych (tj.
ciecierzyca, soczewica, fasola, soja, groch). Wskazane jest, aby porcja
warzyw znajdowała się w każdym posiłku. Wielu z nas zastanawia się,
co należy rozumieć przez porcję warzyw? Wizualizując wielkość, porcję można opisać jako szklanka poszatkowanych warzyw liściastych,
miseczka surówki lub większe sztuki pojedynczych warzyw.
Kolejne porady dietetyczne Pani Agnieszki w następym numerze.

MGR

AGNIESZKA MOMORA

Absolwentka studiów na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Obecnie współpracuje z prestiżowymi gabinetami rehabilitacji medycznej
„NZOZ RUDEK”. Laureatka licznych konkursów na Ogólnopolskich Konferencjach Naukowych, gdzie otrzymywała
wyróżnienia ze autorskie prace badawcze. Wyróżniona w Ogólnopolskim konkursie „Nowe Trendy w Dietetyce”.
Współorganizator licznych eventów
i wydarzeń dietetycznych np. Warsztaty o cukrzycy typu II. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu wykładów i prelekcji z zakresu żywienia
dla stowarzyszeń, placówek, osób dorosłych oraz seniorów. Najbardziej uwielbia pracę z seniorami.
Dieta nie jest wyrzeczeniem, jest przygodą! Warto spróbować.
Jeśli zechcieliby Państwo zaczerpnąć więcej informacji bądź indywidualnej porady to zachęcamy do kontaktu!
 agnieszkamomora@gmail.com
 792-793-187
Rejestracja w poradni dietetycznej „Rudek” (17) 861-24-69
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PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
– SPOSÓB NA PRZEDŁUŻENIE ŻYCIA



GŁOS SENIORA OD WIELU LAT PROMUJE ZDROWY STYL ŻYCIA. BARDZO CZĘSTO OBEJMUJE PATRONAT MEDIALNY NAD
KONFERENCJAMI, DEBATAMI, ALE RÓWNIEŻ ORGANIZUJE
CO ROKU DZIEŃ ZDROWIA. NA KAŻDYCH OGÓLNOPOLSKICH SENIORALIACH SĄ WYKŁADY O TEMATYCE MEDYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ, PRZYPOMINAJĄCE SENIOROM O KONIECZNOŚCI BADAŃ
PROFILAKTYCZNYCH, TE NAJPROSTSZE MOŻEMY TAM WYKONAĆ
BEZPŁATNIE.

Profilaktyka zdrowotna to temat bardzo ważny dla wszystkich
pokoleń. Niestety, nie zawsze jest on z odpowiednią powagą traktowany przez służbę zdrowia ani przez samych pacjentów, a więc
także seniorów.
Trudno jest zmienić styl życia człowieka, który nie czuje się chory i nie przyjmuje do wiadomości, że w przyszłości może, na własne
życzenie, wcześniej utracić sprawność.
Tymczasem powszechnie wiadomo, że profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom, kosztuje mniej niż leczenie i hospitalizacja.
Powinniśmy ją stosować już w wieku dziecięcym, ale szczególnie
od około 45 roku życia. Wówczas zachodzą w naszym organizmie
zmiany hormonalne związane z metabolizmem. Od tego wieku należy stosować już profilaktykę psychosomatyczną. Nie jest bowiem
możliwe oddzielenie schorzeń somatycznych (organicznych) od
psychicznych, a stan psychiczny wpływa na rozwój wielu schorzeń.

REALIZACJA ZASAD PROFILAKTYKI OPIERA SIĘ
NA TRZECH FILARACH:
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

s ystematycznych badaniach laboratoryjnych
i specjalistycznych;
zbilansowanej diecie
aktywności fizycznej i umysłowej

W obecnym artykule tylko sygnalizuję temat i krótko zajmę się
pierwszym filarem.
Do najważniejszych badań profilaktycznych należą: badanie ciśnienia krwi i poziomu glukozy oraz kreatyniny, morfologia, badanie moczu, EKG, RTG płuc (co 2-3 lata), lipidogram, dentysometria
(co 1-1,5 roku), badanie ginekologiczne, cytologia (u mężczyzn PSA)
i mammografia piersi (czasem dodatkowo USG).
Są to badania podstawowe, które powinniśmy wykonywać co
roku i każdy lekarz pierwszego kontaktu czy lekarz rodzinny powinien dać na ich wykonanie skierowanie. W razie wystąpienia niepokojących objawów, należy wykonać dodatkowo badania specjalistyczne, takie jak badanie dna oka i ciśnienia w oczach, badanie na
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obecność helicobacter pylori, próby wątrobowe, kolonoskopia czy
USG brzucha oraz oznaczyć poziom hormonów tarczycy.
Po sześćdziesiątym roku życia powinniśmy też odwiedzić geriatrę w celu skoordynowania leczenia u kilku specjalistów oraz zażywanych leków.
Badania laboratoryjne, specjalistyczne i wizyty lekarskie to jednak nie wszystko. Trzeba się także zdrowo odżywiać. W zależności
od wieku i stylu życia powinniśmy stosować dietę zbilansowaną obliczoną na dostarczanie energii w przedziale 1600-2000 kcal. Musimy pamiętać, że nasz organizm potrzebuje wszystkich składników
żywnościowych, bo w nich są odpowiednie minerały i witaminy.
Profilaktyka obejmuje również ruch, dostosowany do stanu zdrowia i ćwiczenia umysłowe, np. naukę języków obcych, poszerzanie
umiejętności pracy z komputerem czy aparatem fotograficznym.
Należy systematycznie wykonywać ćwiczenia na poprawę pamięci
i koncentracji. Sprawdzone rezultaty daje gra w szachy, brydża, gry
logiczne, planszowe i komputerowe. Zapobiegają one nawet rozwojowi choroby Alzheimera.
Przede wszystkim jednak nie zapadajmy na własne życzenie na
choroby układu krążenia takie jak zawał, udar mózgu czy nadciśnienie, na które choruje 75% osób po 65 roku życia. Mimo ogromnego
postępu medycyny, nadal nie udało się bowiem zahamować metabolicznych chorób cywilizacyjnych - takich jak miażdżyca tętnic wieńcowych i naczyniowych, cukrzyca, choroby nowotworowe, nadciśnienie, demencja, a także depresja.
ANNA PRZYBYŁEK BORACZYŃSKA 87+
dr nauk tech., oprócz swoich specjalności
naukowych interesuje się od wielu lat profilaktyką zdrowotną i psychologią rozwoju
umysłowego. Pracowała zawodowo 48 lat,
piastując różne stanowiska na AGH: m.in. prodziekan, z-ca dyr Instytutu; funkcje kierownicze m.in. Komisja Nauk Org. i Zarządzania PAN,
TNOIK, NOT, prezes Honorowy stowarzyszenia
pacjentów. Absolwent 4 UTW, na UTW UJ prowadzący również seminaria w grupie medycznej. Posiada tytuł Honorowy
Senior UTW PK. Od 18 lat wolontariusz w różnych NGO, Ambasador
„Głos Seniora” i Ogólnopolskiej Karty Seniora.

PRZEGONIĆ SMUTEK
GŁOS SENIORA JAKO ORGANIZATOR KAMPANII „PRZEGONIĆ SMUTEK” ZACHĘCA DO
OPOWIEDZENIA SWOICH HISTORII WALKI Z DEPRESJĄ, KTÓRE MOGĄ POMÓC INNYM
CHORYM. W TYM NUMERZE PREZENTUJEMY HISTORIE PANI HELENY I PANI MAGDALENY,
KTÓRE POSTANOWIŁY PODZIELIĆ SIĘ Z NASZYMI CZYTELNIKAMI SWOIMI PRZEŻYCIAMI.
DEPRESJA JEST CHOROBĄ, O KTÓREJ CORAZ CZĘŚCIEJ NIE WSTYDZIMY SIĘ MÓWIĆ –
PRZYSYŁAJCIE SWOJE HISTORIE NA KONKURS@MANKO.PL I POMÓŻCIE INNYM!
Ja też niestety miałam to nieszczęście i popadłam w ciężką
depresję w wieku 51 lat. Przyczyną tego stanu było przedwczesne
odejście z pracy, spowodowane redukcją etatów w moim zakładzie
pracy. Całe dorosłe życie spędziłam, i tak jest do dzisiaj, sama, bo
jestem osobą samotną. Całaym sensem mojego życia była więc praca, w której się spełniałam i odnosiłam sukcesy. Kiedy nagle zostałam pozbawiona tego jedynego w życiu sensu i bezpieczństwa finansowego (wysokość zasiłku przedemerytalnego była znacznie niższa
niż moja pensja) to mój świat się zawalił. Strach o przyszłość był tak
paraliżujący, że bałam się żyć. Do dzisiaj nie wiem, jak udało mi się
przeżyć w tym stanie te kilka miesięcy zanim trafiłam do specjalisty – psychiatry, który potrafił mi pomóc w powrocie do równowagi
psychicznej i przywrócił mi sens życia i pozytywne nastawienie do
świata. Bo samo łykanie tabletek nie gwarantuje powrotu do zdrowia. Potrzebny jest konkretny cel, aby chciało się wyjść z pustego
domu. I tak się zdarzyło, że jedna z koleżanek, pracująca w stowarzyszeniu działającym na rzecz seniorów, namówiła mnie do pracy w tym miejscu i to był strzał w dziesiątkę. Niechcący zostałam
„działaczką społeczną”, odkryłam w sobie pasję do działania, odnalzałam się w tym miejscu, ta praca daje mi satysfakcję i dzięki
niej już 9 lat depresja nie niszczy mojego zdrowia i życia. I to jest
bardzo dobry sposób – praca, kontakty z ludźmi, rozwiązywanie
problemów innnych ludzi, pomaganie im i dawnaie radości.
Dzisiaj z perspektywy tych 9 lat w wieku 71 lat mogę stwierdzić,
iż ten trudny czas mam już za sobą, że można sobie z tą chorobą
poradzić. Wszystkim tym, którzy nie mogą znaleźć sensu życia mogę
poradzić, aby znaleźli sobie zajęcie w pomaganiu innym, czy to w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach, czy indywidualnie.
Potrzebujących pomocy jest sporo, wystarczy się dobrze rozejrzeć wokół siebie.

W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie dotyczące kampanii „Przegonić smutek” chciałabym się podzielić swoją historią. Dapresja ma różne oblicza. Zmagam się z nią od 36 roku życia. Kiedy zginął mój mąż
zostałam z dwójką dzieci (9 i 10 lat) bez pracy, bez środków do życia.
Jak to mówią, zło wraca, ale dobro 2x wraca. W tym trudnym dla mnie
momencie, a byłam wcześniej pielęgniarką środowiskową, zadzwonił
do mnie były dyrektor szpitala z propozycją zatrudnienia. Podjęłam
pracę. Koleżanki i rodziny pacjentów bardzo mnie wspierały psychicznie. Stanęłam, jak to się mówi, na nogi. Ponownie depresja pojawiła się
w wieku emerytalnym, kiedy z powodu trudności w uzyskaniu pracy
rozpoczął się przysłowiowy „wyścig szczurów”. Młodsze koleżanki, widząc moje sukcesy, które osiągałam dzięki dużemu wkładowi pracy,
wiedzy i doświadczenia, rozpoczęły mobbing. Kiedy już byłam w coraz
większej depresji i mimo wszystko próbując zachować postawę mocnej osoby, rozchorowała mi się bliska osoba. Coś pęklo. W jeden dzień
podjęłam decyzję o odejściu z pracy, pomimo próśb dyrekcji zakładu
o pozostaniu. Nie potrafiłam wyartykułować, dlaczego odchodzę. Dla
wszystkich było to zaskoczeniem. Ja, zawsze uśmiechnięta, tryskająca
energią, dowcipna zostałam złamana. Nawet nie potrafiłam się pożegnać. Nie mogłam pokazać łez. Do równowagi dochodziłam prawie
półtora roku. Zaraz po odejściu z pracy koledzy zaangażowali mnie do
zespółu tańca, ponieważ bardzo lubię tańczyć. Na początku z trudem
mi to przychodzilo. Dzisiaj jest to dla mnie przyjemnością. Zwłaszcza,
że jest to zespół wielopokoleniowy. Młodzi dają energię, która emanuje
na seniorów. Dzieci dają radość seniorom. Ponadto zaangażowałam
się w pracę w GRS oraz fundacji. Ponadto rodzina mnie bardzo zawsze
wspierała. Pomimo licznych zajęć społecznych, potrafię znaleźć czas na
rodzinę. Rodzina doskonale rozumie moje zajęcia.
Czy pokonałam depresję? Trudno powiedzieć. Najważniejsze, że
teraz potrafię odbierać pozytywnie ludzi, cieszyć się z każdego dnia,
coś robić dla innych. Potrafię dawać innym siebie, dzielić się radością.

