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iękna złota jesień rozpoczyna kolejny Nowy Rok
Akademicki! Ponad 500 Uniwersytetów Trzeciego
Wieku w całej Polsce rozpoczyna właśnie swoje
spotkania i wykłady. Początek jesieni to także powakacyjna aktywizacja wielu innych organizacji seniorskich
– klubów seniora i rad seniorów. Koniec lata to również czas
wydania nowego, przez wielu oczekiwanego, Głosu Seniora!

miał również charakter edukacyjny. Z jednej strony namawiamy Was do zdrowych nawyków żywieniowych, z drugiej do zwracania uwagi na ważne problemy społeczne. W dziale
„Bezpieczny Senior” publikujemy raport na temat przemocy
wobec osób starszych, a w ważnej rozmowie z Tadeuszem
Wojtaszkiem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, prezentujemy zalety spożywania wody.

Nie zmarnowaliśmy wakacji na urlopy. Przez całe lato
ciężko pracowaliśmy, nad ulepszeniem gazety by bardziej
trafiała w Wasze potrzeby i sprawiała, że życiowa jesień będzie bardziej złota i przyjazna.

Na łamach numeru rozmawiamy również m.in. z naszym stałym ekspertem prof. Jerzym Vetulanim. Profesor po
raz kolejny przekonuje, że trzeci wiek to, mimo panującego stereotypu, doskonały czas na seks - receptę na szczęście
i długowieczność.

Oddajemy w Wasze ręce gazetę, pełną nowych pomysłów, inicjatyw i działów tematycznych.
Pierwszy z nich jest elementem kampanii, którą rozpoczęliśmy we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
Przez kilka kolejnych numerów będziemy publikować specjalny dział „Oszczędny Senior”. To edukacyjny projekt,
którego celem jest poszerzenie wiedzy i świadomości ekonomicznej wśród seniorów. W obecnym numerze zachęcamy Was do aktywności na rynku pracy i przedsiębiorczości.
Emerytura to okres, kiedy wreszcie można znaleźć czas, by
wdrożyć w życie własny pomysł na biznes, o którym zawsze
marzyliśmy. Dlaczego nie spróbować?
Wśród nowych działów są też m.in. „Seniorze, pij wodę”
i „Bezpieczny Senior”. Chcemy, by magazyn był nie tylko
miejscem wymiany doświadczeń między czytelnikami, ale by

W tym wydaniu polecamy również rozmowę z profesorem Tomaszem Grodzickim oraz ze wspaniałą seniorką
– podróżniczką, filantropką, wolontariuszką. Barbara Boles – Davis urodziła się i wychowała po drugiej stronie półkuli, ale nigdy nie zapomniała o swoich korzeniach i kraju,
z którego pochodził jej ojciec. Kilka lat temu po raz pierwszy
odwiedziła Polskę i rozpoczęła naukę języka polskiego. Od
wielu lat podróżuje po świecie, by pomagać innym. Pierwszą
część wywiadu z Barbarą publikujemy w tym numerze, kolejne pojawią się w dwóch następnych. Jak zwykle czekamy
na Wasze listy, postulaty, tematy i pomysły mogące sprawić,
aby Głos Seniora był bardziej słyszalny i pomocny!
Miłej lektury
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Projekt „Głos Seniora – edycja IV” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega
sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i tekstów
reklamowych.

3

KALENDARIUM

WRZESIEŃ 2015

21 września, Tarnów
Ogólnopolska inauguracja
roku akademickiego UTW
przy PWSZ w Tarnowie
Więcej na: www.utw.pwsztar.edu.pl
21 – 27 września, Kraków
Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia
Więcej informacji: www.glosseniora.pl
23 września, Opole
Targi Senioralne Expo Opole Senior
24 – 25 września, Warszawa
Międzynarodowy Kongres
Zdrowego Starzenia
Więcej na: www.zdrowestarzenie.org
25 września – 11 października,
Wrocław
Dni Seniora - Wrocław 2015
Więcej informacji: www.dniseniora.pl
29 września – 2 października,
Dąbrowa Górnicza – PUMA
VI międzynarodowa edycja
Przeglądu Umiejętności Artystycznych
Amatorskich Zespołów Seniorów
i Osób Niepełnosprawnych PUMA
Więcej informacji: www.dpsdg.pl

PAŹDZIERNIK 2015

1 października, Warszawa
Posiedzenie Inauguracyjne Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów
www.fundacjaoputw.pl
1 – 2 października, Nowy Sącz,
Małopolskie Targi Seniora
Więcej informacji: www.dlamiasta.org
1 – 2 października, Katowice
Konferencja Polityka senioralna – jak
odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców,
w ramach XIII Samorządowego Forum
Kapitału KATOWICE
Więcej informacji: www.glosseniora.pl
3 – 4 października, Sopot
Sopockie Targi Seniora
Więcej informacji: www.targiseniora.pl
3 października, Płock
Targi zdrowego życia w Płocku
Więcej informacji:
www.targizdrowegozycia.pl
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3 października, Tarnów
Dni Seniora w Tarnowie
Więcej na: www.glosseniora.pl
3 października, Radomsko
Olimpiada Seniora „Zdrowy Senior”
Więcej na: www.glosseniora.pl
4 października, Warszawa
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
Więcej informacji: www.spokosenior.pl
4 października, Niepołomice
III Ogólnopolski Marsz Seniora
w Niepołomicach
Więcej informacji wkrótce na:
www.Wieliczka-utw.pl
5 października, Katowice
I Katowicki Dzień Aktywnego Seniora
Rynek – Plac Teatralny
www.aktywni-seniorzy.info
5 października, Dąbrowa Tarnowska
Inauguracja roku akademickiego UTW
przy Dąbrowskim Domu Kultury
5 – 6 października, Gdańsk
Gdańskie Dni Seniora
Więcej informacji: www.gdansk.pl/seniorzy
5 – 10 października, Zielona Góra
XVII Lubuski Tydzień Seniora
Więcej informacji: www.glosseniora.pl
6 października, Kraków
I Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki
Hotel Best Premier, ul. Opolska 14a,
godz. 9 – 14.30
Więcej informacji: www.jig.krakow.pl
oraz www.glosseniora.pl
6 października, Warszawa
II Kongres Gospodarki Senioralnej
Więcej na: www.kigs.org.pl
8 – 18 października, Kraków
10. edycja Festiwalu 7xGospel
Więcej informacji: www.7xgospel.com.pl
8 października, Wieliczka
Wykład otwarty profesora Jerzego
Vetulaniego pt. Sex receptą na
długowieczność, pod patronatem
Głosu Seniora aula LO w Wielicze,
ul. J. Piłsudskiego 18 godz. 17.30,
www.wieliczka-utw.pl

9 października, Myślibórz
Inauguracja roku akademickiego Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Więcej na: www.mutw.pl
8 października, Tarnów
Inauguracja roku międzyosiedlowych CAS
w Tarnowie
Więcej na: www.glosseniora.pl
10 października, Świętochłowice
I Świętochłowicka Uniwersjada Seniorów
www.utw-swietochlowice.biz
12 października,
Ostrowiec Świętokrzyski
Inauguracja roku akademickiego
UTW w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul.
Akademickiej 12 w gmachu WSBiP blok B.
- Aula im Fr. Ryszki(godz. 15.00)
16 października, Kraków
Gala konkursu o Nagrodę
im. Wojtka Sołtysa
Zgłoś wnuczka lub syna (córkę)
do konkursu!
Zgłoszenia do 2.10.2015,
Szczegóły: www.jcikrakow.pl
18 października, Miechów
Małopolski Marsz Seniora organizowany
przez UTW Miechów
Więcej informacji wkrótce na:
www.glosseniora.pl
22 października, Chrzanów
Premiera spektaklu „Dziady” w wykonaniu
słuchaczy UTW w Chrzanowie oraz
uczniów I L0 w Chrzanowie
www.utw.chrzanow.pl
24 października, Oświęcim
II Oświęcimskie Spotkania Artystyczne
Seniorów. Więcej informacji:
www.ock.org.pl oraz www.glosseniora.pl
24 października, Łazy
Kongres Seniorów Ziemi Zawierciańskiej
pod hasłem „Starzejemy się w dobrym stylu”
Więcej na www.utw.lazy.pl
14 listopada, Kraków

DZIEŃ SENIORA
W KRAKOWIE

KrwioBIEG Kraków
Szczegóły wkrótce!

FORUM III WIEKU ZA NAMI
9-12 WRZEŚNIA ODBYŁO SIĘ FORUM III WIEKU ZORGANIZOWANE PRZEZ SĄDECKI UTW WE
WSPÓŁPRACY Z OGÓLNOPOLSKĄ FEDERACJĄ STOWARZYSZEŃ UTW, JAKO KONFERENCJA W
RAMACH XXV FORUM EKONOMICZNEGO W KRYNICY - NAJWIĘKSZEGO I NAJWAŻNIEJSZEGO
SPOTKANIA DOTYCZĄCEGO EKONOMII I GOSPODARKI W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.
Wśród licznych tematów poruszanych
przez uczestników Forum III Wieku znalazła się m.in. kwestia demografii i gospodarki. W trakcie debaty, specjaliści zastanawiali się nad ekonomicznymi wyzwaniami
procesu starzenia się społeczeństw w Polsce
i na świecie. Ponadto, debatowano nad rolą
osób starszych w życiu publicznym, stopniem przyjazności przestrzeni publicznej
dla seniorów oraz ich roli w społeczeństwie
jako konsumentów. Na tegorocznym Forum
miały miejsce również dyskusje w wymiarze lokalnym, m.in. dotyczące małopolskich
doświadczeń z zakresu funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku.
W trakcie paneli dyskusyjnych, głos zabrali znani i wpływowi goście Forum, m.in.
minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas panelu dotyczącego małopolskich inicjatyw proseniorskich głos zabrał Redaktor Głosu Seniora
Andrzej Skrzyński.
www.federacjautw.pl
www.sutw.pl

SZERSZA RELACJA Z FORUM III WIEKU JUŻ W KOLEJNYM NUMERZE.

II MAŁOPOLSKIE
TARGI SENIORA
1 PAŹDZIERNIKA W NOWOSĄDECKIEJ HALI MOSIR ODBĘDĄ
SIĘ II MAŁOPOLSKIE TARGI SENIORA. TO NAJWIĘKSZA TEGO
TYPU IMPREZA W TEJ CZĘŚCI
POLSKI.

Celem organizatorów jest zaprezentowanie szerokiego zakresu usług i produktów, skierowanych do seniorów. Przedsięwzięcie organizowane jest przez nowosądeckie Stowarzyszenie Dla Miasta we współpracy z miastem Nowy Sącz. Patronem medialnym wydarzenia jest „Głos Seniora”. Wśród firm, które będą obecne
na Małopolskich Targach Seniora, pojawią się przedsiębiorstwa z branż: zdrowie,
kultura, sport i turystyka, usługi prawne oraz zdrowe odżywianie.
Wejście na teren targów jest bezpłatne.
Więcej informacji na stronie www.dlamiasta.org.
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LISTY EKSPERTA
GŁOS

RECEPTĄ
NA DŁUGOWIECZNOŚĆ,
CZYLI SEKS
PO SZEŚĆDZIESIĄTCE

Z PROF. JERZYM VETULANIM ROZMAWIA ŁUKASZ SALWAROWSKI

FOT. FRANCISZEK VETULANI

Czytelnicy „Głosu Seniora" zainteresowali się ostatnio tematyką zależności pomiędzy seksem a długowiecznością! Zadali nam pytanie
czy "Głos Seniora", we współpracy z Panem Profesorem, nie powinien rozpocząć kampanii promującej życie seksualne po sześćdziesiątce? Czy to ma sens w znaczeniu zdrowotnym?
Niewątpliwie tak! Jest związek między seksem a długowiecznością. Jest to jednak przede wszystkim domena mężczyzn. Mężczyzna
aktywny seksualnie jest szczęśliwszy i żyje dłużej. Widać to szczególnie na przykładzie śmiertelności wdowców, którzy umierają bardzo
szybko po śmierci swojej partnerki. Śmierć żony najczęściej pozbawia
ich jedynego źródła seksu - jakie ono jest, takie jest, ale jest! Nie można go często zastąpić kimś innym, gdyż większość seniorów nie chodzi i nie korzysta z usług agencji, nie ma na tyle środków finansowych,
by sobie znaleźć młodą przyjaciółkę.

Podstawowym założeniem jest kwestia wyczucia kultury. Cała historia z seksem polega na tym, że kobiety znacznie mniej są nastawione na aktywność seksualną sensu stricto niż mężczyźni. Badania
wykazały, że najwięcej bezpośrednich kontaktów fizycznych występuje w męskich małżeństwach homoseksualnych, średnio w parach heteroseksualnych, natomiast w małżeństwach lesbijskich do tych bezpośrednich kontaktów seksualnych dochodzi najrzadziej. Kobiety jak
gdyby nie bardzo tego potrzebują.

Jak to wygląda w przypadku kobiet?
Nie ma jednoznacznych badań nad kobietami i wydaje się, że
u kobiet ta seksualność jest bardziej skomplikowana niż u mężczyzn
i u nich po prostu są różne metody kompensowania. Istotne jest u nas
błędne kulturowe przeświadczenie, że kobieta po menopauzie nie powinna uprawiać seksu, gdyż jest to czymś nieprzyzwoitym. Tymczasem sądzę, że każdy powinien mieć prawo do seksu, jeśli chce się nim
cieszyć. Poza stereotypowymi barierami dotyczącymi przyzwoitości,
często mamy problem z samooceną atrakcyjności kobiet. Część myśli,
że nie jest już atrakcyjna seksualnie, dlatego seks już ich nie dotyczy,
często dlatego też przestają o siebie dbać i rzeczywiście stają się mniej
atrakcyjne, zarówno dla siebie jak i dla swojego partnera.

Ale przecież nie robimy tego tylko dlatego. Mamy testosteron i chęć.
Nie robimy tego przecież tylko dla dzieci.
Ale jesteśmy tak ukształtowani, ze względu na wysoki poziom
testosteronu i wysokie libido. A jak to wygląda u zwierząt? Proszę zwrócić uwagę na psy: samiec zawsze ma ochotę, samica tylko
jak ma cieczkę. U wielu małp jest podobnie. W okresie menstruacji małpa jest szalenie chętna, natomiast w innym okresie bardzo
niechętna. Co ciekawe, częściowo u starszych kobiet seks zaczyna
być uprawiany znacznie częściej po menopauzie, dlatego, że znika
zagrożenie niechcianej ciąży. Zrobiono takie badania, jak wygląda
częstość stosunków seksualnych. I wtedy okazuje się, że u części
kobiet po menopauzie jest spadek, u części na tym samym poziomie, ale jest grupa gdzie widać wyraźnie zwiększenie, bo nie boją
się, że zajdą w ciążę i nie będą musiały szukać krążków czy tabletek. W USA 30% kobiet po 70 roku życia utrzymuje jako takie życie
seksualne.

Skoro jednak seks jest zdrowy dla obydwu partnerów i przedłuża ich
życie, a większość kobiet po sześćdziesiątce stwierdza, że to nie jest
już ich temat, co zrobić, aby kobietom chciało się chcieć?
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Kulturowo czy biologicznie?
Biologicznie. To wynika z tego, że u mężczyzn im większa ilość
partnerek, tym większa szansa na sukces reprodukcyjny. Sukces reprodukcyjny mężczyzn zależy od tego ile będzie miał partnerek. Każda partnerka to dla niego potencjalne dziecko.

Aktywność seksualną kobiet po 60-tce potwierdzają też doniesienia
prasy. Informacje o tym, że część kobiet i mężczyzn jeździ do sanatoriów po nowe doznania seksualne oraz artykuły o sex-turystyce, o
tym jak Niemki 50 i 60 + jeżdżą do Afryki, Tunezji w celach seksualnych.
Dobrze by było zrobić badania, jak wygląda seks w uzdrowiskach. Chodzą legendy, ale nie ma badań - jak wygląda seks w sanatoriach. To jest dość ciekawa sprawa - są osoby, które jeżdżą do
sanatorium wyłącznie w celach seksualnych. Na zachodzie moja
znajoma - atrakcyjna pani po 50-ce - zauważyła, że koło niej kręcą się młodzi Grecy. I ona sobie uświadomiła, że oni się kręcą koło
niej, jako osoby, która da im pieniądze za seks. Bo rzeczywiście są
duże grupy starszych pań, które szukają wakacyjnych doznań w obcych krajach, również w Afryce. Są dwa ważne aspekty w tej sprawie. Pierwszy to jest atrakcja, legendy o wielkości, które też nie są
nieuzasadnione. To bardzo ciekawa rzecz, bo rzeczywiście murzyni
mają większe przyrodzenia, a kobiety wybierają mężczyzn o konkretnych cechach. Ale np. Eskimoska nigdy nie wie, jak wygląda
przyrodzenie jej faceta, bo on jest stale zasłonięty. Zatem wśród
osób żyjących w kulturach totalnie zasłoniętych (np.: żydowskiej)
nie ma tej selekcji. W Afryce są w stanie zobaczyć i ocenić swojego
kandydata po walorach fizycznych, co staje się jego atutem. U nas
się dobiera po legendzie, po tym, co opowiadają, a tak "na oko" widzi
się bardzo rzadko, ale jak to się mówi, nie ważne, czy duży czy mały,
ważne, żeby był dowcipny (śmiech).
Doszliśmy do wniosku, że promocja seksu po sześćdziesiątce ma
pozytywny sens zdrowotno-społeczny. Co możemy zatem poradzić
seniorom, aby ulepszyć ich życie seksualne?
Po pierwsze, mężczyzn można uświadamiać, bo mężczyźni
boją się problemów z erekcją. To normalna historia. W tej chwili,
mamy bardzo dobrze działające środki i co ważniejsze, są one tanie! Jeśli Viagra jest dla kogoś za droga, to mamy absolutnie dobre
alternatywne środki - tabletka kosztuje 7-8 zł. W tej chwili, nie jest
to rzecz kosztowna i może być stosowana bez kłopotu. Wystarczy zapytać w aptece. Oczywiście, dobrą rzeczą byłyby spotkania
edukacyjne na uniwersytetach trzeciego wieku. Mogłyby to być
spotkania o tematyce seksuologicznej, coś jakby poradnie. Można
by zapraszać inteligentnych ludzi, którzy mogą coś ciekawego powiedzieć w tym temacie. Mamy przecież w Polsce wielu dobrych
seksuologów.
Druga bardzo ważna rzecz to kwestia higieny osobistej i badań
profilaktycznych narządów intymnych. Ważna jest też higiena i troska o całe ciało, zarówno o narządy intymne jak i np. jamę ustną.
Ważne jest zatem, aby oboje partnerzy dbali o siebie i swoją atrakcyjność seksualną. Ogólnie rzecz biorąc, ważny jest dobry stan zdrowia. Bo nawet jeśli ktoś jest "chętny", a ma straszne bóle w krzyżach, to musi mieć partnerkę, która tak się dostosuje, żeby tego bólu
w krzyżach nie było. Mamy przecież dyspareunię, czyli ból przy kopulacji, co jest też rzeczą kłopotliwą. Warto też w razie innych kłopotów odwiedzić poradnię seksuologiczną.

JEST LEPIEJ, ALE
POTRZEBA ZMIAN
SYSTEMOWYCH.
WAŻNE, ABY ‘DUCH’
GERIATRII TKWIŁ
W KAŻDYM Z NAS,
KTO PRACUJE
Z OSOBĄ STARSZĄ
Z BYŁYM KRAJOWYM
KONSULTANTEM
DS. GERIATRII
PROFESOREM DR
HAB. TOMASZEM
GRODZICKIM
ROZMAWIA BASIA
GAGNON
W poprzednim wywiadzie dla „Głosu Seniora” mówił Pan o sytuacji seniorów w Polsce, która - delikatnie rzecz biorąc - nie
była najlepsza. Czy coś się w tej kwestii zmieniło?
Na pewno tak, ale nie powinniśmy mówić jedynie o sytuacji
geriatrii jako dyscyplinie medycznej, raczej patrzeć z perspektywy pacjenta: czy osoba starsza ma w tej chwili lepszą opiekę, niż
miała 10 lat temu? Takie zmiany nie zachodzą z dnia na dzień,
czy z roku na rok. Nie mamy obiektywnych wskaźników, które wskazywałyby, że jest lepiej, natomiast w mojej ocenie widać
symptomy poprawy.
Po pierwsze, jest duże zainteresowanie lekarzy szkoleniem
w zakresie opieki i problemów pacjenta starszego. Geriatria to
tylko jeden element. Pacjent jest leczony przez lekarzy rodzinnych, psychologów, rehabilitantów, specjalistów z różnych dziedzin. To powinien być jeden spójny system i poszczególne elementy powoli się zmieniają. W zakresie medycyny rodzinnej
Ministerstwo Zdrowia zorganizowało szkolenia z problemów
medycyny wieku podeszłego, które objęły około 1000 lekarzy.
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Leczniczy klimat Nałęczowa
Połączenie terapii i wypoczynku
Szeroka oferta zabiegów
Doskonała opieka lekarsko-pielęgniarska

LISTY EKSPERTA
GŁOS

Przeszkolono również pielęgniarki i fizjoterapeutów. W chwili obecnej trwają ostatnie prace nad uruchomieniem tzw. krótkiej ścieżki
szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy internistów z doświadczeniem
szpitalnym. Uruchomiono również szkolenie z geriatrii dla innych
specjalistów.
Po drugie, widoczne jest coraz większe zrozumienie odmienności medycyny wieku podeszłego, od chirurgii czy kardiochirurgii począwszy, poprzez fizjoterapię i pielęgniarstwo. Świadomość lekarzy
w tej dziedzinie rośnie, natomiast zmian w działaniu NFZ, które by
pomagały we wzroście świadomości lekarzy i motywowały do lepszej
opieki geriatrycznej jest niestety niewiele.
Żeby była lepsza opieka, musi być wiedza i świadomość, ale też
działania systemowe, których brakuje. Jedyne co zostało dotąd wprowadzone przez NFZ, to całościowa opieka geriatryczna jako jednostka rozliczeniowa NFZ do oceny pacjenta starszego. Niestety ilość tych
ocen w skali roku jest minimalna, a byłaby to cenna informacja dla
lekarzy rodzinnych, ośrodków pomocy społecznej i dla rodzin. Powinniśmy dążyć, aby każda osoba po 80 roku życia w Polsce miała takie badanie przeprowadzone raz w roku. Brakuje ciągle oddziałów geriatrycznych, oddziałów rehabilitacyjnych, konsultacji geriatrycznych
w szpitalach, poradni geriatrycznych w lecznictwie otwartym, opieki
farmaceutycznej. Nowością w opiece geriatrycznej będzie możliwość
telekonsultacji, nad którą trwają finalne ustalenia.
Polityka senioralna jest modna. Jest program VIGOR. Czy to się
przekłada na konkretne działania?
Opieka nad osobą starszą jest opieką wieloelementową. Program
VIGOR, który został stworzony przez ministerstwo pracy, jest skierowany przede wszystkim do osób starszych sprawnych i niewątpliwie
dla tych osób jest potrzebny, ale powinniśmy poczekać do czasu, aż
zostanie w pełni wdrożony. Na razie trudno mi oceniać, bo nie widziałem go w działaniu.
VIGOR już jest krytykowany jako bardzo drogi, a skierowany do małej liczby osób.
Projekt Ministerstwa Pracy z założenia nie załatwi wszystkich potrzeb 2,5 miliona 75-latków. Pomoże pewnej części, natomiast zostaje cała reszta osób z problemami, które wymagają istotnych zmian
systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, a przede wszystkim
powiązania działań obu systemów…
Czy to jest kwestia kampanii społecznej? Działań odgórnych? Oddolnych? To jest problem świadomości wynikający z ograniczonego
pola widzenia decydentów. Nie wystarczy jeden krok – dla osób pełnosprawnych jest nim VIGOR czy uniwersytety trzeciego wieku, ale
w ramach zmian systemowych musimy zrozumieć że osoba starsza
wymaga pomocy wielu osób – lekarza, pielęgniarki, dietetyka, rehabilitanta, psychologa, farmaceuty, pracownika socjalnego. A czasem
również architekta wnętrz, który pomoże dostosować mieszkanie do
potrzeb i możliwości osoby starszej. W ramach opieki domowej nie
można zostawiać rodziny samej z wszystkimi problemami. Kluczowe jest zapewnienie ciągłości opieki – osoba starsza jest bowiem pa-
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cjentem szpitala kilka razy w roku, wielu lekarzy specjalistów i lekarza rodzinnego, systemu opieki społecznej w domu oraz w zakładach
opieki długoterminowej. W dniu dzisiejszym nie mamy zapewnionej
ciągłości opieki, a każdy z wymienionych podmiotów działa niezależnie, często nie komunikując się z pozostałymi. Sprawny system informatyczny może częściowo rozwiązać ten problem, ale ciągle pozostaną problemy nie objęte tym systemem wynikające na przykład
z niesprawności. Być może potrzebować będziemy opiekuna-asystenta osoby starszej, który zadbałby o podstawowe potrzeby tych osób
jak np. posiłki, zakupy, płacenie rachunków, koordynację zażywanych
leków etc. Dziś tę rolę pełnią rodziny, ale ze względu na migrację trudno wszystkie potrzeby kontrolować i realizować na odległość.
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Mówił Pan poprzednio, że jest mało geriatrów, około 300? Czy ta
liczba się zmienia?
Ta liczba rośnie, ale nie znacząco. Pamiętajmy, że w żadnej dziedzinie medycyny nie obserwujemy skoku ilościowego, bo liczba lekarzy jest ograniczona. Ciągle mamy za mało lekarzy w Polsce. Duża
grupa młodych ludzi i też w średnim wieku, wyjeżdża za granicę i tam
uprawia zawód.
Rozwój geriatrii jest tylko elementem systemu. Nawet gdybyśmy
wyszkolili 4 razy tyle geriatrów, to nie rozwiąże to problemu starszych
pacjentów. Oni muszą mieć gdzie pracować i mieć narzędzia, gdyż
w przeciwnym razie będą specjalizować się w innych dziedzinach lub
wyjadą za granicę.
Od czego zacząć te zmiany?
Pan Prezydent Komorowski podpisał za swojej kadencji pakiet
opieki nad osobami starszymi [24.12.2013]. Jest Departament Opieki Senioralnej w Ministerstwie Pracy, jednak ideałem byłoby gdyby
powstał międzyresortowy organ współpracujący z Ministerstwem
Zdrowia i innymi resortami. Wtedy zmiany dałoby się wprowadzić,
ale potrzeba myślenia całościowego. W tej chwili każdy patrzy na swój
kawałek i myśli: nie ma co tego zmieniać bo nie będzie efektu. To pewna bezradność, nihilizm i to jest demotywujące. Niestety większość
instytucji jest rozliczana z efektów w krótkiej perspektywie czasowej,
a w sytuacji gerontologii potrzebne jest myślenie długofalowe. Stworzenie samej geriatrii, jak to zrobiono np. we Włoszech, gdzie z dnia
na dzień, przekształcono oddziały internistyczne w geriatryczne, to
działanie fasadowe, które nic nie zmieniło. Chodzi o jakość, a nie
o nazwę. Ważne, aby ‘duch’ geriatrii tkwił w każdym z nas, kto pracuje
z osobą starszą. A biorac pod uwagę rosnaca liczbe osób starszych
również decydenci i to na każdym szczeblu powinni o tym myśleć.
Myślę, że za parę lat doczekamy poprawy, bo udało nam się wprowadzić elementy szkolenia z geriatrii praktycznie do wszystkich specjalizacji. Ale to wciąż tylko jeden krok. Drugi krok, który właśnie
czynimy to wspomniana „krótka ścieżka” szkolenia specjalizacyjnego
dla doświadczonych internistów. Potrzeba jednak jeszcze wielu kroków, a cel się oddala, bo bardzo szybko przybywa osób starszych wymagających pomocy. Reasumując - powinniśmy biec, a dziś bardzo
wolno drepczemy, nie chciałbym powiedzieć, że się czołgamy!

to jest

Nasza tradycja
•
•
•
•
•

6 noclegów w wybranym obiekcie sanatoryjnym
całodzienne wyżywienie z możliwością diet
konsultacja lekarska
18 zabiegów zleconych przez lekarza
całodobowa opieka medyczna

W NASZYCH OBIEKTACH
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Z. L. „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.
Al. Małachowskiego 5; 24-140 Nałęczów
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II OGÓLNOPOLSKIE
SENIORALIA
W KRAKOWIE

ORGANIZATORZY:

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt zrealizowano ze środków finansowych
Województwa Małopolskiego

WYKŁAD PROFESORA JERZEGO VETULANIEGO W CZASIE DNIA
ZDROWIA SENIORA

SENIORZY W CZASIE WYDARZEŃ NA PLACU SZCZEPAŃSKIM

REPREZENTACJA UTW W TARNOWIE W CZASIE POCHODU



2000 UCZESTNIKÓW, 50 ZESPOŁÓW,
PONAD 400 WYDANYCH OGÓLNOPOLSKICH KART SENIORA – W CZERWCU ODBYŁY SIĘ OGÓLNOPOLSKIE SENIORALIA W KRAKOWIE ORGANIZOWANE
PRZEZ STOWARZYSZENIE MANKO,
WYDAWCĘ GŁOSU SENIORA. KRAKÓW
PRZEZ TRZY DNI NALEŻAŁ DO SENIORÓW,
KTÓRZY POKAZALI, ŻE DOBRA ZABAWA
JEST MOŻLIWA BEZ WZGLĘDU NA WIEK.

skiego a następnie przeszli w barwnym korowodzie wokół Rynku Głównego.
W ramach Senioraliów odbył się II Małopolski Kongres Uniwersytetów Trzeciego
Wieku. Przez cały dzień Teatr im. J. Słowackiego był miejscem dyskusji na tematy ważne dla seniorów, jak rozwój Uniwersytetów

Trzeciego Wieku w Polsce, jakość życia seniorów, czy współpraca UTW za granicą.
Gośćmi Kongresu byli m.in. Minister Pracy
i Polityki Społecznej Władysław KosiniakKamysz, posłanka Elżbieta Achinger oraz
prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW – Wiesława Borczyk.

Tegoroczne Ogólnopolskie Senioralia
były drugą odsłoną imprezy, która kolejny
rok przyciągnęła seniorów z całego kraju. W trakcie trzech dni mieli oni okazję
uczestniczyć w koncertach, pokazie mody,
Dniu Zdrowia Seniora i wielu innych atrakcjach. W niedzielę, 7 czerwca w Bazylice
Mariackiej odbyła się również Msza Święta w intencji seniorów. Tuż po niej seniorzy otrzymali klucze do miasta przekazane
przez Prezydenta Krakowa Jacka Majchrow-

www.glosseniora.pl

UTW NAGRODZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW FOT. K. OBROŚLAK

MARIA KANIOR,
PREZES UTW PRZY
PWSE W TARNOWIE
ODBIERA
STATUETKĘ OD
REDAKTORA
NACZELNEGO
GŁOSU SENIOA
POCHÓD GRUP SENIORSKICH WOKÓŁ RYNKU GŁÓWNEGO W KRAKOWIE
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II MAŁOPOLSKI KONGRES UTW

Zespół Stowarzyszenia MANKO dziękuje wszystkim, którzy włączyli się
w organizację II Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie oraz II Małopolskiego Kongresu UTW. Dziękujemy również wszystkim Seniorom, uczestnikom wydarzeń. Cieszymy się, że byliście z nami! Wasze zaangażowanie
oraz miłe słowa, które otrzymaliśmy świadczą, że takie inicjatywy jak Senioralia są ważne i potrzebne. Najlepszym dowodem waszego zadowolenia był również prezent, który otrzymaliśmy kilka dni po Senioraliach z rąk
seniorki Pani Lidii Hanusiak. Dziękujemy!
11
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UTW ŚWIĘTOWAŁY
W SWOICH MIASTACH
Największą majową atrakcją dla studentów Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku były I Juwenalia Plus. Różnobarwny
Marsz Wiosna Życia odebrał od Prezydenta Miasta symboliczne
klucze do Będzina. Uczestnicy wzięli również udział w spektaklu
grupy teatralnej BUTW, a kolejny dzień spędzili na wspólnym biesiadowaniu przy muzyce i grillu.

II Kęckie Senioralia zakończyły rok akademicki 2014/2015 działającego przy Domu Kultury Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach. Impreza stała się okazją do podsumowania czwartego roku
funkcjonowania UTW.

FOT. JÓZEF BAŁTOWSKI

LETNI CZAS TO OKRES, W KTÓRYM W WIELU MIASTACH ODBYŁY SIĘ WYDARZENIA
DEDYKOWANE SENIOROM. WIELU Z NICH PATRONOWAŁ „GŁOS SENIORA”.

W sobotę 20 czerwca 2015 odbyła się druga Ogólnopolska Parada Seniorów i Piknik Pokoleń. W wydarzeniu udział wzięło prawie
7000 osób.
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W Bydgoszczy odbył się VII Przemarz Kapeluszowy połączony
z juwenaliami studentów-seniorów uczęszczających na bydgoskie
Uniwersytety Trzeciego Wieku. W akcji mającej na celu zachęcenie seniorów do aktywności i otwartości uczestniczyło ponad tysiąc
osób.