HELENA Z DOLNOŚLĄSKIEGO

MAGDALENA

PRZYSYŁAJCIE SWOJE HISTORIE NA KONKURS@MANKO.PL I POMÓŻCIE INNYM!
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JAK DBAĆ O APARATY
SŁUCHOWE?
ABC PIELĘGNACJI APARATÓW

JAROSŁAW DĘBSKI

KIEROWNIK
PRODUKCJI
I SERWISU GEERS
– WYJAŚNIA, JAK
DBAĆ O POMOCE
SŁUCHOWE.
APARATY I WILGOĆ
Aparat słuchowy jest niewielkim, acz bardzo zaawansowanym
urządzeniem elektronicznym. Współczesne konstrukcje są w coraz
większym stopniu zabezpieczane przed wpływem wilgoci, pyłu czy
woszczyny. We wdrażaniu tego typu rozwiązań ochronnych prym
wiodą aparaty zauszne, których obudowy, w przeciwieństwie do wewnątrzusznych, można skuteczniej uszczelnić. Nie mniej jednak,
aby aparat służył nam przez wiele lat i funkcjonował prawidłowo
należy o niego odpowiednio dbać.

1.	Każdy użytkownik pomocy słuchowych musi być wyposażony
w zestaw środków pielęgnacyjnych oraz w urządzenie osuszające, które pomogą utrzymać aparat w dobrej kondycji.
2.	Kiedy kończymy danego dnia użytkowanie aparatu, wycieramy
go do czysta specjalnymi nawilżonymi chusteczkami. Jeśli aparat jest wyposażony w wkładkę uszną, ją również wycieramy.
Pozwala to oczyścić i zdezynfekować pomoce słuchowe.
3.	Oczyszczony aparat należy dodatkowo osuszyć. Można skorzystać w tym celu z kapsuły osuszającej lub urządzenia osuszającego. Najlepiej, aby takie osuszanie odbywało się codziennie po
skończonym użytkowaniu pomocy słuchowych.
a) Jeśli korzystamy z kapsuły, to aparat (bez baterii, z otwartą
komorą baterii) umieszczamy na całą noc w pudełku, w którym znajduje się kapsuła. Pudełko musi być szczelnie zamknięte.
b) Jeśli posiadamy urządzenie osuszające, to aparat (również bez
baterii) umieszczamy wewnątrz urządzenia, zamykamy i włączamy osuszacz. Urządzenia te najczęściej działają automatycznie (niektóre mają różne tryby działania) i po określonym
czasie wyłączają się same.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI APARATÓW SŁUCHOWYCH
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1.

2.

3.

Oddziel
wkładkę od
aparatu.

Wyciągnij
z pojemnika
koszyczek.

Rozpuść
tabletkę
w ciepłej
wodzie

4.

5.

6.

Połóż
w koszyczku
wkładkę
i zanurz ją
w pojemniku

Po 15–30
minutach
wyjmij
wkładkę
i opłucz ją
bieżącą wodą

Przedmuchaj
wężyk
gruszką.
I gotowe!

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA WWW.FUNDACJAGEERS.ORG.PL ORAZ NA BEZPŁATNEJ INFOLINII
www.glosseniora.pl
800 889 400 DZIAŁAJĄCEJ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9:00–16:00.

„OSUSZANIE” DOMOWYMI METODAMI
Jako kierownik serwisu przestrzegałbym przed próbami osuszania aparatów na grzejnikach, pod lampkami czy żarówkami, ponieważ w większości przypadków prowadzi to do poważnych uszkodzeń aparatów. W wyspecjalizowanych osuszaczach temperatura
osuszania, a także jego intensywność, jest pod kontrolą układu elektronicznego. „Osuszanie” domowymi sposobami nie jest w żaden
sposób kontrolowane, a temperatura i intensywność takiego suszenia to kwestia przypadku…

CZYSZCZENIE WKŁADEK USZNYCH
Poza osuszaniem, które jest bardzo ważne, musimy także pamiętać, że w sytuacjach, gdy korzystamy z aparatów słuchowych zausznych z wkładką uszną, konieczne jest mycie także samej wkładki.
W tym celu korzysta się z specjalnych tabletek czyszczących.
Tabletkę umieszcza się w przeznaczonym do tego celu pudełku
do mycia albo szklance i rozpuszcza w letniej wodzie. Kiedy powstanie roztwór wrzucamy do niego wkładkę i czekamy przynajmniej 1530 minut, aby wszystkie nieczystości zostały rozpuszczone. Należy
pamiętać, że taki roztwór jest jednokrotnego użytku, nie wolno stosować go kilka razy. Po tym czasie dokładnie opłukujemy wkładkę
pod bieżącą wodą. Następnie wężyk i wentylację w niej przedmu-

chujemy gruszką, ponieważ woda może zablokować wylot dźwięku
i uniemożliwić korzystanie z pomocy słuchowej. Taką czynność wykonujemy raz w tygodniu.

PROTETYCY SŁUCHU CHĘTNIE POMOGĄ
W PIELĘGNACJI APARATÓW
Opisane czynności należą do ABC instrukcji obsługi każdego
aparatu – użytkownicy pomocy słuchowych powinni o tym pamiętać i rzetelnie przestrzegać wszystkich zasad pielęgnacyjnych.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z pielęgnacją
aparatów warto zwrócić się do protetyka słuchu, który na pewno
chętnie pomoże i wyjaśni, jak odpowiednio zadbać o sprzęt. Protetyk udzieli wskazówek dotyczących techniki czyszczenia aparatów,
a także doradzi, jakie środki do pielęgnacji wybrać.

REGULARNE PRZEGLĄDY APARATÓW
Ważne jest również to, aby regularnie odwiedzać punkty protetyczne w celu odbycia przeglądu pomocy słuchowych. Takie
profesjonale sprawdzenie aparatów przez protetyka pozwoli skontrolować, czy ze sprzętem nie dzieję się nic złego. Będzie to też doskonała okazja, aby zasięgnąć rad dotyczących poprawnego dbania
o nasze aparaty.
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OPOWIEŚĆ
O CZŁOWIEKU,
KTÓRY
NIE WIEDZIAŁ,
ŻE SIĘ NIE DA



JEŚLI IMPONUJE CI PRZEBIEGNIĘCIE MARATONU, TO POMYŚL JAKIM WYSIŁKIEM JEST PRZEBIEGNIĘCIE BIEGU LICZĄCEGO 875 KM. WŁAŚNIE TYLE LICZY TRASA ULTRAMAMARATONU Z SYDNEY DO MELBOURNE. GROMADZI ONA NAJLEPSZYCH
ZAWODNIKÓW, KTÓRYM PRZEBIEGNIĘCIE TEGO DYSTANSU ZAJMUJE OKOŁO 6-7 DNI.

Nasza opowieść zaczyna się w 1983 roku, właśnie w Sydney na
starcie wspomnianego ultramaratonu. Bieg zgromadził topowych
biegaczy ćwiczących pod okiem najlepszych trenerów, będących
pod opieką lekarzy i fizjoterapeutów, wspieranych przez duże koncerny produkujące sprzęt sportowy. Na starcie pojawił się też bohater naszej opowieści - Cliff Young. To nie prawda, że nie zwrócił na
siebie uwagi. Natychmiast został zauważony - nie tylko ze względu
na wiek - miał w dniu startu 61lat, ale ze względu na swój nietypowy strój i nietypowe zachowanie. Ubrany w strój roboczy i kalosze
budził politowanie. Spora liczba osób myślała, że to żart. Kontrast
z pozostałymi uczestnikami był ogromny.
Cliff Young był pasterzem owiec z Melbourne. Pytany, czy naprawdę chce wystartować, czy też nie robi sobie jakiś żartów odpowiedział: „Wychowałem się na farmie, gdzie nie było nas stać na konie albo traktory i przez całe moje życie – aż do czasu, kiedy cztery
lata temu zarobiliśmy w końcu trochę pieniędzy i kupiliśmy traktor
– zawsze kiedy przyszły burze, musiałem wychodzić w pole, by zgonić
owce. Mieliśmy 800 hektarów ziemi i 2.000 owiec. Nieraz musiałem
za nimi ganiać przez dwa albo trzy dni. Trwało to bardzo długo, ale
zawsze je w końcu dorwałem. Myślę, że mogę przebiec ten wyścig; to
tylko dwa dni więcej. Pięć dni. Ganiałem za owcami przez trzy.”
Po starcie Cliff został z tyłu. Profesjonaliści pobiegli, a to co zaprezentował Cliff to był nie bieg, lecz trucht starszego pana w kaloszach. Nikt nie wierzył, że Cliff może ukończyć ten wyścig, byli tacy
którzy wręcz sugerowali, że organizatorzy powinni zdjąć go z trasy
w trosce o jego zdrowie.
W 1983 zawodowcy biegali według systemu 18/6 – czyli 18 godzin biegu, 6 godzin snu. Cliff nie miał o tym pojęcia. Biegł bez przerwy na sen. Po prostu nie znał żadnych metod treningowych.

Drugiego dnia Cliff wciąż był z tyłu stawki, ale dalej biegł. Pytany
o taktykę biegu zaskoczył wszystkich - powiedział, że do końca będzie biegł bez przerwy na sen.
Tak też zrobił. Każdego dnia był coraz bliżej czołówki, aż w końcu wyszedł na prowadzenie. Politowanie zmieniało się stopniowo
w zdumienie, a potem w podziw. Cliff Young został zwycięzcą ultramaratonu Sydney-Melbourne pokonując dystans w 5 dni, 15 godzin i 4 minuty, bijąc o niemal dwa dni dotychczasowy rekord trasy.
Poprzedni rekord trasy pobiło również pozostałych sześciu konkurentów Younga. Na mecie na Cliffa czekała spora liczba kibiców, Australijczycy zakochali się w tym prostym pasterzu owiec.
Ale to nie koniec niesamowitych wyczynów Cliffa. Nagroda za
wygraną wynosiła 10 000 dolarów. Cliff nie miał pojęcia, że za wygranie biegu należy się nagroda – po jej otrzymaniu rozdał pięciu
biegaczom po 2000 dolarów, sobie nic nie zostawiając.
Cliff Young został najstarszym człowiekiem, który wygrał maraton. Na zawsze zmienił taktykę biegu Sydney-Melbourne - obecnie
najlepsi zawodnicy biegną bez przerwy na sen. Jeden z ultramaratonów w Australii nosi jego imię.
Historię jego biegu porównuje się do bajki o zającu i żółwiu,
ale myślę, że to coś więcej. To opowieść o człowieku, który zmienił świat, bo nie miał pojęcia o ograniczeniach, o przekonaniach, że
ktoś w tym wieku z jego przygotowaniem po prostu nie może tego
dokonać… Aż ciśnie się na usta cytat Einsteina „Wszyscy wiedzą, że
czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że
się nie da, i on to robi.” Taki był Cliff Young – prosty pasterz z Melbourne.
JAKUB CZERWIŃSKI
Maratończyk, Autor bloga polskie
miody.blogspot.com mail qbac73@gmail.com
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AKTYWNI
SENIORZY
Z KĘT Z MISJĄ
CHARYTATYWNĄ
NA GREEN VELO



OD DZIECIŃSTWA JEŻDŻĘ NA ROWERZE. TERAZ JAKO SENIOR
PRZEZ OSTATNIE 5 LAT WYRUSZAM SAM LUB Z ŻONĄ I PRZYJACIÓŁMI NA LETNIE WĘDRÓWKI PO POLSCE, POKONUJĄC
SETKI KILOMETRÓW, ZWIEDZAJĄC I PODZIWIAJĄC NASZĄ PIĘKNĄ
OJCZYZNĘ. W TYM ROKU NA 65-TE URODZINY ZDECYDOWAŁEM
SIĘ NA POKONANIE NOWO POWSTAŁEJ I ODDANEJ DO UŻYTKU
W GRUDNIU 2015 ROKU NAJDŁUŻSZEJ W POLSCE TRASY ROWEROWEJ GREEN VELO, LICZĄCEJ PONAD 2 TYS. KM I BIEGNĄCEJ
PRZEZ WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, PODLASKIE, LUBELSKIE,
PODKARPACKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE.