I Sportowa Senioriada zorganizowana przez Lubuski Uniwersytet Trzeciego Wieku zgromadziła 100 osób. Rywalizowano w wielu dyscyplinach, m.in. w zawodach kręglarskich, strzelaniu z broni
pneumatycznej, w tenisie stołowym, serso, strzelaniu do bramki piłką nożną i oraz w rozgrywkach badmintonowych.

20 czerwca w Łańcucie już po raz czwarty rywalizowały Uniwersytety Trzeciego Wieku Województwa Podkarpackiego w konkurencjach sportowo- rekreacyjnych na „IV Podkarpackiej Spartakiadzie 60+”.

W Toruniu pod hasłem „Jesteśmy” odbyła się pierwsza na Kujawach i Pomorzu Senioriada. Impreza była adresowana do seniorów z całego regionu.

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej”
uczestniczył w Dniach Radomska, prezentując się na stoisku wystawienniczym, wśród innych organizacji pozarządowych i firm.
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Studenci w unijnej stolicy

BOCHNIA

SAMI
LECZ NIE
SAMOTNI

Tworząc
nie czujemy
ile mamy lat
Od 3 lat, na terenie osiedlowego klubu
"Przyjaźń" w Olkuszu działa stowarzyszenie
"Wszyscy dla Wszystkich", którego celem jest
aktywizacja osób starszych oraz integracja seniorów i młodzieży.
Działalność olkuskich seniorów przejawia się
na wielu polach. Bardzo aktywna jest sekcja muzyczna. Grupa kilku seniorów połączona miłością do muzyki raz na jakiś czas organizuje pokazowe koncerty. Seniorów wspiera także młodsze
pokolenie muzyków, wobec czego wiek składu
waha się od 16 do 83 lat.
Prężnie funkcjonuje także lokalna trupa teatralna z p. Danutą Marszałek na czele. Owocem jej
prac są liczne przedstawienia, w tym "Hamlet
Chuligański", na podstawie tekstu Jeremiego
Przybory, a także "Niebiańska Kobieta" i "Pąsowa suknia".
Stowarzyszenie organizuje także wyjazdy seniorów, wobec czego, jego podopieczni mieli okazję zwiedzić odrestaurowany Zamek Rabsztyn,
Dolinę Będkowską, a także Proszowice, gdzie
olkuscy seniorzy zaprezentowali próbkę swoich możliwości. Zaowocowało to nawiązaniem
współpracy pomiędzy olkuskimi i proszowickimi
organizacjami senioralnymi.
Energia olkuskich seniorów kanalizowana jest
na wiele różnych sposobów. Oprócz muzyki i teatru, spora grupa ludzi zajmuje się pisaniem wierszy. Swoich amatorów mają również malarstwo,
sztuki plastyczne, a nawet prace multimedialne.
Aktywnie działa filmowy klub dyskusyjny.
„Wspólnie z seniorami staramy się twórczo ożywiać
nasze najbliższe otoczenie”, mówi Olga Śladowska ze Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszystkich,
„Bardzo trudną rzeczą jest promocja ich działalności w lokalnym środowisku. W medialnym huku
nastawionym głównie na tania sensację piękno artystycznego dorobku naszych seniorów nie ma siły
przebicia”.
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Z zaproszenia profesor Barbary Kudryckiej, europosłanki obecnej kadencji PE, skorzystała grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z Nowego Miasta Lubawskiego. Studenci zwiedzili Brukselę i okoliczne
malownicze miasta i gościli w Parlamencie Europejskim.
Dziesięcioosobowa grupa nowomieszczan pojechała do Brukseli wraz
z przedstawicielami Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Sokółki oraz Sejn
na Podlasiu.

NESTORKA
TAŃCA W RAJU
SENIORA

TEKST I FOT. STANISŁAW R. ULATOWSKI



KLUB SENIORA ,,SAMI LECZ NIE SAMOTNI” W BOCHNI ZOSTAŁ ZAŁOŻONY W 2000 ROKU PRZEZ PANIĄ
ELEONORĘ CHMIELARSKĄ, KTÓRA PROWADZIŁA GO DO ROKU 2005. W ROKU
2005 WYBRANO NA PREZESA STANISŁAWĘ
BABECKĄ, KTÓRA PROWADZI KLUB DO
DNIA DZISIEJSZEGO.
29 września 2010 roku dzięki jej staraniom utworzono Stowarzyszenie Kulturalne Klub Seniora „Sami lecz nie samotni”,
który rozwija się dynamicznie, co przejawia
się m.in. rosnącą liczbą nowych członków.
W klubie organizowane są spotkania z zasłużonymi ludźmi z różnych dziedzin, spotkania okolicznościowe i towarzyskie, a tak-

W 2014 ROKU STANISŁAWA BABECKA-SOJKA ZROBIŁA
NIESPODZIANKĘ CZŁONKOM KLUBU I ZAPROSIŁA ICH NA SWÓJ
ŚLUB I WESELE.

że m.in. zjazdy solenizantów Stanisławów,
wyjazdy do teatrów, kin i wycieczki krajoznawczo-agroturystyczne. Członkowie klubu odwiedzają chorych w domu, szpitalach
oraz w domach pomocy społecznej.

85-LATKA TAŃCZY Z RAJEM SENIORA

Uczestnicy „Raju Seniora” to grupa taneczna złożona z osób powyżej
50–go roku życia. Oprócz regularnych zajęć z „terapii tańca” mają możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności. Seniorzy są szczęśliwi, że mogą zrobić coś dla siebie, dla swojej duszy i swojego ciała. Chętnie uczestniczą we wspólnych, tanecznych zajęciach, które pomagają
w podtrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej.

STANISŁAWA BABECKA-SOJKA
W kolejnym numerze relacja z obchodów uroczystości "Złotych Godów samych lecz nie samotnych" w Bochni.

Grupa inowrocławskich seniorów, w tym słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy, zwiedziła krainę 44 wysp –Świnoujście i jego malownicze okolice.

STOWARZYSZENIE MANKO
JEST PARTNEREM KAMPANII #TAKDLARIO.

Akcja została zainicjowana 5 maja – w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób
Niepełnosprawnych przez czworo utytułowanych Paraolimpijczyków –
multimedalistów Mistrzostw Europy, Świata oraz Igrzysk Paraolimpijskich
– biegaczkę narciarską Katarzynę Rogowiec, pływaczkę Karolinę Hamer,
kulomiota Janusza Rokickiego oraz maratończyka Tomasza Hamerlaka.
Sportowcy z niepełnosprawnością odnoszą bardzo wiele sukcesów na
arenie międzynarodowej, o czym świadczy chociażby rok 2012, kiedy zdobyli aż 36 medali podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie, a Telewizja Polska pokazała jedynie migawki z tego wydarzenia. Celem akcji jest
popularyzacja i promocja Sportu Paraolimpijskiego oraz poprawa sytuacji
sportowców z niepełnosprawnością. Chcemy, aby walkę o medale naszych
Paraolimpijczyków mógł zobaczyć każdy Polak dzięki transmisjom na żywo
z Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016 w TVP1 i /lub TVP2.
Poprzyj kampanię na www.TakdlaRio.pl

W maju b. r. w poznańskim D.K. „Orle Gniazdo” świętowaliśmy Dzień
Matki oraz Nestorki Tańca. Pierwsza część naszych występów zadedykowana była Matkom, zatem tańczyliśmy, śpiewaliśmy i recytowaliśmy dla
nich oraz na ich cześć. Drugą część przeznaczyliśmy Nestorce tańca – 85
- letniej Zofii Sobocińskiej. Jest ona członkiem „Raju Seniora” i od wielu lat
uczestniczy w „terapii tańca”.
Zosia Sobocińska aż do 71 roku życia pracowała jako okulistka, w tym
również 2 lata na kontrakcie w Algierii. Od najmłodszych lat interesowała się tańcem i sportem. W 1948 roku zdobyła vice-mistrzostwo Polski
w pływaniu na grzbiecie. Zosia już od 15 lat chodzi na „terapię tańca”. Był
okres, gdy na zajęcia przychodziła o lasce, odkładała ją i na tyle na ile mogła współuczestniczyła w naszych zajęciach. Obecnie chodzi bez laski, bo
jak twierdzi: „taniec jest dobry na wszystko i taniec mnie uleczył”.
Każdego, kto chce dożyć 85-lat w dobrym zdrowiu i umieć poruszać się
tak pięknie jak Zosia, nasza Nestorka Tańca, zapraszamy na „terapię tańca”
dla seniorów w D.K. „Orle Gniazdo” na Osiedlu Lecha 43 w Poznaniu!

OLGA KUŹMIŃSKA

15

INICJATYWY

PRZEGOŃ ZAWAŁ

SENIORZY DLA PRZEDSZKOLAKÓW



KLUB SENIORA W JORDANOWIE WSPIERA DZIAŁANIA
MIĘDZYPOKOLENIOWE. Z OKAZJI UBIEGŁOROCZNEGO
DNIA SENIORA PRZEDSZKOLAKI Z "TĘCZOWEJ KRAINY"
ZAPREZENTOWAŁY NAM SPEKTAKL "SZEWCZYK DRATEWKA".
Z OKAZJI „DNIA DZIECKA” SENIORZY POSTANOWILI ZŁOŻYĆ IM
REWIZYTĘ.
Spotkanie okazało się fantastycznym pomysłem, który sprawił
obu stronom wiele radości. Dzieciaki zaprezentowały nam pokazy
taneczne, śpiewały i deklamowały wiersze. Na pamiątkę spotkania
każde dziecko otrzymało konika - przytulaka. Ponad 100 maskotek zostało wykonanych przez Seniorów na warsztatach rękodzieła.
Dzieci natomiast ofiarowały Seniorom robione przez siebie aniołki
z papieru.
Ponadto gościliśmy w Miejskim Przedszkolu. "Starszaki" otrzymały od nas słodycze, a maluchy koniki filcowe. Dzieci zaśpiewały
nam piosenki. Były wspólne zdjęcia i prezenty od przedszkolaków.


Radość znajduje się w drobiazgach, trzeba jej tylko poszukać i samemu zainicjować przyjemne wydarzenia. Trzeba przechwycić dobrą
aurę od innych np. od dzieci i pozwolić jej przeniknąć do swojego
życia.
ANNA RODZIK I MARIA NOWAK

SENIORIT,
CZYLI SENIOR I TABLET

SENIOR ROKU
2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie ogłosił IX Małopolski Plebiscyt
„Poza Stereotypem - Senior Roku 2014”.
Plebiscyt dedykowany jest seniorom z terenu
Województwa Małopolskiego - osobom nieszablonowym, które pomimo wieku i często także
(ale niekoniecznie) zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje
i spełniają marzenia. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród kandydatów zgłaszanych przez
organizacje pozarządowe, podmioty kościelne,
jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury,
administracja publiczna, grupy nieformalne oraz
osoby fizyczne. Do końca października nastąpi
rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników,
a na przełomie października i listopada odbędzie
się gala wręczenia nagród.

Na terenie Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej, Chorzowa oraz Katowic ruszył projekt SeniorIT - bezpłatny program edukacyjny dla osób 60+ o możliwościach wykorzystania tabletu i Internetu oraz
o profitach płynących z codziennego użytkowania technologii IT. Organizatorem akcji jest FAJNA
Spółdzielnia Socjalna.
Projekt dotyczy rozwoju lokalnej społeczności seniorów, jako osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w związku z dynamicznym rozwojem nowych technologii (tablety, smartfony). Celem jego
jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych i zmniejszanie poziomu e-wykluczenia oraz objęcie edukacją osób starszych, integrację wewnątrz i międzypokoleniową, a także promocja wolontariatu. Realizacja zadania przyczynia się do ich rozwoju społecznego, aktywności, poszerzania wiedzy i umiejętności, ułatwienia kontaktów z instytucjami: administracji, finansów, zdrowia i kultury.
Kontakt: Zabrze, ul. Roosevelta 118, tel: 720-120-720.
JERZY BOŻYK - LAUREAT UBIEGŁOROCZNEJ EDYCJI
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12 WRZEŚNIA W KRYNICY-ZDROJU
ODBYŁ SIĘ III OGÓLNOPOLSKI MARSZ
PACJENTÓW NORDIC WALKING POD
HASŁEM „PRZEGOŃ ZAWAŁ”, WSPIERANY
PRZEZ ZNANYCH POLSKICH SPORTOWCÓW: MARCINA URBASIA – LEGENDARNEGO POLSKIEGO SPRINTERA ORAZ TOMASZA BRZESKIEGO – MISTRZA ŚWIATA W
NORDIC WALKING, KTÓRZY POPROWADZILI ROZGRZEWKĘ. W IMIENIU STOWARZYSZENIA MANKO, KTÓRE JEST PATRONEM
MEDIALNYM, PREZES ŁUKASZ SALWAROWSKI WRĘCZYŁ PUCHAR „GŁOSU SENIORA”
NAJSTARSZEJ UCZESTNICZCE I NAJSTARSZEMU UCZESTNIKOWI BIEGU.
Każdy z uczestników jest zwycięzcą –
celem organizowanego przez Fundację
„Cardiovascular Center Foundation” marszu jest promowanie bezpiecznej aktywności fizycznej wśród pacjentów kardiologicznych. Nordic walking cieszy się coraz
większą popularnością w Polsce, a kardiolodzy zalecają go zarówno pacjentom jak
i osobom zdrowym. „Dzięki temu liczymy
na zmniejszenie zapadalności na choroby
układu krążenia i poprawę rokowania pacjentów”, mówi prof. Dariusz Dudek Kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii
oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
„To mój trzeci bieg! Jest wielu entuzjastów, którzy uczestniczą co roku pomimo
podeszłego wieku i jest nas coraz więcej",
mówi uczestniczka III Biegu "Przegoń Zawał" Pani Halina Ciesielska. "Propagujemy
zdrowy styl życia, nie tylko z kijkami, ale
też w zakresie odżywiania. Ja szczególnie
polecam rzucenie palenia. Sama byłam palaczka przez wiele lat i rzuciłam z dnia na
dzien. Teraz prowadzę akcję antynikotynową na oddziale kardiologicznym w Nowym
Targu, bo to się wszystko razem łączy. Mam
ogromną satysfakcję, że tyle osób rzuciło
palenie, chwyciło za kijki i chodzi”.
Najszybszą uczestniczką III Ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking "Prze-

NAJSZYBSZA UCZESTNICZKA III OGÓLNOPOLSKIEGO MARSZU
NORDIC WALKING - MARIA KOPYTEK

goń Zawał" została Pani Maria Kopytek (69
lat) z Nowego Targu. Puchar dla najstarszej
seniorki odebrała Pani Aniela Zając (77l.),
a dla najstarszego seniora Pan Waldemar
Bigaj (79l).
Krynickie spotkanie jest uwieńczeniem
programu edukacyjnego pod nazwą „Klub
Pacjenta”, który prowadzony jest przez placówki kardiologiczne w południowej Polsce. Odbyły się też wykłady na temat chorób serca oraz stylu życia, bezpiecznego
dla pacjentów po zawale oraz działalności

pierwszej w Polsce „Szkoły Serca”, która
funkcjonuje od 3 miesięcy w Pińczowie. To
nowatorska inicjatywa wzorowana na doświadczeniach norweskich kardiologów.
Obecnie w większości placówek w Polsce
podstawowe zalecenia lekarskie przekazywane są pacjentowi po zawale w dniu wypisu ze
szpitala, kiedy pacjent zwykle pozostaje pod
wpływem silnego stresu, a najbardziej optymalnym dniem ze względu na przyswajalność informacji jest trzeci lub czwarty dzień
po wypisie ze szpitala. Koncepcja „Szkół
Serca” powstała w marcu br. w wyniku Polsko-Norweskiej wymiany doświadczeń, podczas „I Międzynarodowego Klubu Pacjenta”
w Krakowie, a nowatorski w skali kraju model prewencji wtórnej dla pacjentów kardiologicznych został wdrożony w Centrum
Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii „Intercard” w Pińczowie.

PODPISANO POROZUMIENIE
O WSPÓŁPRACY RAD SENIORÓW
21 sierpnia 2015 roku w Sali Portretowej
Rady Miasta Krakowa miało miejsce spotkanie przedstawicieli Rad Seniorów z Łodzi,
Opola, Poznania, Warszawy i Krakowa oraz
Polskiej Unii Seniorów ,którego celem było
utworzenie „Ogólnopolskiego Porozumienia
o Współpracy Rad Seniorów”.
Gminne rady seniorów utworzone w drodze
demokratycznych wyborów, są jedyną szansą na zorganizowanie faktycznej reprezentacji już blisko
7 milionowej grupy osób w wieku poprodukcyjnym.
Celem porozumienia jest upowszechnianie sposobów powoływania Rad, podniesienie ich rangi
i starania o zapewnienie im odpowiednich warunków funkcjonowania. Stworzenie zasad współpracy
gminnych Rad Seniorów i wspólnej reprezentacji umożliwi definiowanie rzeczywistych potrzeb osób
starszych uwzględniających ich różnorodność i różnice regionalne.
Może to być niezwykle cenną informacją w pracach ustawodawczych dotyczących seniorów.

ANDRZEJ SKRZYŃSKI
17

INTERWENCJE

NIE DLA LIKWIDACJI
NARODOWEGO PROGRAMU
OCHRONY ZDROWIA
PSYCHICZNEGO

FOT. FOTOLIA.COM

ODPOWIADA
APLIKANT
RADCOWSKI
KAROL FRANCZAK
SZANOWNY PANIE
REDAKTORZE!



NARODOWY PROGRAM OCHRONY
ZDROWIA PSYCHICZNEGO (NPOZP)
JEST REALIZOWANY OD 2011 R.
NOWY PROJEKT USTAWY O ZDROWIU PUBLUCZNYM ZAKŁADAŁ LIKWIDACJE TEGO
PROGRAMU I PRZYPISANIE JEGO ZADAŃ
CELOM OPERACYJNYM NARODOWEGO
PROGRAMU ZDROWIA.
W sprawę likwidacji NPOZP zaangażował się wydawca Głosu Seniora - Stowarzysznie MANKO, które we współpracy
z dr hab. n. med. Andrzejem Cechnickiem
(Kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej CM UJ oraz Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia na Rzecz Realizacji
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Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego) zorganizowało konferencję
prasową. W czasie konferencji przedstawiono założenia programu i przekonywano
o konieczności jego utrzymania. Według
Andrzeja Cechnickiego, Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego był reformatorskim przedsięwzięciem, przygotowanym przez wszystkie środowiska eksperckie
w kraju.
3 września w Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie przed Urzędami Wojewódzkimi odbyły się manifestacje
w obronie likwidowanego programu. Przedstawicielom władz wręczano petycje do Pani
Premier oraz Marszałek Sejmu z wnioskiem

o wprowadzenie korekty do procedowanego projektu Ustawy o zdrowiu publicznym,
który w proponowanym kształcie likwidował
ten niezwykle ważny społecznie Program.
W Krakowie, w ponad 200-osobowej
demonstracji, obserwowanej przez liczne media i chronionej przez Policję, wzięła
udział między innymi Anna Dymna od lat
zaangażowana w opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Przedstawiciele manifestujących, wśród których był redaktor Głosu Seniora, zostali przyjęci przez Wojewodę
Małopolskiego J. Millera. Po wysłuchaniu
argumentów przedstawionych przez zgromadzonych, zobowiązał się on przekazać petycję pani Premier Ewie Kopacz.
ANDRZEJ SKRZYŃSKI

Jako stali czytelnicy "Głosu Seniora" zwracamy się z prośbą
o rozeznanie sytuacji w środowisku nauczycielskim. Jesteśmy
zaniepokojeni, zwłaszcza przypadkiem z ostatnich miesięcy
(po wiosennych wyborach) na Śląsku Górnym i Dolnym - wraz
ze zmianą władzy - przyszły nowe porządki!
Czy istnieje ustawa bądź rozporządzenie, które nakazuje dyrektorom szkół zwalniać emerytowanych nauczycieli bądź dyrektorów /nie tych z wczesnych emerytur, ale po 60-ce!/? Z reguły
nie są oni etatowymi pracownikami, tym samym nie blokują etatów młodym; w większości to kobiety, którym 3 lub 6 lat zabrały
urlopy wychowawcze bądź zwolnienia na opiekę nad dzieckiem
(dziećmi). Gdzieś to wszystko się miesza - program 50+, kobiety
i ich praca, praca dla seniorów, którzy chcą pracować (nie dotyczy to np.: administracji...). W większości to ludzie zdolni do pracy, służący swym doświadczeniem młodym następcom.
Służący swym doświadczeniem młodym następcom. Będziemy wdzięczni za wyjaśnienie.
EMERYTOWANI NAUCZYCIELE OPOLA, SOSNOWCA,
DĄBROWY GÓRNICZEJ I WIELU ŚLĄSKICH MIEJSCOWOŚCI.

JEST PANI ZA STARA NA BEZPŁATNE
BADANIA!
Dużo się w Polsce mówi o działaniach dla seniorów. Jak to się
ma do sytuacji, kiedy w kwietniu 2015 r., moja lekarka powiedziała
mi, że jestem za stara na bezpłatne badania, bo bezpłatna mammografia jest tylko do 70tki. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie.
Szanowny Panie ministrze, prosimy o odpowiedź w tej sprawie.
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

LEX PATRONUM KANCELARIA PRAWNA SP. Z. O O
TEL: 12 307 01 76;
UL. PRZY RONDZIE 53/7 31-547 KRAKÓW
W wyroku z 15 października 1999 r. Sąd Najwyższy uznał, że spełnienie
przesłanek do emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia umowy o pracę, ale
może stanowić kryterium wyboru pracownika do zwolnienia w pierwszej
kolejności z przyczyn dotyczących pracodawcy. Podobnie stwierdził Sąd
Najwyższy w wyroku z 8 czerwca 1999 r., przyjmując że uzyskanie przez
pracownika prawa do wcześniejszej emerytury może uzasadniać jego wybór do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeżeli następuje
ograniczenie zatrudnienia w wyniku połączenia dwóch stanowisk pracy.
Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy
- leżąca po stronie pracownika - musi pozostawać w ścisłym związku ze sposobem wykonywania przez pracownika stosunku pracy. Osiągniecie wieku
emerytalnego przez pracownika - jako okoliczność zewnętrzna, obiektywna
- nie ma żadnego związku z treścią stosunku pracy. Dlatego nie powinna być
w ogóle powoływana jako przyczyna wypowiedzenia pracownikowi umowy
o pracę. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika nie świadczy jeszcze o tym, że pracownik musi wadliwe wykonywać swoją pracę.
Podsumowując, rozwiązywanie stosunku pracy wyłącznie z powodu
przekroczenia przez nauczyciela wieku emerytalnego i nabycia prawa do
emerytury jest przejawem dyskryminacji. Tak orzekł siedmioosobowy skład
Izby Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, odpowiadając na pytanie prawne rzecznika praw obywatelskich z października 2008 r. (uchwała z 21 stycznia 2009 r., II PZP 13/08). Pracodawcy
nie mogą więc uzasadniać zwolnienia emerytowanych nauczycieli tym, że
przekroczyli oni określony wiek i nabyli prawo do świadczeń. Oznacza to, że
sądy mogą uchylać nieprawomocne wyroki w sprawach dotyczących zwolnień starszych nauczycieli.
Jeśli zdecydują się Państwo wkroczyć ze sprawą na drogę sądową, nasza
kancelaria prawna deklaruje chęć reprezentowania Państwa przed sądem.

TERMIN OPERACJI 2021 ROK!
Ledwo się poruszam, z trudem chodzę o kulach, jestem wdową
i sama utrzymuję siebie i dom. Jedynym sposobem polepszenia mojej
sytuacji jest operacja kolana. Niedawno dowiedziałam się, że termin operacji wyznaczono mi na 2021 rok. Jaki to ma sens? Czy tak
wygląda troska o seniora, który cały życie przepracował dla naszego
kraju?
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji
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UTW ZA GRANICĄ

20 LAT UTW

WE LWOWIE


OD KILKUDZIESIĘCIU LAT ŻYJĄ
W SWOIM MIEŚCIE, ALE NA OBCZYŹNIE. LWÓW - BO O NIM MOWA JEST PIERWSZYM UKRAIŃSKIM MIASTEM,
W KTÓRYM ZACZĄŁ FUNKCJONOWAĆ
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU.
Od 1349 do 1945 roku, Lwów był jednym z najistotniejszych miast w Polsce. Niestety, z powodu sytuacji geopolitycznej oraz
zmian granic, od 70 lat znajduje się poza
granicami naszego państwa. Jednak tradycje
narodowe są tam kultywowane przez szereg
polskich instytucji. Jedną z nich, jest obchodzący 20-lecie Lwowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, pierwsza tego typu placówka
na Ukrainie.
Założony w 1994, początkowo jako filia Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, już od 2000 roku funkcjonuje
na zasadach autonomicznych. Od tamtej
pory przez ponad 20 lat Lwowski Uniwersytet Trzeciego Wieku kształci seniorów zarówno na polu naukowym, jak i fizycznym.
Współzałożycielami i pierwszymi prezesami zostali doc. dr nauk fizycznych Andrzej

Otko oraz dr nauk medycznych Krystyna
Węgier-Maksymowicz. LUTW został powołany i funkcjonuje przy Towarzystwie
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Obecnie,
w ramach uniwersytetu kształci się około
200 osób.
Lwowiacy nie zapomnieli o swoim pochodzeniu. Nieprzerwanie od 1994 roku
krzewią swoją pamięć o ojczyźnie i w szeroki sposób działają na rzecz polskości. Objawia się to m.in.: poprzez uroczyste obchodzenie świąt narodowych, rocznic ważnych
wydarzeń z historii Polski. Ponadto dbają
o zabytkowe polskie nekropolie takie jak
Cmentarz Łyczakowski czy też Cmentarz
Orląt Lwowskich. Pamiętajmy o tym szczególnie, kiedy zdamy sobie sprawę, że te zabytki nie mogą być remontowane ze środków Unii Europejskiej. Credo takiej postawy
jest fragment 4 zwrotki hymnu Lwowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
"Dopóki wciąż tutaj jesteśmy,
Spokoju Orląt będziemy strzec,
Szczera modlitwa i pieśń Polska
To oręż nasz - "ogień i miecz".

W zeszłym roku odbyła się III edycja
Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich.
W związku z tym wydarzeniem słuchacze
LUTW spotkali się z damą polskiego kina
Danutą Szaflarską, a także reżyserem Janusem Majewskim i Zbigniewem Sowińskim,
który przeprowadził wykład dotyczący życia i twórczości Wojciecha Kilara.
Do głównych celów Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku należą przede
wszystkim regularna edukacja słuchaczy,
ale także aktywizacja społeczna i psychologiczna członków uniwersytetu, zachowanie tożsamości narodowej, krzewienie
polskiej kultury, działalnośc prozdrowotna i charytatywna, integracja słuchaczy
LUTW ze słuchaczami z Polski, współpraca z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń
UTW, z Ogólnopolskim Porozumieniem
UTW, a także lwowskimi stowarzyszeniami. Lwowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
prowadzi też sekcję turystyczno-krajoznawczą, literacką, malarską, a także występujący od 20 lat chór "Lutnia".
OPRACOWAŁ PIOTR POKRYWKA
Na podstawie publikacji
„20 lat Lwowski Uniwersytet III Wieku, 1994–2014”

POZYSKIWANIE FUNDUSZY
NA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ



DECYZJA O ZAŁOŻENIU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UZALEŻNIONA JEST CZĘSTO OD WIELU CZYNNIKÓW.
KLUCZOWE JEST TO, W JAKI SPOSÓB POZYSKAĆ FUNDUSZE
NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY.

Ogólnym wymogiem który należy spełnić przy ubieganiu się
o przyznanie dofinansowania na prowadzenie działalności jest nieprowadzenie przed złożeniem odpowiedniego wniosku innej działalności przez okres 12 miesięcy. Osoba pragnąca uzyskać wsparcie
musi również odbyć szkolenie z zakresu przedsiębiorczości i marketingu a także przedstawić odpowiedni biznes plan. W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat przebiegu całej procedury
warto zgłosić się do odpowiedniego ze względu na miejsce prowadzenia przyszłej działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu
Marszałkowskiego czy jednostki regionalnej wdrażającej programu
unijne. W ramach wspomnianych programów pomoc unijna może
przybrać formę mikropożyczki lub dotacji. Mikropożyczka może
wynieść maksymalnie do 50.000,00 zł i jest udzielana na niski procent. Dotacja jest natomiast bezzwrotna aczkolwiek żeby ją otrzymać trzeba spełnić szczególne warunki.

Wśród najpopularniejszych źródeł pozyskiwania dofinansowania na założenie i prowadzenie własnego przedsiębiorstwa są z całą
pewnością specjalne fundusze z budżetu Unii Europejskiej oraz
Urzedów Pracy.

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ
O dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej mogą domagać
się osoby pełnoletnie pragnące założyć własną działalność. Z pomocy wykładanej ze środków UE skorzystać również mogą rolnicy,
emeryci a także uczniowie szkół średnich. Osoby które ukończyły 45
rok życia liczyć mogą na ułatwioną procedurę składania wniosków.
Wsparcie materialne przy nowo otwieranej działalności uzyskać
można przy pomocy wielu programów unijnych, mających na celu
rozwój naszej firmy. Do najbardziej powszechnych i najczęściej wybieranych programów są:
ÎÎ Program Kapitał Ludzki w Działaniu 6.2. Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
ÎÎ Program Kapitał Ludzki w Działaniu 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (programy regionalne).

ŚRODKI PRZYZNAWANE PRZEZ URZĘDY PRACY
Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane osobie bezrobotnej, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej, osobie podlegającej
ubezpieczeniu społecznemu rolników. Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności
gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres). Najczęściej cała procedura
trwa około 1 miesiąca od momentu złożenia poprawnie wypełnionego wniosku. Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby następuje zawarcie umowy między składającym a danym urzędem pracy oraz
wymaganymi poręczycielami. Dofinansowanie może być przyznane
na zakup towarów i usług w szczególności na: zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów
reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności. Środki finansowe mogą być przeznaczone tylko na zakup nowych towarów.

FOT. FOTOLIA.COM
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KAROL FRANCZAK
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PRZEJŚCIE NA EMERYTURĘ NIE MUSI OZNACZAĆ TEGO, ŻE
SENIOR POWINIEN ZUPEŁNIE ZREZYGNOWAĆ Z DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ DOCHODU – CZASEM BOWIEM OTRZYMYWANE PIENIĄDZE NIE SĄ WYSTARCZAJĄCE DO GODNEGO FUNKCJONOWANIA. PEWNE OGRANICZENIA W TEJ KWESTII DOTYCZĄ
WYŁĄCZNIE ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH ORAZ RENT –
PRZEKROCZENIE OKREŚLONEGO PROGU WYNAGRODZENIA
AUTOMATYCZNIE POWODUJE ZMNIEJSZENIE WSPOMNIANYCH
ŚWIADCZEŃ. ZWYKLI EMERYCI, KTÓRZY OSIĄGNĘLI USTAWOWY
WIEK, MOGĄ WIĘC SPAĆ SPOKOJNIE. ALE GDZIE POWINNI SZUKAĆ ZATRUDNIENIA?

FOT. FOTOLIA.COM

SENIOR
I PRACA

W POLSCE NIEMAL 90% OSÓB W WIEKU
60+ NIE JEST AKTYWNA NA RYNKU PRACY
Z POWODU EMERYTURY LUB RENTY.
JEŻELI JUŻ SĄ AKTYWNE, TO RACZEJ
W CHARAKTERZE PRACOWNIKÓW
NAJEMNYCH.
JULITA E. WASILCZUK,
„Starzejący się przedsiębiorca w Polsce i na świecie”

w rozmaitych obiektach, parkingowi lub portierzy. Mogą pracować
także w osiedlowych sklepikach lub supermarketach (rozkładanie towaru, kasa). Dość popularną metodą na dorobienie do emerytury jest
także powszechne w większych miastach roznoszenie ulotek.
Alternatywą dla zatrudnienia w charakterze najemnym jest założenie własnej działalności, jednak niekoniecznie każdy chce się
tego podejmować. Mimo tego, jak zauważa profesor Politechniki
Gdańskiej, dr hab. Julita E. Wasilczuk w opracowaniu „Starzejący się
przedsiębiorca w Polsce i na świecie", liczba polskich przedsiębiorców
w wieku okołoemerytalnym ciągle wzrasta. Wciąż jednak jest stosunkowo mniejsza niż w innych krajach europejskich. We Francji 39,5%
osób starszych to przedsiębiorcy - jeden przedsiębiorca na pięciu rozpoczął działalność osiągnąwszy pięćdziesiąt lat, a po sześćdziesiątce co czwarty Francuz deklaruje status przedsiębiorcy. W Portugalii
w ciągu dwudziestu lat liczba przedsiębiorców 50+ uległa podwojeniu
i stanowi już ponad 36% całkowitej liczby przedsiębiorców. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to nie tylko możliwość podniesienia dochodów ale również doskonały pomysł na realizację pasji
i zainteresowań.
SYLWIA KĘPA

Kiedy obserwuje się ogłoszenia, łatwo można zauważyć, iż istnieje
kilka obszarów, w których dużą popularnością cieszą się emeryci. Panie, korzystając ze swojego doświadczenia życiowego, mogą znaleźć
pracę przy opiece nad dziećmi. Starsze, ciepłe nianie budzą większe
zaufanie rodziców, gdyż kojarzą się z odpowiednimi kwalifikacjami
oraz zapewnieniem pociechom życzliwej atmosfery, stają się niemal
jak babcie. Ponadto emerytki mogą pracować jako pomoc domowa
– coraz więcej osób poszukuje kogoś, kto pomoże im w posprzątaniu domu, ale także przygotowaniu obiadu czy wyprasowaniu ubrań.
Seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia także nie mogą narzekać na
możliwości zatrudnienia. Są chętnie zatrudniani jako ochroniarze

PIERWSZY ROK STOPNIOWEGO
PODNOSZENIA WIEKU EMERYTALNEGO
UPŁYNĄŁ NA NIEWIELKIM WZROŚCIE
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KOBIET 60+,
ALE NIE PRZYNIÓSŁ WYRAŹNIE WZROSTU
AKTYWNOŚCI MĘŻCZYZN 65+.