Chęć udziału w wyprawie wyraził również mój młodszy kolega
z UTW w Kętach – Stanisław. We dwóch wędrówka będzie bezpieczniejsza. Uznałem, że należy połączyć przyjemne z pożytecznym. Na kilka dni przed wyruszeniem na trasę, po obejrzeniu programu w tv z apelem o pomoc dla chorego na zanik mięśni Mateusza
Sikorskiego, 23-latka z Ostrowca Świętokrzyskiego, postanowiłem
pomóc temu młodzieńcowi. Włączyłem internet, drukarkę, zrobiłem 150 odbitek apelu o pomoc dla Mateusza, zleciłem wykonanie
koszulek i banerów z nadrukami o koncie i celu akcji, powiadomiłem Redakcję „Gazety Ostrowieckiej”, która była pomysłodawcą apelu o pomoc dla Mateusza, o podjętym przez nas przedsięwzięciu.
Dnia 30 lipca 2016 roku wyruszyliśmy pociągiem z Kęt do Elbląga.
Elbląg przywitał nas deszczową pogodą. Ruszyliśmy na rowerach
przez Lidzbark Warmiński, Suwałki, Białowieżę, Przemyśl, Kielce
do Końskich. Przemierzając trasę, zwiedzaliśmy mijane obiekty, podziwiając piękne krajobrazy i rozkoszując się widokami otaczającej

30

www.glosseniora.pl

przyrody, rozdawaliśmy apele o pomoc dla Mateusza. Towarzyszyły
nam w podróży egzemplarze „Głosu Seniora” i karta Seniora. Trasa
miejscami była bardzo trudna, wręcz ekstremalna.
Pogoda nas również nie rozpieszczała. Pokonując wszystkie
trudności, zadowoleni i szczęśliwi dotarliśmy do Końskich, mety
szlaku rowerowego Green Velo, pokonując 2.100 km i spełniając
nasze charytatywne cele. Punktem kulminacyjnym naszej akcji było
spotkanie z Mateuszem i jego mamą.
W Ostrowcu Świętokrzyskim na zakończeniu ogólnopolskiego
turnieju piłkarskiego „Ogrody 2016” zostaliśmy obdarowani przez
Prezydenta miasta i Redaktora Naczelnego „Głosu Ostrowieckiego”
upominkami za naszą akcję. Ponieważ do całej sprawy podeszliśmy
z sercem, tak samo przyjmowani byliśmy na trasie przez rowerzystów przemierzających tę trasę jak my, mieszkańców, wczasowiczów
i gospodarzy, u których przyszło nam nocować – wszystkich darczyńców. To oni przyczynili się do tego, że nasza akcja się powiodła. Dziękujemy im za to. To dzięki ich hojności Mateusz będzie
miał windę, nowy wózek, środki na leczenie i rehabilitację. To dzięki
hojności właścicielki pensjonatu w Krynicy Morskiej Mateusz wraz
z mamą spędzą wakacje nad morzem. Spełniliśmy także drugi cel
charytatywny, przekazując 4.360 km Fundacji z Kęt, przyczyniając
się tym do uzyskania dla swoich podopiecznych rowerów od Fundacji „Arka”. Jako pierwsi Kęczanie i seniorzy pokonaliśmy 2.180 km
każdy na trasie Green Velo.
MAREK WĄGIEL
Senior rowerzysta, wolontariusz 60+ z UTW Kęty

SPACER NAJLEPSZYM LEKIEM



30 WRZEŚNIA ODBYŁ SIĘ „SPACER PO ZDROWIE – ZAPROŚ
SWOJEGO LEKARZA!”. TO PIERWSZE TAKIE WYDARZENIE
W POLSCE, MAJĄCE NA CELU WALKĘ Z SIEDZĄCYM TRYBEM
ŻYCIA.

W sobotę, 30 września w Chrzanowie, Oświęcimiu, Sandomierzu, Skierniewicach, Tarnobrzegu i Żyrardowie mieszkańcy wyszli
na Spacer po zdrowie, by pokazać chęć do aktywnego spędzania wolnego czasu. Projekt jest realizowany przez klub fitness Perła Wellness
w ramach Narodowego Programu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.
Nie bez powodu tematem przewodnim jest spacer, czyli najprostsza forma ruchu. Założeniem projektu jest pokazanie, że aktywność
fizyczną można rozpocząć małymi krokami. Dlatego w programie
obowiązkowo musiało się znaleźć 30 minut spaceru.
Na rynku w Chrzanowie zgromadzono ponad 200 osób, gdzie
przeprowadzono podstawowe badania medyczne. Nie zabrakło również kursu pierwszej pomocy i atrakcji dla dzieci. Otwarto również
niektóre przychodnie, które przyjmowały pacjentów na konsultacje
i badania.
W Oświęcimiu mieszkańcy spacerowali po Bulwarach, a głodnych zdrowymi przekąskami nakarmili seniorzy z Dziennego Domu
Pomocy w Oświęcimiu. W Żyrardowie spacerowano po terenie należącym do kompleksu Aqua Żyrardów oraz lokalnych szkół. Ogromną
radością dla organizatorów były Sandomierz, Skierniewice i Tarnobrzeg. W każdym z tych miast spacerowało ponad 400 osób.

Skierniewice wyróżniały się nie tylko liczebnością spacerujących, ale również kolorowymi strojami nawiązującymi do lokalnej
tradycji owoców i warzyw. To tylko dowód na to, że dbać o zdrowie
można na wesoło, niekoniecznie w gabinecie lekarskim.
W Sandomierzu Spacer po zdrowie odbył się razem z Marszem
Amazonek. Piękny pochód z żółtymi słonecznikami był z pewnością
ogromną ozdobą tego wydarzenia. Dostojności dodawała również
Sandomierska Orkiestra Dęta.
– Naszym marzeniem jest, by ustanowić Międzynarodowy Dzień
Spaceru po Zdrowie – Zaproś swojego lekarza” podczas którego cała
Polska wyruszy na półgodzinny marsz – podsumowuje Anna Plucik
– Mrożek, organizatorka akcji.
 506 573 536

ŹRÓDŁO: WERONIKA LIPKA
 weronika.lipka@ieleven.pl
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DOM SENIORA
„NA WZGÓRZU”

DOM SENIORA „NA WZGÓRZU” REALIZUJE SWOJĄ MISJĘ OD PONAD DZIESIĘCIU LAT. TO DŁUGI CZAS PRACY W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ. ZDOBYTE
DOŚWIADCZENIE, WIEDZA MEDYCZNA, WYPRACOWANE STANDARDY GERIATRYCZNE, OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA I PERSONELU ORAZ STABILNY ZESPÓŁ SPRAWIAJĄ, ŻE MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ NASZYM MIESZKAŃCOM
WYSOKIEJ JAKOŚCI ZINDYWIDUALIZOWANY PLAN WSPARCIA W STAROŚCI.

1.	Posiadamy bezterminową i bezwarunkową zgodę Wojewody
Małopolskiego na prowadzenie działalności związanej z opieką
nad osobami starymi i niepełnosprawnymi.
2.	Specjalizujemy się nie tylko w leczeniu chorób wieku starczego,
takich jak niewydolność serca czy otępienia, ale także w kompleksowej opiece geriatrycznej, rehabilitacji, terapii zajęciowej
i biblioterapii.
3.	Dom dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych
i pozbawiony barier architektonicznych, posiada obszerny pokój dzienny z tarasem, jadalnię, sale rehabilitacyjne, kaplicę, nowoczesną kuchnię, każdy pokój wyposażony jest w urządzenie
przywoławcze i telefon.
4.	W trosce o zapewnienie ciągłości opieki dysponujemy salami dla
osób leżących i realizujemy pryncypia opieki paliatywnej.
5.	Dom położony jest w malowniczej wiejskiej okolicy i sąsiedztwie
lasu, a łatwy dojazd z Krakowa zapewnia „Zakopianka”.
6.	Współpracujemy z geriatrami, lekarzami specjalizującymi się
w chorobach okresu starości.
7.	Legitymujemy się certyfikatami ISO 9001: 2008 i HACCP, będącymi gwarancją naszej troski o jakość usług.
8.	Każdy mieszkaniec Domu może uzyskać konsultację lekarską
w razie potrzeby w ciągu całej doby, a także w weekendy.
9.	Obecnie cieszymy się zaufaniem 54 mieszkańców Domu i ich
rodzin.

DUŻY, WYKWALIFIKOWANY ZESPÓŁ
Nad zdrowiem, bezpieczeństwem i komfortem mieszkańców
Domu Seniora „Na Wzgórzu” czuwa ponad 40-osobowy zespół pracowników, w skład którego wchodzi m.in. dyrektor ośrodka, pielęgniarka koordynująca, trzech lekarzy specjalistów geriatrii oraz
osiem pielęgniarek. Trzon zespołu to osoby, które pracują z nami od
pierwszych dni działania ośrodka.

STAŁA OPIEKA LEKARSKA
Zespół lekarski składa się z trzech lekarzy specjalistów geriatrii
z wieloletnim doświadczeniem. Nasi mieszkańcy mogą skorzystać
z pomocy lekarza przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, także
w niedziele i święta. Lekarze znają swoich pacjentów, wiedzą na
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co chorują, jakie mają potrzeby medyczne, znają pryncypia opieki
geriatrycznej i kochają pracę z ludźmi starszymi. Rutynowa wizyta lekarska odbywa się raz w tygodniu, lekarze badają wtedy chorych, modyfikują przewlekłe leczenie, oceniają postępy rehabilitacji, udzielają mieszkańcom wsparcia i informują o stanie zdrowia.
Współpracujemy ze specjalistą psychiatrii, neurologiem, dermatologiem, stomatologiem, chirurgiem, logopedą oraz psychologiem.

DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI
Zespół pielęgniarski to grupaFelix
ośmiu doświadczonych
Titling w opiece
długoterminowej pielęgniarek oraz pielęgniarka
Panie
Monotypekoordynująca.
Corsiva
pielęgniarki podnosząC:70swoje
kwalifikację uczestnicząc w zewnętrzM:20 Y:90 K:0
nych kursach i szkoleniach z zakresu komunikacji, leczenia ran przewlekłych, opieki paliatywnej, zabiegów reanimacyjnych. Dyżur pielęgniarki w naszym ośrodku odbywa się przez całą dobę. Pielęgniarki
realizują swoje zadania w oparciu o dobre praktyki wypracowane na
przestrzeni wielu lat aktywności zawodowej, są wielkim wsparciem
dla naszych mieszkańców i ich rodzin, reagują na zmiany stanu zdrowia i samopoczucia, stawiają diagnozy pielęgniarskie, edukują chorych i ich rodziny.

ISO I HACCP
Zarządzanie jakością w naszej firmie opiera się o system ISO
9001:2008, którego procedury stworzyliśmy sami w oparciu o nasze realne potrzeby. System HACCP w kuchni zwiększa bezpieczeństwo żywienia zbiorowego. Coroczne recertyfikacje pomagają nam
w utrzymaniu porządku organizacyjnego i pozwalają na ocenę naszej pracy przez niezależnego auditora.

KAPLICA
Zapewniamy opiekę duszpasterską wyznania katolickiego. W naszym ośrodku znajduje się piękna kaplica pod wezwaniem św. Józefa, w której odbywają się msze święte raz w tygodniu.

NA SZ A OFE RTA
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Zapraszamy do naszego ośrodka na pobyty stałe - można zamieszkać
w domu, korzystając z opieki, i utrzymywać kontakt z rodziną i przyjaciółmi mieszkającymi poza ośrodkiem. Dysponujemy pokojami jednoi dwuosobowymi. Dom podzielony jest na trzy sektory: sale dla osób
przewlekle leżących, dostosowane do potrzeb specjalistycznej opieki,
piętro dla osób z otępieniem i problemami z pamięcią, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo i stały nadzór pielęgniarski oraz piętro dla osób
bez problemów z pamięcią, gdzie zapewniamy więcej intymności. Każdy
pokój wyposażony jest w system przywołania. Jesteśmy przygotowani
merytorycznie i logistycznie do zapewnienia ciągłości opieki. Dysponujemy salami dla osób leżących, wymagających zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych. Znamy kanony medycyny paliatywnej, potrafimy leczyć ból i inne objawy fizycznego cierpienia u kresu życia.

REHABILITACJA Z DOŚWIADCZONYMI
FIZJOTERAPEUTAMI
Rehabilitacja i kontakt z fizjoterapeutą stanowią istotny element
opieki długoterminowej, usprawniania, powrotu do sprawności po
hospitalizacji, reedukacji chodu, redukcji ryzyka upadków, utrzymania lub poprawy sprawności funkcjonalnej. Proponujemy rehabilitację cztery razy w tygodniu.

TERAPIA ZAJĘCIOWA
Według Kazimiery Milanowskiej terapia zajęciowa to „leczenie
i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy”. W swoich działaniach zawsze staram się o tym pamiętać. Organizując różnego rodzaju zajęcia, prowadzę obserwacje, jakie techniki cieszą się wśród pensjonariuszy największa popularnością oraz
ile mogą się nauczyć, zapoznając się z nimi, na ile będą przydatne
w codziennym życiu. Chciałam też, by zainteresowały jak największą
grupę, by zajęcia sprawiały przyjemność, budowały wiarę we własne możliwości i pomagały w organizowaniu i aktywnym spędzaniu
czasu wolnego. Pensjonariusze zapoznają się ze sztukaterią (gipsowe stiuki, odlewy i inne elementy dekoracyjne), makramą (prace ze
sznurka sizalowego), elementami ceramiki, wikliniarstwem i wreszcie różnymi pracami dekoratorskimi (np. wełniane obrazy, biżuteria,
filcowanie na sucho, wazony, mozaiki, bombki, szopki, anioły, kwiaty, pisanki itp.). Przy wykonywaniu tego typu prac każdy ma szansę
wykazać się, bez względu na to, jakie umiejętności posiada i na jakim
poziomie.