ROZMOWA Z SEBASTIANEM KOLISZEM, PARTNEREM
ZARZĄDZAJĄCYM AIP.
Czy forma otworzenia firmy w Akademickich Inkubatorach
Przedsiębiorczości w stosunku do zawiłej procedury zakładania
działalności gospodarczej jest dobrą alternatywą?
- Inkubatory to wsparcie dla początkującego przedsiębiorcy w trzech
obszarach: firma, wiedza i społeczność. Przede wszystkim upraszczamy wszystkie procedury formalne, administracyjne, dajemy osobowość
prawną, księgowość, prawników, profesjonalną przestrzeń biurową,
możliwość wystawiania faktur. Jeden z naszych obszarów wsparcia to
wiedza, w ramach której nasi eksperci i mentorzy udzielają cennych porad oraz dzielą się własnymi doświadczeniami. Kluczem jednak do sukcesu jest społeczność. Początkujący przedsiębiorcy, działając w naszym
inkubatorze, mogą poznawać inne osoby, wymieniać się doświadczeniami, przedstawiać swój pomysł na biznes również ekspertom, inwestorom. Często w ten sposób podrzucają sobie zlecenia.
Kto może otworzyć firmę w takim inkubatorze?
Inkubatory są bardzo popularne wśród młodych ludzi, ale działalność
może założyć w zasadzie każdy bez wyjątku. Takim przykładem może
być funkcjonujący w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości
w Krakowie projekt pod nazwą JustinTwist, prowadzony przez Seniora Pana Adama Czasak i Adriana Kukla. Jest to projekt edukacyjny
skierowany do osób anglojęzycznych z różnych krajów. Celem portalu jest możliwość uczenia się i zapamiętywania długich spisów faktów
dosłownie w kilka minut np. tysięcy faktów historycznych, geograficznych, chemicznych, politycznych czy też z literatury. Do nauki zastosowano innowacyjną dynamiczną technikę audiowizualną, niedostępną
nigdzie indziej.
Co może Pan doradzić seniorom, żeby przekonać ich do otworzenia własnej firmy?
Przede wszystkim własna firma to świetny sposób na nowy zawodowy start, który może dać ogromną satysfakcję i przynieść zawodowe
spełnienie. Życie zawodowe nie kończy się przed i po 60-tce. Własna
firma również może być świetnym sposobem aby dorobić sobie do
emerytury.

FOT. FOTOLIA.COM

NARODOWY BANK POLSKI,
BADANIE ANKIETOWE RYNKU PRACY, RAPORT 2014

AKADEMICKIE INKUBATORY
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
– PROSTY SPOSÓB
NA WŁASNĄ FIRMĘ
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WŁASNY BIZNES
NA EMERYTURZE?

DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
A ŚWIADCZENIA
EMERYTALNE



GENERAL ELECTRIC ZAŁOŻYŁ THOMAS EDISON W WIEKU
45 LAT. TONY RYAN RÓWNIEŻ OKOŁO 50-TKI BYŁ WSPÓŁTWÓRCĄ NAJPOPULARNIEJSZYCH IRLANDZKICH LINII LOTNICZYCH RYANAIR, BĘDĄCYCH JEDNOCZEŚNIE NAJWIĘKSZYM
PRZEWOŹNIKIEM NISKOKOSZTOWYM W EUROPIE. NATOMIAST
IBM URUCHOMIŁ 61-LETNI CHARLES FLINT. JAK WIDAĆ PRZEDSIĘBIORCĄ MOŻNA BYĆ W KAŻDYM WIEKU, A ZGROMADZONE
DOŚWIADCZENIE ORAZ PASJA MOGĄ OWOCOWAĆ W INDYWIDUALNE SUKCESY. CHCIAŁBYŚ BYĆ NA ICH MIEJSCU? TYLKO
JAK SIĘ ZA TO ZABRAĆ I SKĄD WZIĄĆ NA TO PIENIĄDZE?
FOT. FOTOLIA.COM

Jedną z obaw, które towarzyszą osobom starszym przed
założeniem działalności gospodarczej, jest kwestia czy
dodatkowe zarobki nie wpłyną na zawieszenie lub ograniczenie renty lub emerytury.

OD CZEGO ZACZĄĆ?
Zanim zaczniemy poważnie myśleć o własnym biznesie, powinniśmy się zastanowić czy w ogóle ma to sens. Przeciętny człowiek,
który ma marzenia i chciałby coś osiągnąć poprzestaje na rozmyślaniu, dlatego zamiast zastanawiać się przez pół życia najlepiej wziąć
się od razu do pisania biznesplanu. Solidnie wykonany to już dobry
wstęp do sukcesu.
Gdy przelejemy nasz pomysł na papier, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zarejestrować działalność. Tylko jaką formę przyjąć?

WYBÓR RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
Jeśli mamy już niebanalny pomysł na firmę, to kolejnym elementem przesądzającym o sukcesie przedsięwzięcia jest wybranie odpowiedniej formy prowadzenia działalności. Przyszły przedsiębiorca staje przed wyborem, czy podjąć się prowadzenia indywidualnej
działalności gospodarczej, czy też zdecydować się na założenie spółki lub firmy w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Od tej decyzji będzie
zależeć późniejszy sposób i wpływ podejmowanych decyzji w firmie,
odpowiedzialność za jej prowadzenie, sposób rozliczania podatku
oraz podział zysków. Każda forma działalności będzie miała swoje
zalety i wady, dlatego też wybierając najkorzystniejszą formę prowadzenia działalności, rozważyć należy wszystkie aspekty prawne,
wpływające na jej funkcjonowanie. Dlatego np. dla spółki z o. o. wy-
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magane jest zebranie kapitału w wysokości minimum 5 tys. zł, podczas gdy dla spółki akcyjnej wartość ta jest dużo wyższa i wynosi
minimum 100 tys. zł. Spółki osobowe zaś nie podlegają tego rodzaju
wymogom.
Jedną z najprostszych i niskokosztowych form prowadzenia działalności jest otworzenie firmy w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości.Wystarczy przyjść do jednego z oddziałów
inkubatora z dowodem osobistym lub wysłać zgłoszenie przez
http://inkubatory.pl. Dzięki inkubatorom przedsiębiorca może korzystać z szeregu usług i pakietów. Inkubatory zapewniają m.in.
miejsce do pracy oraz obsługę księgową.
Innym sposobem na rozpoczęcie działalności może być rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek możemy podpisać w najbliższym urzędzie
gminy lub wypełnić przez Internet (ceidg.gov.pl - warto zapamiętać
adres strony, ponieważ możecie na niej nie tylko zarejestrować firmę, a także uzyskać wszystkie niezbędne informacje dotyczące spraw
związanych z zakładaniem działalności). Dzięki tzw. „jednemu okienku” formularz ten, oprócz wpisu do ewidencji, jest również wnioskiem
o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do urzędu skarbowego oraz
ZUS lub KRUS. Oczywiście do wypełnienia wniosku będą nam potrzebne szczegółowe dane (jako wnioskodawcy) – pesel, miejsce zameldowania, zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, rodzaj i adres działalności gospodarczej (planowany) oraz twój osobisty
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numer NIP (stanie się on naszym numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG). We wniosku musimy również określić rodzaj
działalności gospodarczej czyli tzw. PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Kody PKD można znaleźć na stronie internetowej Głównego
Urzędu Statystycznego (http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/).
W celu rozpoczęcia działalności w niektórych dziedzinach (obowiązek ten dotyczy 80 różnych rodzajów działalności gospodarczej),
wymagane będzie uzyskanie różnego rodzaju zezwoleń np. koncesji
lub posiadania kwalifikacji. Wnioski o ich uzyskanie należy składać
w odpowiednich organach administracji rządowej bądź jednostki
samorządu.
Kolejnym krokiem, który będziemy musieli wykonać to otworzenie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej. Musimy pamiętać, że fakt zgłoszenia w CEIDG rozpoczęcia działalności gospodarczej nie zwalnia nas z osobistego stawienia się w ZUS.
W organie tym zobowiązani jesteśmy dokonać samodzielnego zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
– mamy na to 7 dni od momentu rejestracji działalności.

Do świadczeń, które mogą ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu w wyniku dodatkowych zarobków uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej zaliczamy:
ÎÎ renty rodzinne, socjalne, z KRUS, z tytułu niezdolności do pracy,
ÎÎ świadczenia przedemerytalne,
ÎÎ emerytury wcześniejsze (górnicze, osoby pracujące
w szczególnych warunkach, kobiety, itp.).
Natomiast świadczenia, które nie mogą zostać zawieszone to:
ÎÎ emerytura otrzymywana przez osoby, które mają
nabyte prawo do emerytury i jednocześnie są
w wieku przynajmniej tzw. powszechnego wieku
emerytalnego;
ÎÎ emerytury mundurowe.
Podsumowując, osoby na emeryturze, które ukończyły powszechny wiek emerytalny lub pobierają świadczenie emerytalne z tzw. mundurówki, mogą uzyskiwać przychód z prowadzenia działalności gospodarczej w jakiejkolwiek wysokości
i nie wpłynie to na ich świadczenie emerytalne.
KAROL FRANCZAK
– aplikant radcowski
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POJĘCIA KTÓRE MUSISZ ZNAĆ

SREBRNA GOSPODARKA


ZWIĘKSZAJĄCY SIĘ UDZIAŁ SENIORÓW W SPOŁECZEŃSTWIE
JEST OKAZJĄ DO DYSKUSJI NA TEMAT SYTUACJI OSÓB
STARSZYCH NA RYNKU PRACY, ALE TAKŻE NA TEMAT ICH
MIEJSCA W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ I EKONOMICZNEJ.
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WŁĄCZ SIĘ
DO SIECI!

ZAPRASZAMY NA STRONĘ
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Osoby starsze bywają postrzegane jako ciężar wiążący się z koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych poprzez zwiększenie dostępu do służby medycznej czy konieczność
wypłacania większej ilości emerytur i innych świadczeń. Mogą też
być uznane za źródło doświadczenia i mądrości, propagatorów
kultury i tradycji. Te skrajne tendencje znajdują odzwierciedlenie
w społecznym i ekonomicznym podejściu do seniorów, m.in. poprzez:
ÎÎ stopniowe ignorowanie ich na rynku konsumentów przeznaczając dla nich wąską grupę produktów;
ÎÎ nieuwzględnianie ich w przekazie marketingowym poprzez
kierowanie reklam przede wszystkim do młodszej i średniej
grupy wiekowej;
ÎÎ w ydłużenie wieku emerytalnego przy jednoczesnym braku
dostosowania warunków pracy.
Naprzeciw tym problemom wychodzi srebrna gospodarka –
idea szeroko propagowana przez Unię Europejską. Obejmuje ona
systemowe rozwiązania uniezależnione od wieku, których grupą
docelową są nie tylko ludzie starsi, ale społeczeństwo w ogóle. Rozwiązania takie wyprzedzają potrzeby ludzi, oferują im udogodnienia zanim wystąpi na nie zapotrzebowanie umożliwiając każdemu
stanie się atrakcyjnym, z punktu widzenia rynku, konsumentem.
Idea ta nie zakłada oddzielenia osób starszych od reszty społeczeństwa i wyselekcjonowania ich jako osobnej grupy, a raczej promuje
aktywne starzenie się oraz podejście, na którym korzysta nie tylko
wybrana grupa społeczna, ale także inne mające z nią kontakt oraz
takie, które pod jakimś czasie zajmą jej miejsce. Dzieje się tak m.in.
przez dostosowanie struktur organizacyjnych i przygotowanie pracowników do wydłużonego wieku emerytalnego, zapewnienie łatwego dostępu do komunikacji, edukacji, profilaktyki zdrowotnej,
udogodnień w środowisku domowym, możliwości technologicz-

SENIORZE,

nych, finansowych, dbania o wygląd. Tego typu udogodnieniami
zajmuje się gerontechnologia wprowadzając zmiany i konstruując
produkty wychodzące naprzeciw potrzebom, ułatwiające życie codzienne.
Korzyści płynące z tego podejścia widoczne są nie tylko w odniesieniu do grupy seniorów – przekształcanie miejsc pracy, nauka
radzenia sobie z motywacją i efektywnością ludzi starszych stanowi
duże udogodnienie dla pracodawców, zwiększa integrację społeczną i aktywizuje społeczeństwo, podczas gdy wzrastająca samodzielność, mobilność oraz świadomość zdrowotna i edukacyjna, a także
dostępność technologii i komunikacji daje seniorom możliwość nie
tylko bycia atrakcyjnymi konsumentami, ale także stanowi udogodnienie dla ich najbliższego otoczenia.
KAJA CHOJNACKA

www.glosseniora.pl

Informacje i REZERWACJE:
tel. 32 325 04 80, 32 325 04 81 (7.00-15.00)
tel. 32 326 23 50, 32 326 23 51 (7.00-18.00, w soboty 10.00-14.00)
Specjalna oferta wypoczynku
dla Seniora

Zawsze aktualne promocje znajdziesz na: w w w. n a t . p l

Sieć Ośrodków Wypoczynkowych i Hoteli w Polsce

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

AKTYWNY SENIOR

PRACA Z TYMI LUDŹMI
TO DOŚWIADCZENIE, KTÓRE
ZMIENIŁO MOJE ŻYCIE…

RAZEM Z NIMI PŁACZĘ
I RAZEM Z NIMI SIĘ ŚMIEJĘ
BARBARA BOLES-DAVIS
PRZEPRACOWAŁA
37 LAT NA SALACH
OPERACYJNYCH JAKO
PIELĘGNIARKA, A OD
23 LAT JEŹDZI NA MISJE
MEDYCZNE, RATUJĄC
ZDROWIE I ŻYCIE W
KRAJACH TRZECIEGO
ŚWIATA. Z POCHODZENIA
POLKA, ODNALAZŁA
SWOJE KORZENIE
PODCZAS OSTATNIEJ
WIZYTY W LIBIĄŻU
(WOJ. MAŁOPOLSKIE).
W TAMTEJSZEJ SZKOLE
UFUNDOWAŁA
SPECJALNĄ NAGRODĘ
„LUDWIK MOŁATA AWARD
OF EXCELLENCE”. JEJ
PASJE TO FOTOGRAFIA
I AKWARELE.
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Basia Gagnon: Jak znalazła się Pani w Libiążu?
Barbara Boles-Davis: Sześć lat temu
przyjechaliśmy z mężem do Polski, żeby poszukać moich korzeni. Myśleliśmy, że co najwyżej odszukamy cmentarz i groby moich
dziadków, ale miałam ze sobą album mojego ojca ze zdjęciami jego rodziny i znałam
datę urodzenia. Ksiądz bardzo szybko odnalazł świadectwo chrztu. Niestety, nie znałam
nazwisk [po mężu] jego sześciu sióstr – moich ciotek, ale kiedy pokazałam mój album
okazało się, że gospodyni rozpoznała siostrę
ojca [Stanisława Koczur, 90-letnia mieszkanka Libiąża] i zaprowadziła nas do niej. Okazało się, że mam wielką rodzinę, której nie
znałam. Mój ojciec miał 18 lat kiedy wybuchła wojna. Był lotnikiem i z całym szwadronem, przez Czechosłowację, Grecję i Francję
uciekał do Anglii. W czasie wojny był pilotem bombowca w polskim dywizjonie „305”.
Generał Sikorski wręczył mu order Virtuti
Militari, był też odznaczony przez brytyjskie
władze (Distinguished Flying Medal) i cztery razy otrzymał Krzyż Zasługi. Po wojnie
oczywiście nie mógł wrócić do Polski i wyemigrował do Kanady.

LUDWIK MOŁATA, URODZONY W LIBIĄŻU W 1918 ROKU,
WALCZYŁ W II WOJNIE ŚWIATOWEJ JAKO PILOT LOTNICTWA
POLSKIEGO I BRYTYJSKIEGO, ODZNACZONY ORDEREM VIRTUTI
MILITARI

BG: Ma Pani też dość niecodzienny sposób
spędzania wakacji…
B.B-D.: Pierwszy raz wyjechałam na
medyczną misję w 1993. Pracowałam jeszcze wtedy jako pielęgniarka i namówił
mnie do tego lekarz. Znajomi myśleli, że
zwariowałam – zapłaciłam z własnej kieszeni za wyjazd i potrzebne środki medyczne. Ale ja nie przepadam za leżeniem
na plaży. Moje ulubione wakacje to pomaganie innym. Mam zdrowe, dorosłe dzieci
i wnuki, i niczego mi nie brakuje. To czas,
żeby dać coś innym. Lubię ludzi i już po
pierwszym wyjeździe byłam ‘uzależniona‘.