NASZA HISTORIA
Opieką długoterminową zajmujemy się od 11 lat. Dyrektorem
ośrodka jest pani Monika Stolarska, osoba otwarta na wyzwania,
pełna energii, odpowiedzialna, rozumiejąca starość i szanująca ludzi starych. Będąc córką dyżurującej w szpitalu pielęgniarki, już
od dzieciństwa obserwowała z bliska trudy i wyzwania tego zawodu oraz mogła podziwiać, jak wielką radość i satysfakcję przynosi. Jej doświadczenia rodzinne i osobiste sprawiły, że wybiera do
swojego zespołu osoby z odpowiednimi predyspozycjami etycznymi i buduje wysoką jakość opieki w oparciu o uniwersalne ludzkie
wartości.

POBYTY MIESIĘCZNE

Zapraszamy na pobyty krótkoterminowe miesięczne. To część naszej
oferty skierowana głównie do opiekunów, którzy potrzebują przerwy
w sprawowaniu opieki nad swoim bliskim, ale także dla Seniorów, którzy pobyt w naszym ośrodku chcą potraktować jako pobyt sanatoryjny. Miesiąc to czas, który pozwala nam na poznanie potrzeb chorego,
modyfikację leczenia przewlekłego, rehabilitację. To najkrótszy okres, po
którym nasz mieszkaniec może odczuć poprawę swojego stanu zdrowia
i skorzystać na naszej opiece.

POBYTY POSZPITALNE

Hospitalizacja i okres po pobycie w szpitalu to bardzo trudny czas
w życiu starego człowieka. Okres rekonwalescencji po przebyciu choroby wymagającej hospitalizacji i powikłania samej hospitalizacji powodują konieczność rehabilitacji, prawidłowego odżywienia, modyfikacji
leczenia szpitalnego i realizacji zaleceń szpitalnych. Pierwszy miesiąc
po pobycie w szpitalu to czas, kiedy wysiłki rehabilitacyjne i opiekuńcze,
mające na celu poprawę stanu funkcjonalnego powinny być najbardziej
intensywne, bo dają największą szansę na powrót sprawności i poprawę
rokowania. W ramach pobytów poszpitalnych proponujemy rutynowo:
 kontrolę i ewentualną modyfikację terapii farmakologicznej zleconej
przy wypisie ze szpitala,
 realizację zaleceń szpitalnych w zakresie kontroli parametrów laboratoryjnych, glikemii, ciśnienia tętniczego krwi z modyfikacją leczenia
w zależności od wyników,
 modyfikacje insulinoterapii i doustnego leczenia cukrzycy,
 rehabilitację usprawniającą, szczególnie reedukację chodu i poprawę
sprawności funkcjonalnej,
 terapię zajęciową mająca na celu usprawnienie dłoni,
 odżywianie,
 leczenie ran przewlekłych,
 edukację chorego i rodziny w zakresie dalszej opieki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO DOMU
„NA WZGÓRZU”

DYREKTOR MONIKA STOLARSKA
602 706 000
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NA DŁUGOWIECZNOŚĆ



SPOŁECZEŃSTWO STARZEJE SIĘ, CO OZNACZA, ŻE WZRASTA
W NIM ODSETEK OSÓB STARSZYCH. STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTW JEST PROCESEM DEMOGRAFICZNYM I WYNIKA
M.IN. Z NISKIEGO PRZYROSTU NATURALNEGO, REDUKCJI UMIERALNOŚCI STARSZYCH GRUP WIEKOWYCH, WYDŁUŻANIA SIĘ
DŁUGOŚCI ŻYCIA.

W wyniku przemian demograficznych rozpoczął się ważny etap
procesu starzenia się społeczeństw, a mianowicie etap podwójnego
starzenia się ludności. Oznacza to, że w populacji najszybciej rośnie
udział „sędziwych starców”, czyli osób starszych powyżej 80 lub 85
roku życia. Światowa Organizacja Zdrowia (2011) szacuje, że do 2050
roku wzrost odsetka wśród subpopulacji osób powyżej 85 r. ż. wyniesie aż 351%. W tym samym czasie w subpopulacji powyżej 100 r.ż
nastąpi wzrost aż o 1004%!
Zjawisko długowieczności nie jest jednak zjawiskiem nowym.
Na pewno nasila się, jednak w historii ludzkości znane są przypadki osób dożywających ponad 100 lat. Pozwolę sobie wymienić tylko
kilka nazwisk superstulatków: Jessie Gallan (1906-2015) ze Szkocji,
amerykańska superstulatka Susannah Mushatt Jones (1899-2016),
Brytyjki Clara Meadmore (1903-2011) i Muriel Froomberg (19092017), Australijczyk Alfred Nano (1905-2016), Nepalka Batuli Lamichhane (1903-), Hiszpan Antonio Garcia Docampo (1909-2016).
Najstarszą osobą na świecie, której wiek został uwierzytelniony
i wpisany do księgi Księgi Rekordów Guinnessa była Francuzka Jeanne Louise Calment (ur. 21.02.1875 r., zm. 4.08.1997 r.). Jeanne urodziła się 14 lat przed wybudowaniem wieży Eiffla oraz około 15 lat
przed pojawieniem się filmów. Rok po jej narodzinach Lew Tołstoj
opublikował Annę Kareninę, a Alexander Graham Bell opatentował
telefon. Jeanne żyła życiem cichym i na pewno bezprecedensowo
najdłuższym. Jej małżeństwo z bogatym kuzynem Fernandem Nicolasem Calmentem w 1896 r. oznaczało, że Jeanne nie musiała pracować przez całe życie. Żyła w dostatku, a wolny czas poświęcała na
pływanie, grę w tenisa, jazdę na rowerze.
Pani Calment jeździła na rowerze do ukończenia 100 lat. Po
100 urodzinach przejechała przez całe Arles, aby podziękować tym
wszystkim mieszkańcom miasta, którzy złożyli jej życzenia urodzinowe. Jej aktywny tryb życia na pewno przyczynił się do długowieczności. Przeżyła ona męża, który zmarł w wyniku zatrucia
zepsutymi wiśniami w wieku 73 lat, córkę Yvonne, która zmarła
w wyniku zapalenia płuc w 1934 r. oraz wnuka Frédérica, zmarłego
w wypadku samochodowym w 1963 r. Ponieważ nie miała spadkobierców, jej prawnik, André-François Raffray, w 1965 r. zaproponował „odkupiene” domu. Ustanowił tak zwaną „odwróconą hipotekę”.
Zgodnie z zawartą umową, miał on płacić Jeanne co miesiąc dożywotnio 2,500 franków. Po jej śmierci miał odziedziczyć mieszkanie.
Transakcja ta Panu Raffray musiała wydawać się bardzo korzystna.

Podpisał ją kiedy miał 47 lat, a Jeanne Calment – 90 lat! Niestety
inwestycja ta była obarczona dużym ryzykiem. Prawnik nie przewidział bowiem, że umrze wcześniej niż Jeanne i że jego rodzina
będzie musiała kontynuować wypłacenie pieniędzy Pani Calment.
W ostatecznym rozrachunku rodzina zapłaciła za dom Jeanne ponad dwukrotną jego wartość!
Pani Calment przez całe życie cieszyła się dobrym zdrowiem. Zawdzięczała to nie tylko aktywnemu trybowi życia, ale również diecie (używała dużo oliwy z oliwek, którą również nacierała skórę). Nie
oznacza to jednak, że na swoim sumieniu nie miała kilku zdrowotnych
„grzeszków”. Lubiła wypić raz na jakiś czas kieliszek wina oraz (sic!)
zjadała tygodniowo 2-3 kg czekolady. Kochała też palić papierosy! Paliła od 21 roku życia. Palenie rzuciła po ukończeniu 117 lat!
Pani Jeanne Louise Calment mieszkała sama do 110 roku życia.
Później zamieszkała w domu seniora. W 1990 roku wystąpiła w filmie o Vincencie van Goghu – „Vincent et moi”, w którym zagrała samą siebie. Dzięki tej przygodzie stała się najstarszą w historii
debiutującą aktorką filmową. Pani Calment twierdziła, że mając 12
lub 13 lat osobiście poznała Vincenta van Gogha. Pracowała wtedy
w sklepie ojca w Arles – jak twierdzi – sprzedała obrazy Van Gogha.
Samego mistrza wspomina jako brzydkiego, niegrzecznego, od którego pachniało alkoholem.
Jak sama twierdziła swoją długowieczność zawdzięcza „spokojnemu stanowi umysłu” oraz ogromnemu poczuciu humoru. Była
osobą odporną na stres, a jej maksymą życiową było stwierdzenie
„nie martw się tym, na co nie masz wpływu”.
Jednak nie tylko Jeanne Calment miała swoje sposoby na długowieczność i „grzeszki zdrowotne” na koncie. O innych superstulatkach przeczytacie w następnym numerze Głosu Seniora!
DR KATARZYNA JAGIELSKA
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Tekst został opracowany na podstawie źródeł internetowych: http://www.
independent.co.uk, http://www.guinnessworldrecords.com oraz innych
dostępnych informacji zamieszczonych na stronach internetowych.
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Uzdrowisko Konstancin Jeziorna to wyjątkowe miejsce. Jesteśmy
jedynym na Mazowszu miastem-uzdrowiskiem z doskonałą
lokalizacją tuż obok Warszawy (można tutaj dojechać autobusem
miejskim). Baza zabiegowa, leczniczy basen solankowany
i zlokalizowana na terenie Parku Zdrojowego tężnia sprawiają,
że Konstancin jest idealnym wyborem dla osób planujących
wypoczynek i rehabilitację.

NOWOCZESNY
OŚRODEK MEDYCZNY
• BOGATA OFERTA USŁUG MEDYCZNYCH
• REHABILITACJA NEUROLOGICZNA,
KARDIOLOGICZNA
• KOMPLEKSOWA REHABILITACJA
W ZAKRESIE SCHORZEŃ NARZĄDU RUCHU

JESIENNE OFERTY SPECJALNE
W UZDROWISKU KONSTANCIN
TYLKO DO 30.11.2017!
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. jest wysoko specjalistyczną
placówką, świadczącą kompleksowe usługi w zakresie rehabilitacji
narządu ruchu, rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej oraz
organizacji pobytów rehabilitacyjno-uzdrowiskowych. W ofercie
Uzdrowiska znajdują się również profesjonalne zabiegi z dziedziny
kosmetyki, relaksu, masażu, odnowy biologicznej, SPA.
Uzdrowisko oferuje również leczenie ambulatoryjne prowadzone
przez lekarzy specjalistów z wykorzystaniem badań diagnostycznych
(echo serca, Holter, badania laboratoryjne itp.)

PAKIET ZDROWIE SENIORA
UZDROWISKOWY POBYT REHABILITACYJNY

Uzdrowiskowy pobyt rehabilitacyjny w Konstancinie Jeziornie to
dobry wybór dla osób, które chcą poprawić ogólną kondycję fizyczną,
sprawność ruchową i złagodzić dolegliwości bólowe korzystając
z intensywnej fizjoterapii, a jednocześnie pragną odpocząć
korzystając z mikroklimatu Tężni Solankowej i Parku Zdrojowego.
Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie.
• Konsultacja lekarza specjalisty.
• Zabiegi: 15 zabiegów indywidualnie zleconych przez lekarza
z bazy zabiegów rehabilitacji ruchowej, fizyko i balneoterapii.
• Całodobowa recepcja, dostęp do całodobowej opieki
pielęgniarskiej w Szpitalu Sue Ryder.
• Inhalacje oddechowe: bezpłatny wstęp do Tężni Solankowej.
• Jeden bezpłatny seans w basenie solankowym.
Cena pakietu: od 175 zł / doba osoba w pokoju 2-os.
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PAKIET ZDROWE SERCE
DIAGNOSTYKA I PROFILAKTYKA
KARDIOLOGICZNA
Wiek jest niezależnym czynnikiem ryzyka chorób sercowonaczyniowych. Co robić, żeby serce na starość było w jak najlepszej
kondycji? Przede wszystkim warto szybko przeprowadzić
odpowiednią diagnostykę i na podstawie wyników badań od razu
podjąć działania profilaktyczne.
Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie.
• Konsultację lekarza specjalisty kardiologa.
• Badania diagnostyczne i laboratoryjne.
• Zabiegi: 15 zabiegów indywidualnie zleconych przez lekarza
z bazy zabiegów rehabilitacji ruchowej, fizyko i balneoterapii.
• Całodobowa recepcja, dostęp do całodobowej opieki
pielęgniarskiej w Szpitalu Sue Ryder.
• Inhalacje oddechowe: bezpłatny wstęp do Tężni Solankowej.
• Jeden bezpłatny seans w basenie solankowym.
Cena pakietu: od 205 zł / doba osoba w pokoju 2-os.