To był Ekwador, kopalnie złota, gdzie pracuje się bez żadnego zabezpieczenia, a do
odpalenia dynamitu robotnicy używają zapałek… nie ma tam żadnej opieki medycznej i jest bardzo dużo wypadków. Potem
pojechałam do Afryki, byłam tam już sześć
razy, dwa razy w Zambii, potem w Nepalu,
w Peru byłam 17 razy, pracowaliśmy na wysokości 15961 stóp (ok. 5000 m). Pracowałam z dziećmi chorymi na AIDS w Malawi.
Byłam też w Amazonii. W sumie to już 36
misji. Jeżdżę z International Outreach albo
Medical Ministry International. Z Rotary
Club byłam w Indiach gdzie szczepiliśmy

na polio. Teraz gdziekolwiek nie pojadę
spotykam kogoś znajomego. Dwa tygodnie poświęcam na pracę. Warunki są zazwyczaj bardzo prymitywne, a powrót do
rzeczywistości dość brutalny, więc potem
funduję sobie tydzień w prawdziwym hotelu, zwiedzam turystyczne atrakcje, rozmawiam z ludźmi i robię zdjęcia. Fotografia
to moje hobby.
W kolejnych numerach dalsze historie
i wspaniałe fotografie Pani Barbary BolesDavis z egzotycznych wypraw: Peru, Ekwador, Nepal, Zambia, Malawi, Indie.

B.G: W Libiążu ufundowała też Pani specjalną nagrodę?
B.B-D.: Na zakończenie roku szkoła, do
której chodził mój ojciec [Szkoła Podstawowa Nr 2 w Libiążu] typuje najlepszego
ucznia, który otrzymuje ufundowane przeze mnie stypendium.
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NAJBARDZIEJ LUKSUSOWY OBIEKT UZDROWISKOWY
W POLSCE – JEST JUŻ OTWARTY!!!

SENIOR W UZDROWISKU

UZDROWISKO WIENIEC-ZDRÓJ

STOWARZYSZENIE
UNIA UZDROWISK
POLSKICH
JERZY SZYMAŃCZYK
PREZES STOWARZYSZENIA UNIA UZDROWISK POLSKICH



UNIA UZDROWISK POLSKICH OD
LAT INICJUJE I REALIZUJE DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ FUNKCJONOWANIA MEDYCYNY
UZDROWISKOWEJ, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM CIĄGŁEGO PODNOSZENIA STANDARDÓW I JAKOŚCI LECZENIA PACJENTÓW I KURACJUSZY, JAK
RÓWNIEŻ PROMOCJI PROFILAKTYKI
I REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ.
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich działa od 1998 r. Najistotniejszym
celem realizowanym przez Stowarzyszenie
jest działanie na rzecz pacjentów i kuracjuszy korzystających z tej formy leczenia,
wspieranie rozwoju polskich uzdrowisk,
medycyny uzdrowiskowej oraz turystyki
zdrowotnej, a także reprezentowanie interesów uzdrowisk wobec organów administracji państwowej, samorządów oraz
instytucji ubezpieczenia zdrowotnego
i społecznego. Istotną sferą aktywności jest
również promocja lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki uzdrowiskowej i uzdrowisk, m.in. we współpracy z organizacjami
rządowymi takimi jak POT oraz pozarządowymi w kraju i za granicą.
Rozwijające się dynamicznie w ostatnich latach różne dziedziny medycyny,
w tym również lecznictwo uzdrowiskowe
i rehabilitacja uzdrowiskowa, stanowią coraz istotniejszy element życia społecznego,
w szczególności w kontekście wydłużone-
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go okresu aktywności zawodowej i rosnącej świadomości zdrowotnej społeczeństwa. Wobec przyjętej przez Rząd Polski
Długofalowej Polityki Senioralnej na lata
2014 – 2020 to właśnie lecznictwo uzdrowiskowe stanowić może, wzorem wielu
innych krajów członkowskich UE, istotny
czynnik pomocny w utrzymaniu dłuższej
aktywności osób w wieku senioralnym.
Unia Uzdrowisk Polskich od lat inicjuje
i realizuje działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania medycyny uzdrowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem
ciągłego podnoszenia standardów i jakości
leczenia pacjentów i kuracjuszy, jak również promocji profilaktyki i rehabilitacji
uzdrowiskowej. Naszym zadaniem jest
również uświadamianie osobom w starszym wieku znaczenia zdrowego trybu
i stylu życia, możliwości jakie daje korzystanie z medycyny uzdrowiskowej oraz ich
szerokich korzyści dla kondycji i regeneracji organizmu.
Główną ideą przyświecającą wszystkim
członkom Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich jest stworzenie organizacji,
która poprzez szeroko pojęte lecznictwo
uzdrowiskowe determinuje pacjentów, kuracjuszy różnych pokoleń do aktywności
zdrowotnej, profilaktyki czy rehabilitacji. Poprzez swoją działalność pragniemy
zmienić nierzadko pejoratywny wizerunek starości postrzeganej jako okres życia
pozbawiony aktywności fizycznej, troski

o zdrowy tryb życia czy rozwój osobisty,
wskazując m.in.i uzdrowiska i lecznictwo
uzdrowiskowe jako właściwe miejsce do
realizacji celów prozdrowotnych.

Nowo wybudowany obiekt Pensjonat JUTRZENKA Medical SPA
poszerzył ofertę Uzdrowiska w Wieńcu-Zdroju o działalność rekreacyjną, SPA & Wellness oraz wypoczynkowo-hotelową.
Uzdrowisko Wieniec-Zdrój – znajduje się w centralnej Polsce na Kujawach
6 km od Włocławka, 10 km od autostrady A1, 50 km od Torunia, ok. 100 km na
południowy- wschód od Bydgoszczy, ok. 210 km na południe od Gdańska. To
obiekt bez barier architektonicznych, w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z komfortową jadalnią, gabinetami lekarskimi oraz własną bazą
zabiegową: gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego, salą
fitness oraz salą do prowadzenia zajęć edukacji zdrowotnej. Pensjonat połączony jest podziemnymi tunelami ze wszystkimi obiektami uzdrowiskowymi.
Wyposażony jest również w Strefę SPA & Wellness, w skład której wchodzi:
aquapark (basen rekreacyjny z podwodną muzyką, rwącą rzeką, ławeczki z hydromasażem, gejzery, grzybek wodny, 8 jacuzzi), strefa saun z łaźnią parową,
sauną fińską, kabiną infrared, caldarium i sanarium, ścieżką Kneippa, kubłem
lodowatej wody, prysznicem wrażeń, grotą lodową, grotą solną z tężnią solankową. 6 nastrojowych gabinetów SPA, m.in. salon masażu tajskiego, salon kosmetyczny, siłownia, sala fitness.
W jednym z najstarszych i najpiękniej położonych uzdrowisk na Kujawach
dostępne są zabiegi z użyciem własnych, naturalnych surowców leczniczych,
a dokładnie mowa tu o borowinie i wodzie leczniczej. Zabiegi z użyciem pierwszego surowca, który wydobywany jest z kopalni w Wieńcu-Zdroju, to m.in.:
kąpiele, okłady, zawijania, maseczki. Natomiast woda lecznicza dostępna
w Uzdrowisku wykorzystywana jest w kąpielach leczniczych i krenoterapii
(kuracja pitna), a jej skład jest niezwykle bogaty, bo siarczanowo-chlorkowowapniowo-sodowo-fluorkowo-siarczkowy. Właściwości lecznicze używanych
surowców zostały potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Państwowy
Zakład Higieny. Uzdrowisko specjalizuje się we wspieraniu leczenia następują-

Odwiedź stronę www.uzdrowisko-wieniec.pl

cych chorób: reumatologicznych, ortopedyczno-urazowych, kardiologicznych
i nadciśnienia, dolnych dróg oddechowych, układu nerwowego i osteoporozy.
W Uzdrowisku Wieniec skorzystać można z pomocy doświadczonych specjalistów rehabilitacji ortopedycznej, dla których liczy się przede wszystkim dobro pacjentów oraz szybkie doprowadzenie ich do zdrowia. Aby pomóc Państwu
w walce z otyłością, kompleksowo zaplanujemy plan leczenia, zapewnimy profesjonalną opiekę medyczną, współpracę psychologa i dietetyka, ustalimy optymalny plan treningu fizycznego. Zajmujemy się wczesnym wykrywaniem, profilaktyką i leczeniem różnych dolegliwości związanych z wiekiem i starzeniem się
organizmu. Lekarz po przeanalizowaniu wyników badań, określi wiek biologiczny pacjenta, który może różnić się znacznie od jego wieku kalendarzowego. Oceni również, co spowodowało przedwczesne zestarzenie się organizmu, a następnie zaleci odpowiednie do stanu pacjenta zmiany w dotychczasowym stylu życia,
takie jak np. wprowadzenie diety o większej ilości owoców i warzyw.

REZERWACJE: + 48 54 272 1000, recepcja@uzdrowisko-wieniec.pl,
www.uzdrowisko-wieniec.pl
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UZDROWISKO
NAŁĘCZÓW
DOSKONAŁE MIEJSCE NA ODPOCZYNEK
I PODREPEROWANIE ZDROWIA
ROZMOWA Z ROBERTEM MALIKOWSKIM, KIEROWNIKIEM DS. BADAŃ I PROJEKTÓW
W ZAKŁADZIE LECZNICZYM "UZDROWISKO NAŁĘCZÓW" SA
Co oferuje Seniorom Uzdrowisko Nałęczów?
Uzdrowisko powstało w Nałęczowie
dwieście lat temu z powodu mikroklimatu,
korzystnego położenia – blisko Warszawy
oraz doskonałej kadry lekarzy i terapeutów.
Te walory nadal są ważne, ale dziś Uzdrowisko dysponuje bardzo szeroką bazą noclegową – praktycznie na każdą kieszeń oraz
najnowocześniejszym sprzętem. Oprócz leczenia ważny jest czas wolny, który można
spędzać na spacerach po Parku Zdrojowym,
licznych imprezach kulturalnych adresowanych specjalnie do seniorów lub wycieczkach w obrębie trójkąta turystycznego Nałęczów- Puławy – Kazimierz Dolny. Miasto
ma też ciekawą zabytkową zabudowę
z okresu „Złotego Wieku”, gdzy przyjeżdżał
tu np. Bolesław Prus. Nałęczów to doskonałe miejsce na odpoczynek i podreperowanie
zdrowia.
Wspomniał Pan o parku, to chyba serce
Uzdrowiska?
Zgadza się. Park Zdrojowy jest unikalny
w skali kraju. Został założony przez specjalistów z zakresu fitoterapii, dzięki czemu nie
tylko w przenośni, ale rzeczywiście tworzy
klimat Nałęczowa. W dużej mierze to dzięki
parkowi Nałęczów jest powszechnie znany
jako miejsce, które obniża ciśnienie. Zdarza
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się, że ciśnieniowcy na czasu pobytu odstawiają leki!
Nadciśnienie często powiązane jest z problemami kardiologicznymi. Osoby z takimi problemami mogą skorzystać m.in.
z pakietu Tydzień dla Serca. Co wchodzi
w ramy pobytu?
Tydzień dla Serca to pobyt dedykowany osobom, które miał problemy z sercem
lub są w grupie ryzyka. Jest to wypoczynek
połączony z badaniami i diagnozą, która pozwoli na wykrycie ewentualnych zagrożeń.
Jak wiadomo lepiej jest zapobiegać, niż leczyć, dlatego korzystniej jest przyjechać do
nas na Tydzień dla Serca niż rehabilitację po
przebytym zawale.
Z jakich zabiegów mogą skorzystać Seniorzy
w czasie pobytu w Uzdrowisku Nałęczów?

Do wyboru jest ogromna gama zabiegów z zakresu hydroterapii, fizykoterapii, rehabilitacji ruchowej, kosmetycznych
i SPA. Łącznie jest ich ponad sto, a oddziałują na wiele różnych schorzeń, lub jak zabiegi kosmetyczne i SPA, poprawiają wygląd i samopoczucie.
Oferty uzdrowisk są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Czym wyróżnia się
Uzdrowisko Nałęczów na tle innych?
Właśnie bogactwem i różnorodnością.
Specjalizujemy się wprawdzie w schorzeniach kardiologicznych, ale w praktyce często występują one w powiązaniu z różnymi
problemami – nadciśnieniem, nadwagą,
miażdżycą, ogólną złą kondycją organizmu.
Nasza oferta jest tak szeroka, że możemy
mierzyć się z nimi wszystkimi i skutecznie
pomagać.

ZAKŁAD LECZNICZY UZDROWISKO NAŁĘCZÓW SA
Al. Małachowskiego 5
24-140 Nałęczów
tel: +48 (81) 50-14-356
e-mail: info@zlun.pl
www.spanaleczow.pl
Uzdrowisko Nałęczów honoruje Ogólnopolską Kartę Seniora

WCZESNA REHABILITACJA
KARDIOLOGICZNA
ROZMOWA Z DR N. MED. BARBARĄ OLSZEWSKĄ, DYREKTOR KARDIOLOGICZNEGO SZPITALA
UZDROWISKOWEGO W NAŁĘCZOWIE.
Czy każdy pacjent po leczeniu na oddziale
kardiologicznym jest kandydatem do wczesnej rehabilitacji w nałęczowskim Kardiologicznym Szpitalu Uzdrowiskowym?
Dr n. med. Barbara Olszewska: Kwalifikują się do niej osoby bezpośrednio po
opuszczeniu szpitala, gdzie były leczone
z powodu zawału serca lub operowane. Stale wzrasta liczba chorych kierowanych po
zabiegach na tętnicach wieńcowych: operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego,
po zabiegach koronaroplastyki i wszczepieniu stentów. Są też pacjenci po operacjach
wad serca i tętniaków aorty. Kiedy ich stan
zdrowia ustabilizuje się, nie ma sensu dalsze leczenie wśród ciężko chorych oddziału
kardiologii czy kardiochirurgii. Najlepszym
rozwiązaniem jest niezwłoczne rozpoczęcie wczesnej rehabilitacji kardiologicznej
w szpitalu uzdrowiskowym.
Po co ten pośpiech? Czy nie lepiej zostać
kilka dni dłużej na oddziale, nieco „pomieszkać" w domu, a do uzdrowiska wybrać się później?
Im wcześniej, tym lepiej. Pacjent, mając
jeszcze w pamięci dramatyczny początek
choroby, jest podatny na sugestie dotyczące
stylu życia. Wyspecjalizowany zespół medyczny szpitala uzdrowiskowego wyjaśnia
mu istotę choroby, przedstawia korzyści
płynące z gimnastyki, koryguje leki, wspiera
psychikę. Pomagamy wyeliminować niekorzystne nawyki jak nałogi, niewłaściwe odżywianie, brak ruchu. O efekcie rehabilitacji
decyduje dobra współpraca między kuracjuszem a zespołem rehabilitacyjnym. Chory powinien świadomie i czynnie uczestniczyć w odbudowie swego zdrowia.

Kuracjusz pełen zapału rozpoczyna treningi. Co na to jego serce? Czym różni się
gimnastyka zawałowców od ćwiczeń pacjentów po operacjach?
Ćwiczenia u osób po zawale mają na
celu uruchomienie w uszkodzonym sercu
krążenia obocznego, dzięki czemu blizna
po zawale lepiej się goi. Gimnastyka normalizuje zaburzoną regulację krążenia krwi.
Wysiłek fizyczny naprawia zaburzenia przemiany materii, które przyczyniły się do wystąpienia zawału. Program rehabilitacji zleca lekarz, specjalista kardiologii lub chorób
wewnętrznych. Intensywność zleconego
wysiłku zależy od rozległości zawału i schorzeń współistniejących.
A jeśli pojawią się problemy zdrowotne?
Mamy możliwość postawienia diagnozy
i leczenia na miejscu. Dysponujemy nowo-

czesnym echokardiografem z kolorowym
Dopplerem i obrazowaniem harmonicznym, aparaturą do analizy EKGmetodą Holtera, pracownią rentgenowską, bieżnią do
testów wysiłkowych z ergospirometrem, laboratorium analitycznym. Prowadzimy też
12-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki
Kardiologicznej. Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowany i troskliwy personel
medyczny.
Utrzymujemy ożywione kontakty z klinikami kardiochirurgii, kardiologii, co daje
możliwość uzyskania pomocy w tych placówkach. W naszym Ośrodku BadawczoKonsultacyjnym Wczesnej Rehabilitacji
Kliniki Chirurgii Serca i Transplantologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
usprawniliśmy ponad 200 chorych skierowanych do nas w 9., 14. dobie po przeszczepieniu serca.
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ZAĆMA

– WYBÓR
ODPOWIEDNIEJ
SOCZEWKI TO WYBÓR
JAKOŚCI ŻYCIA



ZABIEG USUNIĘCIA ZAĆMY NALEŻY DO NAJBARDZIEJ SPEKTAKULARNYCH PROCEDUR MEDYCZNYCH – PO 15-30 MINUTACH OSOBA, KTÓRA MIAŁA PROBLEMY
Z WYKONYWANIEM NAJPROSTSZYCH CZYNNOŚCI WRACA DO NORMALNEGO
FUNKCJONOWANIA. SOCZEWKI NAJNOWSZEJ GENERACJI UMOŻLIWIAJĄ USUNIĘCIE ZAĆMY I POZBYCIE SIĘ KONIECZNOŚCI NOSZENIA OKULARÓW, NIE TYLKO DO
DALI, ALE TEŻ DO BLIŻY I DO KOREKCJI ASTYGMATYZMU (TZW. CYLINDRÓW).