PAKIET NEURO
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
Pacjenci po incydentach neurologicznych (udary, wylewy), oraz
Pacjenci po wszczepieniu endopretezy i pourazowi: poszukujący
profesjonalnej rehabilitacji neurologicznej wymagają rehabilitacji
i profilaktyki przeciwzakrzepowej. Nasz oferta skierowana jest
m.in. do osób po udarach, z przewlekłymi chorobami wymagającymi
długoterminowej opieki i rehabilitacji.
Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie.
• Całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska, asysta opiekuna
medycznego w sytuacjach wymagających pomocy.
• Wstępne badanie lekarza specjalisty neurologii oraz codzienna
konsultacja lekarska.
• Indywidualnie dobrana rehabilitacja.
• Terapia zajęciowa / terapia ręki.
• Badania diagnostyczne.
• Konsultacje lekarzy specjalności rehabilitacji medycznej
i kardiologii.
• Konsultacja psychologiczna.
Cena pakietu: od 250 zł / doba osoba w pokoju 2-os.
Naszym Kuracjuszom zapewniamy dostęp do szerokiej gamy
usług medycznych. Oferujemy:
• Konsultacje doświadczonych lekarzy specjalistów,
psychologów i dietetyków.
• Pogłębione, kompleksowe badania diagnostyczne
i laboratoryjne.
• Możliwość zakupienia uzdrowiskowych produktów
kosmetycznych.

PAKIET ENDO
REHABILITACJA PO WSZCZEPIENIU
ENDOPROTEZY STAWU
Dla osób po wszczepieniu endoprotezy przygotowaliśmy wstępny
program rehabilitacji wraz z pobytem w naszej placówce. Program
zapewnia zabiegi przywracają siłę mięśniową i funkcję stawu oraz
ma na celu poprawę koordynacji ruchowej, pozwalając na szybki
i bezpieczny powrót do pełnej sprawności.
Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie.
• Całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska.
• 2 konsultacje lekarskie - wstępną, podczas której lekarz ustala
plan rehabilitacji, zleca zabiegi fizykoterapeutyczne
i kinezyterapie oraz końcową, indywidualnie dobrana
rehabilitacja.
• 15 zabiegów medycyny fizykalnej wg. wskazań lekarskich.
• 5 terapii indywidualnych.
• 5 masaży częściowych.
Cena pakietu: od 205 zł / doba osoba w pokoju 2-os.
Uwagi: Pobyt w ramach pakietu zaczyna się od niedzieli (kolacją)
i trwa do niedzieli (ze śniadaniem). Doba hotelowa od 14.00 do 11.00.

INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ:
tel.: (22) 484 28 88; kom.: +48 667 771 148
czynne całą dobę (24h)
e-mail: rezerwacje@uzdrowisko-konstancin.pl
www.uzdrowisko-konstancin.pl
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WŁADYSŁAWA
MARIA FRANCUZ
CZY MOŻNA NAPISAĆ O KIMŚ – „BYŁA’’ – KIEDY CAŁY CZAS JEST
Z NAMI, KIEDY WSZYSTKO JĄ PRZYPOMINA?
TO KRÓTKIE WSPOMNIENIE PISZĘ TUŻ PRZED INAUGURACJĄ
ROKU AKADEMICKIEGO NA UTW PK.
JESZCZE DO MNIE I DO WIELU Z NAS NIE DOCIERA, ŻE PODCZAS
OTWARCIA NIE PRZYWITA NAS, JAK CO ROKU OD NIEMAL OŚMIU
LAT, Z ŻYCZLIWYM UŚMIECHEM PANI KOORDYNATOR. SPRÓBUJĘ
KRÓTKO PRZEDSTAWIĆ JEJ SYLWETKĘ.
Z Uczelnią związana była od 1962 roku,
kiedy rozpoczęła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego. Po ich ukończeniu
była nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych nr 1
w Krakowie oraz nauczycielem akademickim w systemie doskonalenia nauczycieli
szkolnictwa zawodowego.
Przez 25 lat kierowała Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, otrzymując najwyższe oceny we wszystkich obszarach – naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym
oraz dbając o rozwój naukowy i zawodowy
współpracowników. Opiekowała się Akademickim Chórem PK „Cantata” i Krakowską
Orkiestrą Staromiejską.
Kiedy miała 14 lat, wstąpiła do ZHP.
Czynnie działała w jego szeregach, zdobywając wszystkie stopnie harcerskie i in-
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FOT. ANDRZEJ OLESZKO

struktorskie, i pełniąc wiele ważnych funkcji. W całym Krakowie znana była jako
„Druhna Francuz” . W ramach działalności
harcerskiej założyła i przez pierwsze lata
prowadziła Zespół Pieśni i Tańca „Małe
Słowianki”. Z ogromnym zaangażowaniem
kierowała nim przez 42 lata. W 1986 roku
otrzymała, na wniosek podopiecznych „Order Uśmiechu”.
W październiku 2010 roku podjęła się
utworzenia UTW PK, po czym przez siedem lat koordynowała jego działalność.
W tę pracę wkładała całe serce. Wspaniała
organizacja, wyjątkowa atmosfera, bardzo
dobry program – dwukrotnie zapewniły
Uniwersytetowi tytuł „Miejsca Przyjaznego
Seniorom”. Na rzecz osób starszych pracowała też w Krakowskiej Radzie Seniorów.
Nie sposób wymienić wszystkich odznaczeń, które otrzymała pani prof. Francuz. Jednym z ważniejszych był honorowy
tytuł „Profesora Oświaty”, nadany w 2010
roku przez Ministra Edukacji Narodowej.
Z kolei władze Miasta Krakowa przyznały Jej Medal „Amicus Hominum” w kategorii Edukacja i Wychowanie oraz medal
„Honoris Gratia”. Dwukrotnie została wybrana w plebiscycie „Gazety Krakowskiej”

– Człowiekiem Roku. Otrzymała również
wiele innych odznaczeń, m.in. Tytuł Kawalera Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa.
Odeszła Wielka Osobowość – Dyrektor C.P.
i P. PK, mgr inż. budownictwa, dr nauk humanistycznych UJ, prof. oświaty, autorka
ponad 140 publikacji. Urodzony menager,
dla którego nie było rzeczy niemożliwych.
Dla nas, słuchaczy UTW, była osobą
wyjątkową, niezwykle ciepłą, serdeczną.
Zauważała problemy każdego z nas. Nigdy
nikomu nie odmówiła pomocy. TAKĄ JĄ
ZAPAMIĘTAMY.
TERESA BASZAK-FILIPCZUK

W 2014 roku
PROF. MARIA
WŁADYSŁAWA
FRANCUZ

została ambasadorką
działań Stowarzyszenia
MANKO: Magazynu Głos
Seniora, Ogólnopolskiej
Karty Seniora i Ogólnopolskich Senioraliów.
Została twarzą okładki Głosu Seniora nr 21,
a wywiad z nią odbił się szerokim echem
wśród czytelników. Była współorganizatorką
– wraz z Łukaszem Salwarowskim i Anną
Boraczyńską – III Ogólnopolskich Senioraliów
w Krakowie, które odbyły się 8 października
2016 roku na PK . W uznaniu jej zasług,
IV Ogólnopolskim Senioraliom nadano imię
Władysławy Marii Francuz.

MIŁOŚNICY MUZYKI BRAZYLIJSKIEJ

K

rakowska Formacja Batucadowa Sorrir Por Favor przekazująca uśmiech, radość i pozytywną energię powstała
z inicjatywy Andrzeja Kaczmarczyka - perkusisty, muzyka filharmonii krakowskiej i doświadczonego pedagoga, dla którego
muzyka brazylijska od wielu już lat jest wielka pasją. W skład
zespołu perkusyjnego wchodzą osoby specjalizujące się w rytmach i kulturze Brazylii.
Naszą grę doceniła już Filharmonia Krakowska, Krakowskie Biuro
Festiwalowe, Poza Horyzonty - Fundacja Jaśka Meli oraz krakowski
Teatr Groteska. Znajdźmy receptę na pogodną jesień życia i udowodnijmy, że wiek nie jest przeszkodą w realizowaniu własnych pasji. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w warsztatach perkusyjnych z Sorrir
Por Favor, podczas których nauczycie się, że samba to nie tylko pełen
przepychu karnawał w Rio de Janeiro, ale przede wszystkim rozluźniający i otwierający klatkę piersiową taniec. Ruch, który aktywizuje
biodra, spala tkankę tłuszczową, rozluźnia zestresowany kręgosłup
i dodaje skrzydeł.
Warsztaty skierowane są do osób, które chciałyby bezpośrednio
poczuć pozytywną, tropikalną energię płynącą z rytmów afrykańskich i brazyliskich, nauczyć się ich podstaw w grze na oryginalnych
instrumentach perkusyjnych mi.in. caixa, tambourim, repenique,

na bębnach djembe i dundun, oraz
nauczyć się tańczyć radosne choreografie do rytmów afrobrazil.
Podczas warszatów afro skupimy
się na sztuce improwizacji, przestrzeni, na oddechu w rytmie, na wspólnym budowaniu struktur rytmicznych z szacunkiem do tradycyjnych
rytmów Afryki Zachodniej.
Na zajęciach sambowo-instrumentalnych zapoznamy Was
z technikami gry na poszczególnych instrumentach wchodzących
w skład tak zwanej Bateria (zespół perkusyjny), przybliżymy podstawową budowę Samby Karnawałowej Carioca, nauczymy ciekawych
aranży Szkół Samby z Rio de Janeiro.
„Samba 60+” to oferta kierowana dla seniorów, którzy mają w sobie pozytywną energię i chcieli by ją twórczo spożytkować przy porywających, energetyzujących rytmach z Brazylii i Afryki.
Koszt warsztatów to 200 zł za jeden miesiąc, płatne z góry.
Zajęcia odbędą się raz w tygodniu (niedziela) 60 minut
w „Factory of Sound” salkach prób, ulica Na zjeździe 8.
Startujemy 5 listopada o godzinie 16:00.
Serdecznie zapraszamy!

Od juniora do seniora

DZIEŃ SENIORA
27 października 2017 roku

DZIEŃ SENIORA
„Wyjdź
z domu!” 2017 roku
27
października

• porady emerytalne specjalistów z ZUS
„Wyjdź
• poradyz domu!”
ekspertów z innych instytucji
• porady emerytalne specjalistów z ZUS
• materiały informacyjne
• porady ekspertów z innych instytucji
• materiały informacyjne

Więcej informacji na: www.zus.pl/senior
Więcej informacji na: www.zus.pl/senior

Gdy się człowiek rodzi
Gdy na świat przychodzi
Nie wie co go czeka
Taki los człowieka

Większość życia pracowałeś
Emerytem więc zostałeś
To jest wolność siostro bracie
Już nie jesteś na etacie

Gdy już jesteś niemowlakiem
Małym nieporadnym ssakiem
Ciało starzeć się zaczyna
To są fakty, to nie kpina

Wszędzie kluby są seniora
Na rozrywkę przyszła pora
Są związki, stowarzyszenia
Czas najwyższy by wyjść z cienia

Życie płynie lat przybywa
Ciało więdnie, sił ubywa
To procesy są starzenia
Destrukcji, samozniszczenia

Bądź aktywny nie siedź w chacie
Wbijaj do nas siostro, bracie
Bo to zaszczyt być seniorem
Swego życia gladiatorem

Czas przemija czas ucieka
Droga przed Tobą daleka
Dzisiaj jesteś wciąż juniorem
Jutro będziesz już seniorem

My jesteśmy duchem młodzi
Wiek nam w niczym nie przeszkodzi
Póki życie tli się w nas
Zawsze jest na uśmiech czas

Lecz nie przejmuj się człowieku
Nie bój się trzeciego wieku
Jesteś przecież doświadczony
Mądry, życia nauczony

Mirosław Litka
Nowe Miasto Lubawskie

39

CAŁE ŻYCIE
W SŁUŻBIE INNYM



DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA BYŁA OD ZAWSZE WIELKĄ PASJĄ
PANI HELENY GAJDY. CHOĆ NIE POCHODZI Z KRAKOWA, JEST
MOCNO ZWIĄZANA Z OSIEDLEM PODWAWELSKIM, GDZIE
MIESZKA JUŻ OD PONAD CZTERDZIESTU LAT.

Na rzecz lokalnych społeczności działała od wczesnego dzieciństwa – najpierw we Lwowie, tuż po wojnie, gdy jako mała dziewczynka dzieliła się jedzeniem z bezdomnymi. W wadowickiej szkole
średniej pomagała koleżankom w nauce. Do Krakowa przyjechała na
studia, po których przez wiele lat pracowała w szkołach.
Kiedy przeszła na emeryturę, mogła już w pełni poświęcić się swojej pasji. Ciesząc się zaufaniem sąsiadów, szybko została radną dzielnicy Dębniki – funkcję tę pełniła w latach 2003-06. Dziś znana jest
przede wszystkim jako ekolożka i przyjaciółka zwierząt. W 2014 roku
zaangażowała się w protest przeciwko wycince drzew pod budowę
Centrum Kongresowego. Miłość pani Heleny do przyrody nie ogranicza się jednak do jednorazowej akcji – na swoim osiedlu założyła klub
ekologiczny, nieustannie działa też w kierunku ograniczenia zabudowy na osiedlu, a także o utrzymanie piaskownic i zieleńców.