Zasadniczo soczewką dostępną w ramach zabiegu finansowanego przez NFZ
jest soczewka jednoogniskowa. Taka tradycyjna soczewka pozwala na uzyskanie
dobrego widzenia do dali, ale nie jest zaprojektowana tak, aby przywrócić równocześnie widzenie do bliży i na inne odległości np. pośrednie, jak do komputera. Po
operacji potrzebne są dodatkowo okulary
do bliży, czyli do czytania a także do komputera.
Decydując się na zabieg w ramach NFZ
i wszczepienie soczewki jednoogniskowej
warto zapytać lekarza o rodzaj wszczepianych soczewek i wybrać miejsce, gdzie
stosuje się renomowane soczewki takie jak
AcrySof® firmy Alcon. Zastosowany w nich
filtr, dzięki specjalnemu żółtemu barwnikowi, chroni siatkówkę oka, zmniejszając
dzięki temu ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, które
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jest najczęstszą przyczyną nieodwracalnej
ślepoty u osób po 60. roku życia. Soczewki wykonane z najwyższej jakości materiału hydrofobowego takiego jak AcrySof®
z odpowiednią budową optyki (asferyczną)
wpływają także na poprawę kontrastu widzianego obrazu, jak również chronią przed
tzw. zaćmą wtórną.
Dostępne w warunkach komercyjnych,
przy pełnej odpłatności ze strony pacjenta
za zabieg i soczewkę są soczewki premium:
wieloogniskowe i toryczne. Umożliwiają
one usunięcie zaćmy i korekcję towarzyszących wad wzroku, w tym astygmatyzmu,
podczas jednego zabiegu. Wybierając taką
opcję warto przed zabiegiem porozmawiać
o wyborze soczewki z lekarzem kwalifikującym i wspólnie znaleźć najkorzystniejsze
dla siebie rozwiązanie.
Wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe w większości przypadków umoż-

liwiają wyraźne widzenie zarówno na odległość, jak i z bliska. Wszczepienie takich
soczewek podczas operacji usunięcia zaćmy nie tylko likwiduje problem zaćmy,
ale również pozwala funkcjonować w codziennym życiu bez okularów. Obecnie na
rynku dostępnych jest kilka rodzajów zaawansowanych technologicznie soczewek
wewnątrzgałkowych. Producentem najnowszych i najbardziej popularnych soczewek AcrySof® IQ ReSTOR® jest firma
Alcon.
Soczewki toryczne wszczepione podczas zabiegu usunięcia zaćmy korygują
astygmatyzm. Po zabiegu ograniczają do
minimum konieczność korzystania z okularów do dali z korekcją cylindryczną. Jedną z bardziej popularnych torycznych soczewek wewnątrzgałkowych jest soczewka
AcrySof® IQ Toric.
Jednym z największych osiągnięć
w okulistyce, z którego można skorzystać
przy usuwaniu zaćmy, jest skonstruowanie torycznej soczewki wieloogniskowej,
korygującej równocześnie astygmatyzm
i starczowzroczność tj. potrzebę stosowania okularów do czytania. Innymi słowy,
w trakcie usunięcia zaćmy można dzięki
niej równocześnie skorygować wadę wzroku, astygmatyzm, jak również uwolnić się
prawie całkowicie od okularów.

AMD – CHOROBĄ
CYWILIZACYJNĄ ?
NA PYTANIA ODPOWIADAŁ PROF. NADZW. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ GRZYBOWSKI,
SPECJALISTA Z ZAKRESU OKULISTYKI.



ZWYRODNIENIE SIATKÓWKI ZWIĄZANE Z WIEKIEM AMD TO W DZISIEJSZYCH CZASACH OBOK JASKRY I ZAĆMY NAJPOPULARNIEJSZA CHOROBA
OCZU.
AMD to zwyrodnienie siatkówki, które prowadzi ostatecznie do zniszczenia
centralnej części siatkówki często zwanej
plamką. Jest to choroba, która w pewnym
stopniu jest związana ze starzeniem się
organizmu dlatego, że występuje głównie u osób starszych. Nie znamy do końca
przyczyny powstania jej, ale wiemy, że ma
związek z wiekiem. Najbardziej narażone
są osoby po 60. roku życia, ale im wyższy
wiek tym prawdopodobieństwo zachorowanie jest wyższe.

CO JEST CHARAKTERYSTYCZNE
DLA TEJ CHOROBY?
Najpierw pojawiają się zmiany bardzo
dyskretne, które mogą jeszcze nie wpływać na jakość widzenia, natomiast będą
już widoczne na dnie oka. Są to tzw. druzy – czyli nagromadzenie materiału pozakomórkowego w obrębie siatkówki i pod
nią. AMD może występować w dwóch
postaciach suchej i wysiękowej (mokrej).
O ile postać sucha postępuje bardzo powoli i zmiany, które pojawiają się w siatkówce, przez wiele lat mogą nie dawać żadnego odzwierciedlenia w ostrości widzenia,
o tyle w postaci wysiękowej dynamika postępu choroby jest bardzo szybka. Niestety zwykle w ciągu kilku miesięcy dochodzi
do pogorszenia zmian na siatkówce oraz
w jakości widzenia. W przypadkach nieleczonych postaci wysiękowej może dojść do
całkowitej utraty wzroku.

JAK MOŻNA DIAGNOZOWAĆ
AMD?
Przede wszystkim bardzo ważne jest samobadanie swoich oczu. Do tego celu można wykorzystać tzw. siatkę Amslera – test,
który każdy może wykonać samodzielnie
w domu. To badanie pozwala na ocenę jakości widzenia.
Diagnostyka lekarska AMD opiera się
na badaniu okulistycznym oraz dwóch badaniach przeprowadzanych przez okulistę.
Pierwszym jest OCT, czyli tzw. optyczna
koherentna tomografia – jest to badanie
nieinwazyjne, badanie wymagające najczęściej poszerzenia źrenicy, dostępne w tym
momencie w wielu poradniach okulistycznych. Drugim przydatnym badaniem jest
angiografia fluoresceinowa, które jest bardziej skomplikowane, ponieważ wymaga
podania kontrastu do układu żylnego pacjenta. Jest ono inwazyjne i potencjalnie
groźne dla pacjenta, ponieważ może nastąpić reakcja uczuleniowa na kontrast, nawet

prowadząca do zagrożenia życia w rzadkich przypadkach. Wyniki obu badań są
istotne, ponieważ uzupełniają się wzajemnie i umożliwiają postawienie prawidłowej
diagnozy.

Bezpłatne porady dla seniorów
Punkt Konsultacyjny
„Wiem o AMD!”
Poznań, os. Piastowskie 115
(domofon 200)
Tel 61 87 92 300
Zadanie współfinansowane ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych
2014-2020
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BOGACTWO
NATURY

ZAKON BONIFRATRÓW SPECJALIZUJĄCY SIĘ W SZPITALNICTWIE ZOSTAŁ SPROWADZONY DO POLSKI W 1609
ROKU, CELEM ROZWOJU I SZUKANIA NOWEJ ALTERNATYWY
DLA ÓWCZESNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ POŚRÓD SZERZĄCYCH
SIĘ NIEUSTANIE CHORÓB I EPIDEMII. DZIŚ BRACIA BONIFRATRZY
PROWADZĄ WŁASNE SZPITALE,
PRZYCHODNIE, PORADNIE ZIOŁOLECZNICTWA, APTEKI I DOMY
POMOCY SPOŁECZNEJ.

Współczesna fitoterapia Zakonu Bonifratrów wygląda zupełnie inaczej niż 400 lat temu, a Bracia specjalizują się w pomocy chorym bazując na doświadczeniu, oraz sprawdzonych i skutecznych recepturach.
Aby ten dorobek służył wszystkim Pacjentom, proponuję kilka naszych
sprawdzonych preparatów:
Venoczar żel, to preparat produkowany w Klasztorze Zakonu Bonifratrów. Duże opakowanie wystarcza na dłuższy czas kuracji. Jego konsystencja sprawia, że szybko się wchłania. Nie pozostawia zabarwienia
na skórze i nie brudzi ubrań. Dzięki głównym składnikom aktywnym,
wyciągom z: oczaru, szałwii, arniki, aloesu, nagietka i lawendy, poprawia krążenie oraz likwiduje dyskomfort przemęczonych nóg. Pielęgnuje suchą skórę, regeneruje, koi, łagodzi i poprawia elastyczność skóry
w okolicach żylaków. Venoczar żel, to sprawdzona receptura na szybką
ulgę dla nóg. Venoczar żel przyda się również w każdej domowej apteczce, jako pierwsza pomoc w przypadku siniaków i stłuczeń.
Bonifraterski Błonnik naturalny suplement diety, to połączenie babki
płesznik i babki ja-jowatej, które dobrane w odpowiednich proporcjach
przywracają i regulują naturalny rytm wypróżnień, wspomagają oczyszczanie jelit i prawidłowe trawienie. Dzięki swym właściwościom suplement diety Błonnik naturalny wpływa korzystnie na układ pokarmowy
i pomaga w utrzymaniu właściwej masy ciała. Wspomaga przemianę materii i zmniejsza uczucie głodu, dzięki czemu ułatwia proces odchudzania oraz pomaga kontrolować poziom cholesterolu we krwi.
Polecam sprawdzone Produkty Bonifraterskie będące owocem wielowiekowej tradycji i doświadczenia Zakonu w ziołolecznictwie.
BRAT JAN Z DUKLI
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PIJ WODĘ
O ROLI WODY W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA ROZMAWIAMY Z TADEUSZEM
WOJTASZKIEM, CZŁONKIEM PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MAGNEZOLOGICZNEGO IM. PROF. JULIANA
ALEKSANDROWICZA
Dorota Kościelniak: Jest Pan założycielem
programu Woda dla Zdrowia. Na czym polega ten program?
Tadeusz Wojtaszek: Program pod hasłem WODA DLA ZDROWIA rozpoczął
działalność w 2006 roku pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza.
W roku 2006 powstał także działający
w ramach programu i pod taką samą nazwą, portal internetowy www.wodadlazdrowia.pl . Program ma charakter edukacyjno-informacyjny, a jego celem jest
popularyzacja wiedzy na temat znaczenia
wody w naszym życiu. Głównym zadaniem jest dbanie o prawidłowe prezentowanie wód butelkowanych znajdujących
się w sprzedaży, wyjaśnianie na czym polega różnica między poszczególnymi jej
rodzajami.
Jaką wodę powinny pić osoby starsze? Na co
powinny zwracać uwagę wybierając wodę
do picia?
Wraz z wiekiem zmienia się funkcjonowanie naszego organizmu. Do zmian
tych należy m.in. spadek wrażliwości
ośrodka pragnienia w mózgu na niedobory wody w organizmie. W praktyce
oznacza to osłabienie chęci i uczucia pragnienia, a w skrajnych wypadkach nawet
ich zaniku. Zapotrzebowanie organizmu
na wodę i biopierwiastki u seniorów jest
jednak nadal duże, więc aby zapobiec
odwodnieniu osoby starsze powinny pamiętać aby zawsze mieć przy sobie butelkę lub szklankę wody, najlepiej mineralnej. Należy zwracać uwagę na skład
wody. Przede wszystkim wybierać wody
wysokozmineralizowane, które zawierają składniki takie jak wapń, magnez oraz
sód. Są to składniki mineralne niezbędne
w diecie, szczególnie seniorów!

Czym różnią się od siebie wody dostępne
na rynku?
Sklepowe półki uginają się obecnie od
przeróżnych wód. Kolorowe etykiety i fikuśne butelki kuszą, ale jednocześnie wprowadzają mętlik w głowie – którą wodę wybrać?
Na rynku mamy dostępne następujące rodzaje wód butelkowanych – źródlane, mineralne,
stołowe oraz lecznicze. Wody źródlane charakteryzują się niską mineralizacją i dzięki
swojej pierwotnej czystości są świetną alternatywą dla często chlorowanej „kranówki” do
przygotowywania herbaty czy zup, najlepiej
nadają się dla dzieci do 3 roku życia. Wody
mineralne pochodzą z głębokich warstw wodonośnych dzięki czemu mają stabilny skład
oraz większą, niż wody źródlane, mineralizację. Jednak i one różnią się między sobą ilością zawartych składników mineralnych, gdyż
dostępne są wody mineralne o niskiej, średniej i wysokiej mineralizacji. Te o wysokiej
mineralizacji to najlepsze wody na co dzień
dla seniora!
Kolejnym rodzajem wody są wody lecznicze, znane kuracjuszom odwiedzającym
uzdrowiska. Charakteryzują się one specyficznym składem, dzięki któremu są stosowane w leczeniu różnych dolegliwości. Na
sklepowych półkach znajdują się także wody
stołowe, czyli wody powstałe po dodaniu
przez producenta jakiegoś składnika – np.
magnezu, czy potasu. W sklepie można spotkać też butelki z przezroczystą cieczą i dodanym aromatem jakiegoś owocu, a niekiedy także z dodatkiem substancji słodzących.
Choć potocznie nazywane są „wodami smakowymi” to są to napoje, których w zdrowej
diecie powinniśmy się wystrzegać.

szybciej, szczególnie jeśli przyjmują one
leki mające właściwości odwadniające.
Wypicie kawy czy herbaty też nie jest panaceum na problem odwodnienia, gdyż te
popularne napoje mają właściwości diuretyczne. Seniorzy powinni wiedzieć, że wg
światowych publikacji dotyczących zdrowia
zapotrzebowanie na wodę dla dorosłego
mężczyzny wynosi 3,7 l, a dla kobiety 2,7 l
jednak jest to suma wody zawarta także w jedzeniu np. w zupach czy owocach oraz innych napojach. Zapotrzebowanie na wodę
jest więc duże, a nie wszyscy w ciągu dnia
pamiętają, aby sięgać po wodę.
Czy woda dostępna w kranach może być alternatywą dla wód butelkowanych?
Choć ostatnimi czasy lansowana jest
moda na picie wody z kranu, to promowanie jej jako alternatywy dla wód butelkowanych jest szkodliwe dla konsumentów. Jest to
zupełnie inny rodzaj wody, który zanim trafi do naszych kranów musi zostać poddany
procesowi uzdatniania m.in. przez chlorowanie. Sama woda wodociągowa pochodzi
z różnych ujęć np. z rzek i innych otwartych
zbiorników. Wody, które kupujemy w butelce
pochodzą z głębokich odwiertów i są pierwotnie czyste. Nie może tu być mowy o jakimkolwiek skażeniu czy dodawaniu chloru.
Wody mineralne mają też stabilny skład oraz
dużo wyższą zawartość minerałów niż wody
z wodociągów. Płynącą z kranu wodę najlepiej więc wykorzystywać przede wszystkim
do celów gospodarczych, a do picia wybierać
zdrowe i pierwotnie czyste wody mineralne,
bogate w biopierwiastki.