Widoczne jest również jej zaangażowanie w pomoc bezdomnym
zwierzętom: dokarmianie bezdomnych psów i kotów oraz finansowanie ich leczenia. Na pomoc z jej strony mogą liczyć również ptaki,
które zimą regularnie dokarmia.
Przede wszystkim jednak pani Helena jest aktywnym członkiem
swojej społeczności. Dostrzega zwłaszcza potrzeby najstarszych
mieszkańców osiedla, będących często w trudnej sytuacji finansowej
– to dla nich założyła komisję społeczną i wystarała się o środki na
zapomogi. Ponadto, jako członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Domu
Pomocy Społecznej „Ecce Homo” im. Brata Alberta, angażuje się
w pomoc pensjonariuszom. Panią Helenę często można też spotkać
u sióstr felicjanek przy ul. Smoleńsk – pomaga tam przy wydawaniu
dowodów osobistych osobom bezdomnym, dla których zorganizowała również ubrania i jedzenie. Mimo rozmaitych trudności i zaawansowanego wieku (ponad siedemdziesiąt lat) pani Helena nie ustaje
w działaniu. Jej zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności może
stanowić wzór dla rówieśników i nie tylko.
PAULINA ŻARNECKA

WIELKI

PROMOCJA ODKWASZANIA
W WIOSCE MEDYCZNEJ
MEDCITHI ZEBRZYDOWICE

SENNIK
Dowiedz się, co oznaczają twoje sny

Z

KONTAKTY

akwaszenie organizmu, jest przyczyną kryzysów
zdrowotnych. Warunkiem niezbędnym do odzyskania
zdrowia jest doprowadzenie organizmu do równowagi
kwasowo-zasadowej. Jeśli chcesz uwolnić się od problemów zdrowotnych i potrafisz wycenić wartość swojego
życia, zapraszamy do nas serdecznie.
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 ul. Wojska Polskiego 10
43-410 Zebrzydowice
 791-020-403
 32-445-37-61
 urszula.wikarek@medcithi.pl
www.glosseniora.pl

www.medcithi.pl

www.wioska-medyczna.pl

Książka dostępna na

oraz w salonach

KOT Z KOPARKI


PEWNEGO DNIA, WRACAJĄC Z PRACY, MOJA ŻONA PRZYNIOSŁA W TEKTUROWYM PUDEŁKU MALUTKIEGO KOTKA.
Z PEWNĄ OBAWĄ PRZED MOJĄ REAKCJĄ NA DRUGIEGO KOTA
W DOMU OD RAZU ZASTRZEGŁA, ŻE TO TYLKO DO MOMENTU, AŻ
KOTEK TROCHĘ PODROŚNIE .

Kotek znaleziony został w łyżce koparki Manitou na budowie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Rano przed rozpoczęciem pracy pan
obsługujący koparkę usłyszał pisk dochodzący z łyżki koparki. Zdziwiony odkrył, że jest to niezdarny malutki kotek. Prawdopodobnie
mama kotka odrzuciła go z jakichś tylko sobie znanych powodów.
Zatroskany losem kotka przyniósł go do biura budowy. Zobowiązał się wziąć go do siebie, jeżeli ktoś się nim zaopiekuje do momentu usamodzielnienia. I tu oczywiście moja żona, wiedziona matczynym odruchem, postanowiła wziąć kotka do domu.
Kiedy żona pojawiła się z kotkiem w domu, nie byłem z tego
powodu zadowolony, oj nie byłem. W owym czasie przebywałem
w domu na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, więc na moje barki spadł obowiązek wychowania kotka. Musiałem dokonać zakupu
odpowiednich akcesoriów: specjalnego mleka w proszku, butelek,
smoczków itp. Nadałem mu uroczyście imię Manitou, od marki koparki, w której został znaleziony. Kiedy już kotek trochę podrósł,
żona powiedziała, że pan, który kotka znalazł może go wziąć do
siebie. O nie, powiedziałem, nikomu nie oddam kota wykarmionego „własną piersią”. Po roku nadszedł czas kastracji. I tu przeżyłem
wielką traumę. Po zabiegu nie mogłem mojemu kotkowi popatrzeć
prosto w oczy. Ja, człowiek, któremu on ufał, zrobił mu coś takiego
– pozbawił go męskości. Ale taki jest już los kotów wychowywanych
w domu.
Teraz Manitou, często Mańkiem zwany, wyrósł na pięknego,
dużego, czarnego kota o wadze ok. 6 kg i rzadkim umaszczeniu

dymnym, czyli włos u podstawy jest w jednej trzeciej bezbarwny,
a w dwóch trzecich czarny.
Manitou przynosi mi wiele radości. Kiedy czasem oglądam TV
leżąc na kanapie, wskakuje mi na kolana, kładzie się na brzuchu i patrząc mi w oczy mruczy, jakby chciał powiedzieć: wybaczam ci tę
kastrację. Ale i tak do końca mu nie wierzę. Ot, koci los.
Czuję teraz i rozumiem, że warto przygarnąć kota, pomimo obowiązków, jakie za sobą niesie taki gest. Manitou cierpliwie mnie wysłuchuje, kiedy mam jakiś problem, a czasem pociesza zabawą. Patrząc na mojego kotka – zwykłego dachowca, nie mogę się oprzeć
wrażeniu, że takie koty są zdrowsze i bardziej inteligentne od kotów
rasowych. Walka o przetrwanie powoduje, że przeżywają tylko najzdrowsze i najbardziej inteligentne.
Przygarniajcie koty dachowce i traktujcie je jak członków rodziny!
JÓZEF OCHMAN - CAS „Młodzi duchem”

KRAKOWSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
–ORGANIZATOR
TURYSTYKI
„TWÓJ PERSONALNY CONSIERGE”

- specjalnie dedykowane dla Seniorów:
turnusy pobytowe, pakiety turystyczne, wycieczki, zwiedzanie,
noclegi, wyżywienie, w Krakowie i w wielu innych Miastach.
Zapewnimy transport, ubezpieczenie.
Z nami przeżyją Państwo wyjątkowe chwile.
Dajemy poczucie bezpieczeństwa

MIŁA RODZINNA
ATMOSFERA
Kontakt:
 601 52 86 58
 bc@bookingcenter.online

Piękne wnętrza, polski klimat,
można przenieść się w inne
czasy.

www.hotel-florian.pl

www.bookingcenter.online
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POLITYKA SENIORALNA

KRYNICKIE PLANY
NA NOWOCZESNĄ PRZYSZŁOŚĆ



PRAWIE 4 TYS. GOŚCI DYSKUTOWAŁO PODCZAS XXVII FORUM EKONOMICZNEGO W KRYNICY-ZDROJU O NAJBARDZIEJ
AKTUALNYCH PROBLEMACH GOSPODARKI ŚWIATOWEJ ORAZ
SPRAWACH POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. HASŁO PRZEWODNIE
TEGOROCZNEJ EDYCJI NAJWIĘKSZEJ KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEJ W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ BRZMIAŁO: „PROJEKT EUROPA. JAKI PRZEPIS NA NASTĘPNE DEKADY?”.

Odpowiedzi na to pytanie szukali goście inauguracyjnej sesji plenarnej Forum „Niedokończona integracja, a aspiracje krajów europejskich”. Prezydenci Polski, Macedonii i Gruzji doszli do wniosku,
że integracja europejska musi być utrzymana, jednak nie może ona
zostać podzielona na różne etapy, ponieważ ojcowie wspólnot europejskich widzieli UE jako związek równych państw.
Tradycyjnie podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy
nie zabrakło ważnych deklaracji gospodarczych. Premier Beata Szydło oświadczyła, że w niedługim czasie zostanie przedstawiona propozycja powołania rady doradczej przy rządzie, złożonej z przedsiębiorców. Z kolei wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz
Morawiecki zapowiedział plany objęcia całej Polski specjalną strefą
ekonomiczną.
Właśnie Beata Szydło została Człowiekiem Roku – a Firmą Roku
Alior Bank. Nagrodę Specjalną XXVII Forum Ekonomicznego otrzymał prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili. Z kolei Nagrodę Nowa
Kultura-Nowej Europy odebrała Swietłana Aleksijewicz, noblistka,
wybitna białoruska pisarka i dziennikarka.

Fragment wystąpienia
WIESŁAWY BORCZYK,
prezes
Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeń UTW
i Sądeckiego UTW na otwarciu
Forum III Wieku w ramach
XXVII Forum Ekonomicznego.
Nowy Sącz, 6.09.2017
Wczoraj w Krynicy rozpoczęło się XXVII
Forum Ekonomiczne. Od 9 lat stało się już
tradycją, że w następnym dniu po inauguracji Forum Ekonomicznego rusza Forum III Wieku w Nowym Sączu.
Forum III Wieku to pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej
miejsce debat na temat starzejącego się społeczeństwa, zmian demograficznych i „srebrnej gospodarki”.
Polska jest najszybciej starzejącym się krajem europejskim. Obecnie w naszym kraju na 38,4 mln mieszkańców ponad 9 mln osób to
ludzie w wieku 60+. W październiku dodatkowo ponad 300 tys. osób
uzyska uprawnienia emerytalne. Jak wskazują prognozy Głównego
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Ważną integralną częścią XXVII Forum była Międzynarodowa
Konferencja „Europa Karpat” zainicjowana przez marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego. Jest to forum dyskusji i wyznaczania kierunków współpracy państw karpackich, rozmów o przyszłości Unii Europejskiej, bezpieczeństwie na pograniczu
UE i NATO czy o rozwoju regionów. „Trzeba wzmocnić znaczenie
naszego regionu w polityce europejskiej, wzmocnić suwerenność
naszych państw” – mówił podczas konferencji marszałek Sejmu.
Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju jest
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest
Województwo Małopolskie.
Urzędu Statystycznego oraz Eurostatu, ta sytuacja będzie się w kolejnym latach pogłębiała. Zróżnicowana grupa wiekowa seniorów stanowi dla państwa, społeczeństwa i gospodarki szczególne wyzwanie.
Inaczej wygląda sytuacja osób, które mają 60 i więcej lat, a inaczej
80, 90 i 100-latków. To nie jest tylko kwestia wieku, ale także różnic
wynikających z sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej, mieszkaniowej
oraz stylu życia.
Tematyka senioralna obejmuje wiele dziedzin, począwszy od
zdrowia, opieki poprzez edukację, informację i kulturę, aż po sprawy bezpieczeństwa seniorow, inwestycje w infrastrukturze i nowe
technologie. W naszym kraju rozpoczęto kilka lat temu wdrażanie
wielu projektów społecznych, ekonomicznych i infrastrukturalnych,
które mają służyć zarówno seniorom, jak również innym grupom
społecznym. Powstały ważne dokumenty, jak np. założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, ustawa
o osobach starszych, nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym,
dająca możliwość tworzenia gminnych rad seniorów, wspomniana
wcześniej nowelizacja ustawy o rentach i emeryturach. Samorządy
wojewódzkie, powiatowe i gminne tworzą strategię, plany i programy działania ukierunkowane na rosnącą liczbę starszych mieszkańców i ich rodzin.

ROZRYWKA
BY UMILIĆ PAŃSTWU DŁUGIE
JESIENNE WIECZORY PROPONUJEMY
PAŃSTWU KRZYŻÓWKĘ AUTORSTWA
NIEZASTĄPIONEGO PANA JÓZEFA
URBAŃCZYKA Z KATOWIC. Z KOLEI
OSTRZE SATYRY PANA TADEUSZA
KROTOSA ZOSTAŁO W TYM NUMERZE
WYMIERZONE W SŁUŻBĘ ZDROWIA.
ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY!
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SENIOR W INNYCH KULTURACH

SENIOR

W UGANDZIE
PREZENTUJEMY DRUGĄ CZĘŚĆ WYWIADU
Z NR 29 „GŁOSU SENIORA” NA TEMAT
SYTUACJI SENIORÓW W UGANDZIE.
Czy rząd w ogóle interesuje się osobami starszymi?
Poza wspomnianą emeryturą, która często dochodzi z opóźnieniem, nie ma innego wsparcia rządowego dla przechodzących na
emeryturę. Chociaż władze krajowe wypłacają Wsparcie Socjalne
dla Seniorów (SAGE) w wysokości 7 $ miesięcznie, to nie trafia ono
do wszystkich seniorów, ale do niewielu wybranych. W rejonie Teso
z projektu SAGE korzysta trzy z ośmiu województw: Kaberamaido,
Amuria i Katakwi. Większość samorządów w Ugandzie nie oferuje
żadnej odrębnej formy wsparcia.
Z jakimi chorobami zmagają się Seniorzy w Ugandzie? Czy
możliwe jest, aby osoby starsze, którym brakuje pieniędzy na
życie, podjęły leczenie?
W Ugandzie większość seniorów cierpi na choroby powiązane
z podeszłym wiekiem, takie jak: wysokie ciśnienie, cukrzyca, prostata i problemy z chodzeniem, które są zazwyczaj trudne do wyleczenia. Częste w tym rejonie choroby, taka jak malaria, także pociągają za sobą wysokie koszty opieki medycznej – leczenie wacha się
pomiędzy 14$ do 57$ w trakcie jednej wizyty. Koszty leczenia różnią się w zależności od jakości placówki. Nie ma też standardowych
cen za leczenie konkretnych przypadłości. Jakkolwiek szpitale i kliniki rządowe nie powinny pobierać opłat
za opiekę medyczną, jednak w większości
przypadków brakuje w nich leków i sprzętu
medycznego. Wielu pacjentów ostatecznie
samodzielnie kupuje leki i potrzebne materiały lecznicze w prywatnych aptekach, które mają bardzo wysokie ceny. Senior ma też
alternatywę – może udać się do prywatnego
ośrodka medycznego, który ma leki i sprzęt
potrzebny do leczenia chorób wieku starczego. Koszty opieki w tych placówkach są
zazwyczaj bardzo wysokie i tylko ci, którzy
mają troszczące się o nich dzieci, mogą sobie na nie pozwolić. Wielu starszych, szczególnie tych żyjących w ubogich wspólnotach, choruje aż do śmierci.
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Czy w Ugandzie i Królestwie Teso są instytucje odpowiedzialne za politykę senioralną? W UE mamy departament
Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i mamy specjalne fundusze na rzecz aktywizacji i edukacji seniorów, czy w Ugandzie także jest taki departament?
Rząd Ugandy prowadzi politykę senioralną znaną jako Krajowa
Polityka ds. Osób Starszych. Uganda ma specjalny departament odpowiedzialny za seniorów, który podlega Ministerstwu Płci, Pracy
i Rozwoju Społecznego. To ministerstwo odpowiada za udzielanie
stypendiów w wysokości 7$ na miesiąc dla niektórych osób starszych. Częstym problemem jest jednak to, że rząd napotyka trudności w zebraniu funduszy na te stypendia, stąd niektórzy seniorzy
czekają nawet do pół roku zanim otrzymają stypendia SAGE.
Jaka jest twoja wizja współpracy z seniorami w Teso i w Ugandzie. Jakie działania należy podjąć najpierw, aby pomoc współgrała z potrzebami osób starszych?
Motto pracy z seniorami w Teso i Ugandzie powinno brzmieć
„zdrowy, produktywny, zamożny i szczęśliwy senior” – by to osiągnąć, należy zaplanować działania, wyjść naprzeciw potrzebom osób
starszych. Do tych działań można zaliczyć przede wszystkim kampanie uświadamiające i uwrażliwiające ogół społeczeństwa na potrzeby
i prawa osób starszych. Należy również zająć się poprawą dostępu do
opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie mobilności oraz specjalnych
placówek opieki zdrowotnej. Istotną sprawą jest także zmniejszenie
ubóstwa wśród osób starszych. Niezwykle
ważne jest wzmocnienie działań organizacji
pracujących na rzecz osób starszych w celu
stworzenia efektywnej i silnej polityki praw
seniorów i wdrażanie krajowej polityki ds.
seniorów. Należałoby zwrócić uwagę na poprawę warunków mieszkaniowych i dostępu
do czystej wody dla osób starszych. Warto
także zająć się edukacją i opieką ogólną wnuków i sierot, którymi zajmują się seniorzy.
Można wziąć pod uwagę badanie problemów, potrzeb i strategii poprawy życia osób
starszych.
 Rozmawiał: GRZEGORZ PETRYNIAK
grzegorz.petryniak@gmail.com

ZAPEWNIENIE DACHU
NAD GŁOWĄ I OPIEKI DLA SENIORÓW
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ISTNIEJE WIELE FORM PRAWNYCH, NA JAKICH OPIERA SIĘ TYTUŁ
PRAWNY DO KORZYSTANIA Z LOKALI MIESZKALNYCH. JEDNAKŻE
ŻADNA Z NICH NIE UWZGLĘDNIA SPECYFICZNYCH POTRZEB OSÓB
STARSZYCH LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, JAK TO JEST MOŻLIWE I SZEROKO
PRAKTYKOWANE W INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ. JEST TO JEDEN
Z NAJTRUDNIEJSZYCH PROBLEMÓW, Z KTÓRYM BORYKAJĄ SIĘ ZWŁASZCZA
SENIORZY, OPIEKUJĄCY SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNYM CZŁONKIEM RODZINY.

Rodzice, którzy przez życie dźwigają ciężar związany z wychowywaniem, opieką, leczeniem i rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka,
cały czas żyją z obawą o jego przyszłość, ponieważ nigdy nie stanie się
w pełni samodzielne. Im są starsi, tym bardziej są tym problemem zaniepokojeni, a nawet zatrwożeni. Sen z oczu spędza seniorom lęk o to,
co stanie się po ich śmierci z niepełnosprawnym i niesamodzielnym
dzieckiem. Ten niepokój jeszcze bardziej pogłębia się, gdy umiera jedno z rodziców i pozostały przy życiu coraz starszy rodzic, sam wymagający opieki, zostaje sam z niepełnosprawnym dzieckiem.
Niejako remedium na ten tragiczny stan rzeczy znaleźli sami
rodzice niepełnosprawnych dzieci skupieni w Fundacji Pomocna
Dłoń w Warszawie przy ul. Odrębnej 10. Fundacja, jako nowatorska
forma prawna zaspakajania tego typu potrzeb, powstała prawie niezwłocznie po uchyleniu zakazu tworzenia Fundacji, jaki obowiązywał w PRL. Wcześniej rodzice mogli tylko bezsilnie załamywać ręce.
Opracowania statutu i sądowej rejestracji Fundacji Pomocna
Dłoń podjęli się prawnicy - rodzice chorej córki. Grunt pod budowę
ofiarowała matka niepełnosprawnego syna. Projekt domu otrzymaliśmy od niemieckich architektów, gdyż w Polsce w tamtym okresie
brak było modelu zaspakajania tego typu potrzeb mieszkaniowych.
Następnie dzięki pomocy ze strony ludzi dobrej woli oraz wysiłkowi
finansowemu rodziców chorych dzieci, pomocy ze strony ojca niepełnosprawnego chłopca, mającego uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego, ruszyła budowa.
Dziś wydaje się, że graniczyło to z cudem, że się udało w tak szybkim czasie zbudować dom zamieszkania i rehabilitacji dla 25 niepełnosprawnych osób. W ten sposób Fundacja Pomocna Dłoń nie tylko
zbudowała, ale od przeszło 20 lat prowadzi centrum zamieszkania
i rehabilitacji osieroconych niepełnosprawnych dzieci w warunkach

jak najbardziej zbliżonych do tych, jakie zapewnia się w rodzinie. Jest
to przykład dobrej współpracy ludzi dobrej woli i rodziców zatroskanych o los chorych dzieci. Wzięli oni tę sprawę w swoje ręce, zapewniając dzieciom godne warunki zamieszkania i rehabilitacji.
Ten pionierski model promieniuje od lat na całą Polskę. Rodzice i opiekunowie nie tylko z Warszawy, ale także z innych miejscowości zgłaszają się z prośbą o konsultacje, dokumentację prawną
i architektoniczną, o możliwość przyjrzenia się, jak powstał i jak
bezpiecznie funkcjonuje obiekt, który odpowiada potrzebom osób
niepełnosprawnych. Fundacja corocznie organizuje i zaprasza Przyjaciół Mieszkańców Domu oraz grono zainteresowanych na „Święto
Domu”, co służy zarówno integracji, jak i udostępnianiu tego prawnego i organizacyjnego modelu zaspakajania specjalistycznych potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych. Rodzinne i przyjacielskie spotkania odbywają się także z okazji Wielkanocy i Świąt
Bożego Narodzenia. Zawsze towarzyszą temu przeglądy i aukcje
twórczości artystycznej mieszkańców. Wielka w tym zasługa nieustannie wspierających Fundacje rodziców. Nieocenioną koordynatorką tych wysiłków jest przewodnicząca Zarządu Fundacji Pani
Jadwiga Porowska oraz pracownicy i wolontariusze (często przybywający z innych państw, najczęściej z Niemiec).
Zapraszamy do współpracy i wspierania rodziców chorych dzieci dla realizacji tego typu projektów, dla upowszechnienia na szerszą
skalę tej formy prawnej budownictwa specjalistycznego. Ten model
mógłby służyć także jako forma prawna zaspakajania potrzeb mieszkaniowych i opiekuńczych seniorów, odbiegających zdecydowanie na
plus od „domów starców”. Nowy Program Mieszkanie Plus stwarza
nowe możliwości prawne, które mogą i powinny być wykorzystane dla
rozwiązywania tego problemu. O tym szerzej w następnym odcinku.

DR KRYSTYNA KRZEKOTOWSKA
Wykładowca Uczelni Łazarskiego, europejski ekspert prawa mieszkaniowego,
autorka licznych publikacji książkowych.
Współzałożycielka i autorka statutu oraz członek Zarządu Fundacji Pomocna Dłoń.
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PRĄD TO TOWAR
JAK KAŻDY INNY

szyscy jesteśmy konsumentami i mamy pełne prawo wyboru tego, co kupujemy. Minął już czas gospodarki sterowanej centralnie z jej wszelkimi niedoborami. Praktycznie każde
dobro jest bez problemu dostępne i to, co kupujemy, zależy od
nas. Dotyczy to także energii elektrycznej, która ma różne ceny
i na której, po wybraniu oferty dopasowanej do naszych potrzeb,
również możemy sporo zaoszczędzić.
Patrząc na nasze codzienne życie możemy zaobserwować, że
tak naprawdę rządzą nami przyzwyczajenia. Mamy swoje ulubione
miejsca, rzeczy, a także sklepy, do których chodzimy. Bo są blisko,
bo znamy sprzedawców, bo jest w nich akurat to, czego potrzebujemy. Nierzadko jednak, kiedy trafimy do innego sklepu, okazuje się,
że nie dość, że asortyment jest szerszy, to i ceny są niższe. Pokazuje
to, iż hołdując przyzwyczajeniom, owszem mamy jakiś komfort, to
jednak z drugiej strony niezauważalnie jesteśmy bici po kieszeni. Ta
może nieco prosta analogia bardzo celnie obrazuje sytuację na rynku
energii w naszym kraju. Wszyscy z niej korzystamy, tak jak wszyscy
kupujemy chleb, masło czy warzywa. Jednak, o ile kiedy nie pasuje
nam cena produktów spożywczych, nie wahamy się zmienić sklepu,
to już w przypadku prądu elektrycznego bardzo często trzymamy się
jednego dostawcy. A przecież to taki sam towar jak każdy inny. Tu
także można dokonać zmiany i obniżyć koszty energii, w dodatku bez
wychodzenia z domu.

ENERGIA TO NIE INSTALACJE
Zmiany, które zaszły w Polsce po 1989 roku diametralnie zmieniły oblicze rynku, również energetycznego. Naturalnie, nie od razu
Kraków zbudowano i trochę trwało uporządkowanie zależności po
starym systemie, jednak ostatecznie od 1 lipca 2007 roku funkcjonuje w Polsce konkurencyjny rynek energii elektrycznej. Chociaż
brzmi to bardzo poważnie, jego zasady są bardzo proste. W miejsce niegdysiejszego monopolisty pojawiły się firmy, które można podzielić na dwie współpracujące ze sobą grupy.
Pierwszą z nich stanowią przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, czyli właściciele
infrastruktury, która umożliwia przesył energii (Enea Operator Sp.
z o.o., Energa – Operator S.A., PGE Dystrybucja S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o. i TAURON Dystrybucja S.A., których rejony
działania pokrywają praktycznie obszar całego kraju).
Drugą grupą, która zdecydowanie bardziej interesuje nas, przeciętnych zjadaczy chleba, są dostawcy, czyli przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, których
działalność wiąże się ze sprzedażą energii odbiorcom. Bo o ile nie
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możemy zmienić tego, kto zapewnia, aby w naszych kablach płynął
prąd, to już sam prąd, jako towar w dobrej dla nas cenie, już tak. Jest
to dla nas korzystne, ponieważ jak na każdym rynku, sprzedawcy zależy, żeby sprzedać, a co za tym idzie, zapewnić swojemu klientowi
takie warunki, żeby ten był zadowolony i właśnie z jego usług korzystał. Jak nie trudno się domyśleć, naczelnym argumentem jest cena
prądu, która bardzo często jest niższa od tej, którą mamy od obecnego, wieloletniego dostawcy. Zaznaczyć tu jednak trzeba, że przedsiębiorstwa przesyłające nam prąd mogą być również jego dostawcami.

ZMIANY NIE TAKIE STRASZNE
Jak już to wyjaśniliśmy powyżej, z energią elektryczną jest trochę tak, jak w filmie Marka Piwowskiego „Rejs”, gdzie żona inżyniera Mamonia oświadczyła, że „nikt tu nikogo pod pistoletem nie
trzyma”. I jest to prawda. Mamy pełne prawo do zmiany dostawcy
prądu, bez podawania powodów naszej decyzji. Jak to zatem zrobić? Wystarczy skontaktować się z wybraną firmą, która sprzedaje
energię, a jej przedstawiciel nas odwiedzi, aby przygotować dla nas
optymalny plan taryfowy lub omówi takie warunki telefonicznie.
Kiedy oferta będzie nas zadawalała, podpisujemy z takim sprzedawcą umowę na świadczenie konkretnej usługi. Reszta pozostaje już
w gestii sprzedawcy, który dopełni reszty formalności z dotychczasowym dostawcą prądu. Na ogół zmieniających sprzedawcę energii
obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia wobec dotychczaso-

www.glosseniora.pl

wego dostarczyciela, np. innogy czy PGE. Po upływie pełnego miesiąca zaczynamy otrzymywać prąd z nowego źródła. Tutaj należy
wspomnieć jednak o tym, że otrzymujemy dwie faktury. Jedną za
cenę energii, a drugą za koszty jej przesyłu, czyli za łącza, z których
korzystamy. Tutaj jednak pragnę uspokoić, że suma tych opłat powinna być zdecydowanie mniejsza od dotychczasowego rachunku,
jaki otrzymywaliśmy. Musimy tylko pamiętać, że opłacając rachunki
dochodzi nam jedna kartka więcej. Od takiej umowy, zawartej z nowym sprzedawcą prądu, możemy odstąpić w ciągu 14 dni i każdy
dostawca powinien nas o tym poinformować. Samego sprzedawcę
także możemy zmienić jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z jego usług,
zachowując warunki zawarte w umowie.
Należy pamiętać, aby podpisując taką umowę uważnie ją przeczytać i upewnić się, że zawarte w niej warunki na pewno nam odpowiadają i że na pewno na nich zyskujemy. Tylko jeżeli jesteśmy
tego pewni, nie mamy żadnych uwag, nie czujemy presji ze strony
sprzedawcy, podpisujemy taką umowę.

KORZYŚCI
Co nam daje zmiana sprzedawcy? Przede wszystkim oszczędności. Pamiętajmy, że korzystając z usług największych dostawców płacimy za prąd wg bardzo ogólnego taryfikatora, który uśrednia potrzeby
swoich odbiorców. A przecież każdy z nas zużywa inne ilości prądu
w różnych porach dnia. Nie każdy ogląda codziennie telewizję, od-

kurza czy włącza pralkę. Zmieniając dostawcę energii możemy sprecyzować nasze potrzeby i uzyskać dedykowaną dla nas ofertę dopasowaną do naszego stylu życia. Właśnie takimi są oferty firmy Pulsar
Energia.
Pierwsza z nich - Bezpieczny Senior, dedykowana jest osobom
korzystającym z prądu w taryfie całodobowej G11 oraz dwustrefowej G12w (tańsza energia w weekendy oraz w godzinach nocnych),
z możliwością zawarcia umowy na okres 24, 36 lub 48 miesięcy.
Oferta taka daje gwarancję niezmienności cen energii elektrycznej
i stawek opłat za obsługę handlową w całym okresie umowy. Druga – Oszczędny Senior przewiduje rabat w wysokości 4% od cen za
energię elektryczną i opłat za obsługę handlową ujętych w taryfie dla
energii elektrycznej sprzedawcy, z usług którego korzysta aktualnie
Odbiorca. Jest to specjalna oferta energii elektrycznej dla Seniorów
z umową na czas nieokreślony.
Potrafimy z głową kupować rzeczy codziennego użytku, tak aby
dbać o domowy budżet, może warto zwrócić także uwagę na ceny
prądu, który towarzyszy nam każdego dnia i który tak naprawdę jest
takim samym towarem, na którego wybór i cenę możemy mieć realny wpływ?

KONTAKT DO DORADCY (infolinia):
22/299-29-87, www.pulsarenergia.pl
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100 TYSIĘCY SENIORÓW
KORZYSTA Z RABATÓW W CAŁEJ POLSCE!

W

yjątkowe, symboliczne egzemplarze stutysięcznej Ogólnopolskiej Karty Seniora podczas
uroczystego spotkania w Kinie Muranów
otrzymała Wirginia Szmyt DJ Wika - Ambasadorka Głosu Seniora i najstarsza didżejka w Polsce oraz Jacek Wszoła - polski lekkoatleta i złoty medalista Igrzysk
Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku.
Program Ogólnopolskiej Karty Seniora skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i chcą skorzystać ze zniżek
w ponad 1 000 punktach, instytucjach oraz
ośrodkach zdrowia w całej Polsce.
Każda osoba, która ukończyła 60 lat
może wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora. Jak to zrobić? Wystarczy pobrać, wypełnić i odesłać do nas wypełniony formularz
zgłoszeniowy dla seniora (znajduje się on
na ostatniej stronie magazynu Głos Seniora), dołączając do wysyłki zaadresowaną
kopertę i znaczek pocztowy. Jeśli mieszkasz
w którymś z 52 miast i gmin partnerskich,
do których należą: Andrychów, Biskupiec,
Bukowno, Bytom, Ciechanów, Cieszyn,
Chełmiec, Czerwionka-Leszczyny, Dąbrowa Górnicza, Dzierżoniów, Gaszowice, Jasień, Jastrzębie-Zdrój, Jejkowice,
Jelenia Góra, Jerzmanowice Przeginia,
Kłaj, Kłodzko, Konstancin-Jeziorna, Koronowo, Krzeszowice, Lębork i Powiat
Lęborski, Lidzbark, Lubanie, Malbork,
Małdyty, Nędza, Nowe Miasto Lubawskie, Olkusz, Pieszyce, Płońsk, Radom,
Ropczyce, Rybnik, Rzeszów, Starogard
Gdański, Stary Sącz, Powiat Świecki, Świętochłowice, Tomaszów Lubelski, Ujazd, Ustrzyki Dolne, Włocławek
i Gmina Włocławek, Wyrzysk, Zabierzów, Zabrze, Zawiercie, Zbuczyn, Złoty Stok oraz Województwo Lubelskie,
możesz poprosić o wydanie Ogólnopolskiej
Karty Seniora w odpowiednim urzędzie
w swojej miejscowości.
Program Ogólnopolskiej Karty Seniora wspierają nasi Ambasadorowie, m.in.:
Krzysztof Zanussi, Helena Norowicz
i Aleksander Doba.
ALEKSANDRA SZLUFIK
Koordynator Programu
Ogólnopolska Karta Seniora

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA
W KRZESZOWICACH

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA W GMINIE
KONSTANCIN-JEZIORNA

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ
KARTY SENIORA W BISKUPCU

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA
W GMINIE JASIEŃ

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ
KARTY SENIORA W LUBANIU

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA W PŁOŃSKU

PODPISANIE POROZUMIENIA
O PARTNERSTWIE W MALBORKU

INAUGURACJA OGÓPOLSKIEJ KARTY
SENIORA W BYTOMIU

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA W ŚWIECIU

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY
SENIORA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PONAD 1000 FIRM
Z CAŁEJ POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA POSIADACZY KARTY. SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ ZE ZNIŻEK!

P O L E C A N I

P A R T N E R Z Y

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 wolno stojącym
DOMKU na terenie Parku Zdrojowego (kwatera) 10% zniżki na
pełnopłatne zabiegi dodatkowe bez ordynacji lekarskiej
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój; rezerwacja@ubz.pl;
41 312 48 30; www.uzdrowiskobusko.pl
WEBSALE SP. Z O. O
• Rabat 5% oraz darmowa dostawa przy zakupach powyżej 400 zł
biuro@web-sale.pl; www.afibel.pl
SANATORIUM UZDROWISKOWE AUGUSTÓW
• Bezpłatne wypożyczenie rowerów turystycznych, bezpłatny parking,
7% zniżki na pobyty sanatoryjne
Ul. Zdrojowa 3/5/7, 16-300 Augustów
sanatorium.augustow@biavita.pl; 87 643 28 71
SANATORIUM UZDROWISKOWE „PROMIEŃ”
• 6% na usługi świadczone w Sanatorium Uzdrowiskowym „Promień”
Ul. Nieszawska 22, 87-720 Ciechocinek
promien@sanatoria.com.pl, 54 283 26 26;
sanatoriumpromien.pl
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
DOM SENIORA „NA WZGÓRZU”
• Rabat 5%-10%
Głogoczów 805, 32-444 Głogoczów
dyrekcja@domnawzgorzu.com.pl;788 492 658;
domnawzgorzu.com.pl
UZDROWISKO LĄDEK-DŁUGOPOLE S.A.
• 10% zniżki na pobyty lecznicze
Ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój
iwona.sobolewska@uzdrowisko-ladek.pl;
74 81 46 455

P R O G R A M U

HOTEL WODNIK
• Rabat 30 % terapia andulacyjna
Ul. Nadmorska 10, 84-360 Łeba
wodnik@wodnikleba.pl; 59 86 61 366
SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O. O.
• 10% zniżki na usługi świadczone w Sanatorium Uzdrowiskowym
„Azalia” w Szczawnie-Zdroju oraz Sanatorium Uzdrowiskowym
„Zimowit” w Duszniakch-Zdroju
Ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
marketing@sanatoria-dolnoslaskie.pl; 74 845 82 40
www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
PULSAR ENERGIA SP. Z O. O.
• Wariant I – Oszczędny Senior – 4% rabatu od cen za energię
elektryczną i opłat za obsługę handlową ujętych w taryfie dla
energii elektrycznej sprzedawcy, z usług którego korzysta senior.
• Wariant II – Bezpieczny Senior – Specjalna oferta dla Seniorów
z niską stawką za energię elektryczną dla domu z gwarancją
niezmienności ceny na cały okres umowy.
Ul. Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa
kontakt@pulsarenergia.pl; 22 299 62 01; pulsarenergia.pl
CENTRUM REKREACYJNO-LECZNICZE „GLINIK”
• 10% zniżki turnusy rehabilitacyjne, turnusy zdrowotne, turnus
„Zdrowy kręgosłup”, wczasy dla seniorów, dodatkowe zabiegi.
Wysowa-Zdrój 101/8, 38-316 Wysowa-Zdrój
recepcja@sanatoriumglinik.pl; 18 35 32 024;
sanatoriumglinik.pl
UZDROWISKO WYSOWA
• 10% na zabiegi uzdrowiskowe (wykupione poza ofertą
standardową) Aqua kosmetyk z „Uzdrowiska Wysowa” SA
– 1 szt. za pełny tydzień pobytu
Wysowa-Zdrój 149, 38-316 Wysowa -Zdrój
sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl;
18 353 20 54;
uzdrowisko-wysowa.pl
UZDROWISKO KONSTANCIN ZDRÓJ S.A.
• 5 % rabatu na usługi oferowane przez Uzdrowisko
Ul. Wilanowska 1, 05-520 Konstancin-Zdrój;
m.kolankiewicz@uzdrowiskokonstancin.pl; 667 760 056;
www.uzdrowisko-konstancin.pl

Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl
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ZAMÓWIENIE PRENUMERATY OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU GŁOS SENIORA
(obowiązuje na 6 kolejnych numerów magazynu)

Rodzaj prenumeraty:
¨ 35,00 zł* 6 kolejnych numerów (po jednym egzemplarzu każdego wydania)
¨ 5,90 zł* jeden wybrany egzemplarz w roku 2017
*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

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

57 2490 0005 0000 4500 9810 9905

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16
30-698 Kraków

NR KARTY:

Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników
Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”*
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. z 2016 r. poz. 922). Wiem, że mam prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych, a także do sprzeciwu wobec ich
przetwarzania do wyżej wymienionych celów.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą e-mailową i pocztową nt. dostępnych promocji i rabatów skierowanych do seniorów.

Miejscowość:

Data:
d d - m m - r r r r

DANE OSOBOWE
Imię (imiona):
Nazwisko:
Data urodzenia:
d d - m m - r r r r

Miejsce
urodzenia:

DANE KONTAKTOWE
Ulica:
Numer domu:
Kod pocztowy:
Numer telefonu:

Numer lokalu:

–

Miejscowość:
Własnoręczny czytelny podpis:

Adres
e-mail:

*W
 YPEŁNIONY 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.

AMBASADORZY GŁOSU SENIORA
I OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA

Krzysztof Zanussi

Helena Norowicz

Krystyna Mazurówna

Irena Santor
Sobiesław Zasada

Joanna Talar

SENIORZE, WESPRZYJ DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA MANKO
– GŁOSU SENIORA

Marek Pilch

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

www.stowarzyszeniemanko.pl