Ile wody powinny wypijać dziennie osoby
po 60 roku życia?
Jak już wspominałem, u osób starszych proces odwodnienia następuje
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PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH



Z ROKU NA ROK WZRASTA LICZBA
OSÓB STARSZYCH W SPOŁECZEŃSTWIE. DANE DEMOGRAFICZNE POKAZUJĄ, ŻE W 2013 R. OSOBY STARSZE
STANOWIŁY 14,7% POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA. LICZBA TA BĘDZIE SIĘ ZWIĘKSZAĆ A W 2050 OSIĄGNIE AŻ 32,7 % [1].
Biorąc pod uwagę fakt starzenia się społeczeństwa polskiego, warto spojrzeć na
problemy z jakimi na co dzień zmagają się
seniorzy. W okresie starości zdrowie ulega
pogorszeniu, pojawia się wielochorobowość,
niepełnosprawność, czego konsekwencją jest
zwiększanie się wydatków na leki i jednocześnie pogorszenie się sytuacji materialnej
osób starszych. Inną konsekwencją pojawiania się chorób i zniedołężnienia jest potrzeba
opieki medycznej i socjalnej. Kolejnym problemem z jakim zmagają się osoby starsze
jest zjawisko ageizmu, którego przejawem
jest kreowanie krzywdzących stereotypów
oraz negatywnego obrazu człowieka starszego [2, 3]. Seniorów często postrzega się jako
schorowanych, zniedołężniałych, biednych,
bezradnych, wymagających opieki, bezuży-

tecznych. Przejawy ageizmu mogą przyjmować różne formy, do których zaliczyć można
m.in.: lekceważenie potrzeb, zaniedbania,
izolację społeczną, przemoc fizyczną czy
też nadużycia finansowe polegające nie tylko
na bezprawnym i nieuzasadnionym korzystaniu z zasobów finansowych seniora, ale
również na oszustwach finansowych związanych z niewiedzą i łatwowiernością osób
starszych [3]. Wymienione problemy przyczyniają się do przemocy i zaniedbań wobec
osób starszych.
W literaturze przedmiotu można odnaleźć liczne definicje przemocy. Najbardziej kompletna definicja została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO) i określa ona przemoc wobec osób
starszych jako pojedyncze lub powtarzające
się działanie przyczyniające się do zranienia
lub niosące ze sobą ryzyko zranienia (bez
względu na to, czy działanie jest intencjonalne, czy też nie) osoby starszej lub brak
stosowania działań, występujące w każdej
relacji, która powinna zapewniać zaufanie,
a która w rzeczywistości powoduje krzywdę lub cierpienie osoby starszej [3, 4].

Przemoc wobec osób starszych może
przybierać różne formy, co zostało przedstawione w Tabeli 1.
Zjawisko przemocy wobec osób starszych
jest problemem społecznym bardzo trudnym
do zbadania. Według WHO dane dotyczące
przemocy wobec osób starszych są zaniżone
o ok. 80%. WHO szacuje, że od ok. 4% do 6%
osób starszych doświadczyło jakiejś formy
złego traktowania w domu, a co najmniej 4
mln seniorów doświadczyło maltretowania
w ciągu jednego roku w Regionie Europejskim WHO [6]. W Polsce badania dotyczące
przemocy wobec seniorów były prowadzone
w latach 2008 przez Instytut Psychologii PAN
oraz badanie PolSenior z 2011 r.
Według raportu z badań Instytutu Psychologii PAN z 2009 roku najczęstszą formą przemocy wobec starszych jest przemoc
psychiczna i ekonomiczna, chociaż zdarzają się również przypadki przemocy fizycznej i seksualnej. Do najczęściej występujących form przemocy wobec osób starszych
w rodzinie należą: izolowanie (11,6%), zabieranie pieniędzy (14,2%), ośmieszanie
i wyzywanie (12,9%), zmuszanie do różnych

TABELA 1.PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH [ŹRÓDŁO: 5, S. 26-27]
RODZAJ PRZEMOCY
PRZEJAWY
SKUTKI
przemoc fizyczna: celowe użycie siły fizycznej, której na- uderzanie, policzkowanie, gryzienie, popychanie, obez- potłuczenia, złamania, zwichnięcia,
stępstwem jest uszkodzenie ciała, ból albo osłabienie (nad- władnianie, kopa-nie, duszenie, bicie pięścią, rzucanie rany cięte, wyrwane włosy, strach,
wyrężenie)
w kogoś przedmiotami
niepokój, depresja
przemoc psychiczna:
używanie groźby, upokarzania, znęcanie się, przeklinanie obwinianie, przeklinanie, zastraszanie, grożenie z użyciem
strach, depresja, zażenowanie, bezi inne werbalne zachowania i/albo inne formy psychicznego siły, izolowanie, traktowanie osoby starszej jak dziecko,
senność, utrata apetytu
okrucieństwa, których rezultatem jest strapienie fizyczne agresja słowna, wyzwiska
i psychiczne
utrata pieniędzy, nie-możność opłasprzeniewierzenie pieniędzy, rzeczy wartościowych albo
przemoc finansowa: nielegalne i nieodpowiednie użycie
cenia rachunków, pogorszenie stanu
własności, kradzież, odmawianie osobie starszej prawa
funduszy, własności lub innych zasobów osoby starszej
zdrowia i standardu życia, brak podostępu do własnych funduszy
czucia bezpieczeństwa

rzeczy poprzez pogróżki, groźby lub szantaż (12,3%), wytykanie niepełnosprawności
(13,2%), natomiast poza rodziną: izolowanie, zamykanie (46,7%), szarpanie, popychanie, poszturchiwanie (46%), bicie (43,1%),
zabieranie i wykorzystywanie ich pieniędzy (51,5%), zmuszanie do prac domowych (46,7%), ośmieszanie (48,3%), wytykanie niesprawności fizycznej i psychicznej
(48,5%). Najczęściej sprawcami przemocy
wobec osób starszych w rodzinie są: współmałżonek (43%) i dzieci (synowie (28,6%),
córki (20%) oraz wnukowie [7].
Według raportu badań PolSenior
z 2011 r zjawisko przemocy wobec osób
starszych dotknęło 5,9%. Najczęściej występujące formy przemocy to: znieważanie,
wyśmiewanie, ośmieszanie i lekceważenie
- 5,4%, zastraszanie i szantażowanie - 2,1%,
przemoc fizyczna (bicie, kopanie, duszenie,
okaleczanie) - 0,4%; popychanie lub szturchanie - 1,1%. Przemocą bierną (zaniedbanie) dotkniętych było 14% badanych. Częściej ofiarami przemocy są kobiety (7,9%)
niż mężczyźni (5,9%) [8].
W przypadku przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych ważna jest
znajomość czynników ryzyka przemocy.
Kompleksowego opracowania na ten temat
dokonała prof. Beata Tobiasz – Adamczyk
[3, s.48 – 52]. Tabela 2, opracowana przez
prof. Beatę Tobiasz – Adamczyk, przedstawia czynniki ryzyka przemocy wobec osób
starszych [3].

W przypadku zjawiska przemocy bardzo ważny jest fakt dostrzeżenia problemu
i pomocy osobie będącej ofiarą przemocy
czy też przekazanie informacji odpowiednim służbom. Trzeba jednak zwrócić uwagę
na fakt, że osoby starsze, doznające przemocy, niechętnie przyznają się do krzywdzenia je przez najbliższych członków rodziny czy też swoich opiekunów. Wynika
to z poczucie obowiązku chronienia najbliższych. Ofiary przemocy milczą, gdyż
czują się odpowiedzialne za swoją rodzinę. Innymi powodami milczenia jest wstyd
i bezsilność wobec zaistniałej sytuacji, brak
wsparcia ze strony najbliższych, uzależnienie od sprawcy przemocy, brak zaufania do
profesjonalistów i instytucji czy też po prostu niewiedza na temat form i możliwości
uzyskania pomocy [3].
Naprzeciw problemom z jakimi na co
dzień spotykają się seniorzy - ofiary przemocy wyszła grupa naukowców z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie: dr. hab. Norbert G.
Pikuła, prof. UP, dr hab. Joanna M. Łukasik,
dr Katarzyna Jagielska. Przygotowali oni
międzynarodowy projekt: „Unheard Voices: Developing the East Central European
Network for the Prevention of Elder Abuse” finansowany ze środków Eurepean Association School of Social Work (EASSW)
mający na celu stworzenie międzynarodowej platformy internetowej do wymiany informacji na temat badań, podejmowanych

działań, dostępnych programów wsparcia
dla ofiar przemocy. Na stronie znajdą się
również dane kontaktowe instytucji pomagających ofiarom przemocy. Platforma
www.senior.up.krakow.pl zostanie uruchomiona w październiku 2015 r. Pokłosiem
projektu jest również utworzenie Pracowni
wsparcia dzieci, seniorów i młodzieży działającej przy Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
DR KATARZYNA JAGIELSKA
DR HAB. JOANNA ŁUKASIK
DR HAB. NORBERT G. PIKUŁA, PROF. UP
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
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TABELA 2. CZYNNIKI RYZYKA PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH [ŹRÓDŁO: 3, S. 51]
Zły stan zdrowia i funkcjonalne zaburzenia
Niepełnosprawność redukuje zdolność osoby starszej do szukania pomocy.
u osób starszych
Zaburzenia funkcji poznawczych u osoby star- Agresja w stosunku do opiekuna i destrukcyjne zachowania będące wynikiem demencji mogą sprzyjać przeszej
mocy. Wyższe wskaźniki przemocy występują u osób z demencją.
Zależność od używek ze strony opiekuna lub Sprawca przemocy pod wpływem alkoholu lub innych używek, lub mający poważną chorobę psychiczną stochoroba psychiczna w przeszłości
suje przemoc (przemoc jako wynik choroby lub uzależnienie).

przemoc seksualna: bezpośrednie lub pośrednie mieszanie patrzenie, obnażanie, fotografowanie, gwałt, wymuszanie dyskomfort fizyczny i psychiczny,
się do aktywności seksualnej bez zgody odnośnej osoby
stosunków seksualnych, sugestywne rozmowy, dotykanie wyrzuty sumienia

Zależność sprawcy przemocy od ofiary przemocy

Sprawca jest zależny finansowo od ofiary, od warunków zamieszkania lub w innych dziedzinach. Przemoc jest
rezultatem zależności od zasobów, które posiada ofiara.

dyskredytacja własnego dorobku kulturowego, wymuprzemoc symboliczna: wymuszanie na ludziach starych zanaruszanie praw, osamotnienie, izoszanie noszenia odpowiedniego stroju i posługiwania się
chowania, które jest wygodne grupom dominującym
lowanie się
odpowiednim językiem

Wspólne zamieszkanie

Przemoc jest rzadsza wśród osób mieszkających samotnie. Wspólne zamieszkiwanie stwarza więcej możliwości do pojawienia się konfliktów i napięć, które mogą przemienić się w przemoc.

Czynniki zewnętrzne wywołujące stres

Stresujące wydarzenia życiowe, trwające trudności finansowe w rodzinie powodują wzrost prawdopodobieństwa przemocy.

Izolacja społeczna

Starsze osoby z małą ilością kontaktów częściej są ofiarami przemocy. Izolacja zmniejsza szansę wykrycia przemocy i jej powstrzymania. Dodatkowo wsparcie społeczne może stanowić bufor dla rozładowania stresu.

Historia przemocy

Wśród małżonków obecność przemocy w relacjach małżeńskich może być predyktorem przemocy w starszym wieku.

zaniechanie dostarczania jedzenia, schronienia, odzieży,
zaniedbania: powtarzająca się deprywacja (powtarzające
opieki medycznej, opieki osobistej, kontaktów społecz- niedożywienie, odleżyny, nie leczone
się pogarszanie) opieki, pomocy, która jest potrzebna członych, nieprawidłowe używanie medykamentów albo uży- problemy medyczne, depresja
wiekowi staremu w ważnych czynnościach dnia codziennego
wanie nadmiaru medykamentów
opuszczenie
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strata

zranienie, cierpienie
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WARTO WIEDZIEĆ

I FORUM RYNKU SENIORA



18 CZERWCA ODBYŁO SIĘ W WARSZAWIE I FORUM RYNKU SENIORA.
W CZASIE FORUM DYSKUTOWANO
PRZEDE WSZYSTKIM NA TEMAT WYZWAŃ,
KTÓRE STAWIA STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO. GŁÓWNYMI ZAGADNIENIAMI
OMAWIANYMI PRZEZ UCZESTNIKÓW BYŁY
POSIEDZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW, ZBYT MAŁA LICZBA
PIELĘGNIAREK I SPECJALISTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO, A TAKŻE ASPEKTY TZW. SREBRNEJ
GOSPODARKI.
Poseł Michał Szczerba zapowiedział
wprowadzenie projektu ustawy o monitorowaniu sytuacji osób starszych w Polsce.
Celem wprowadzenia ustawy będzie nałożenie na Prezesa Rady Ministrów obowiązku przedstawiania w Sejmie rocznego, interdyscyplinarnego raportu poświęconego
sytuacji osób starszych w Polsce. Innymi
planowanymi przedsięwzięciem są obrady
I Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów,
które zaplanowano na 1 października br.,

RECENZJA DR KATARZYNY JAGIELSKIEJ



ŻYCIE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA WPISANE JEST W DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCĄ SIĘ RZECZYWISTOŚĆ. W ZAWIROWANIACH CODZIENNOŚCI CZĘSTO BRAK NAM CZASU DLA
SIEBIE, NASZYCH BLISKICH CZY TEŻ REFLEKSJE NAD TYM CO TAK
NAPRAWDĘ JEST W ŻYCIU WAŻNE. JAK W OBLICZU ZMIENNOŚCI
ŚWIATA RADZĄ SOBIE WSPÓŁCZEŚNI SENIORZY? CO TAK NAPRAWDĘ W ŻYCIU STANOWI NAJWIĘKSZĄ WARTOŚĆ? CZYM JEST
SENS ŻYCIA, CO GO WARUNKUJE I CZY NA STAROŚĆ MOŻNA BYĆ
SZCZĘŚLIWYM?
a także powołanie Instytutu Geriatrii oraz
Instytutu Gerontologii Społecznej.
Ważnym tematem poruszanym w czasie forum była sytuacja geriatryczna w Polsce. W naszym kraju chorych w podeszłym
wieku leczą najczęściej interniści. Wynika
to między innymi z faktu, że w Polsce brakuje geriatrów. Goście Forum podkreślali
konieczność zwiększenia liczby specjalistów zajmujących się seniorami cierpiący-

mi na różne jednostki chorobowe, a tym
samym ułatwienie chorym dostępu do tego
rodzaju świadczeń. Profesor Barbara Bień,
kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu
w Białymstoku, w trakcie sesji „Seniorzy
i medycyna” mówiła: – Objęcie pacjenta opieką geriatryczną zmniejsza ryzyko
śmierci o 22%, a o ponad 40 % zwiększa
szansę na dalsze zamieszkiwanie we własnym domu, a więc na samodzielność.

FINAŁ PROJEKTU „RADY DLA SENIORÓW”



12 CZERWCA, W HOTELU SORAY W WIELICZCE, ODBYŁA SIĘ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SENIORÓW PT. "RADY DLA SENIORÓW". WYDARZENIE ZORGANIZOWAŁA OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU.
Tegoroczna edycja poświęcona była uczestnictwu osób starszych w życiu
publicznym. Wśród zgromadzonych osób znaleźli się m.in.: przewodniczący
i członkowie działających lokalnie rad seniorów, liderzy uniwersytetów trzeciego wieku oraz innych organizacji seniorskich. Ogółem, na konferencję przybyło
około 100 uczestników. Uczestnicy mogli dowiedzieć się o szczegółach polityki
senioralnej rządu, a także zapoznać się z celami i ich realizacją programu "Rady
dla seniorów".
Konferencja była zwieńczeniem projektu "Rady dla Seniorów", którego celem
było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków grup seniorskich.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek
Sowa oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
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POCZUCIE SENSU ŻYCIA
OSÓB STARSZYCH

4 SIERPNIA STOWARZYSZENIE MANKO
PODPISAŁO POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z RADĄ KRAKOWSKICH SENIORÓW.
RADA BĘDZIE DYSTRYBUOWAĆ MAGAZYN
„GŁOS SENIORA” ORAZ OGÓLNOPOLSKĄ
KARTĘ SENIORA, A TAKŻE WSPIERAĆ STOWARZYSZENIE PRZY ORGANIZACJI INICJATYW PROSENIORSKICH ODBYWAJĄCYCH
SIĘ NA TERENIE KRAKOWA. „GŁOS SENIORA” BĘDZIE WSPIERAŁ MEDIALNIE DZIAŁANIA RADY.

Na te pytania odpowiada książka Norberta G. Pikuły pt. Poczucie
sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości. Autor
dotyka w niej tematu bardzo ważnego dla każdego człowieka. Jest to
książka pokazująca różne oblicza starzejącego się społeczeństwa. Stając przed faktem, że społeczeństwo polskie starzeje się, liczba seniorów stale wzrasta i wydłuża się ich czas życia, pojawia się pytanie: czy
poprawia się również jego jakość warunkująca w znacznym stopniu
jego sens? Ponadto: czy i jaki sens życiu nadają osoby starsze? Co go
warunkuje?
Praca N.G. Pikuły składa się z czterech rozdziałów. Rozdział
pierwszy ma charakter teoretyczny i stanowi odpowiedź na pytanie
czym jest sens życia i jakie są jego uwarunkowania. W rozdziale tym
przedstawiono najważniejsze teoretyczne założenia socjologiczne,
psychologiczne i pedagogiczne, które odnoszą się do sensu życia
w kontekście zmiany społecznej, jakości życia osób starszych ich potrzeb oraz stylu życia. Przedstawiono w nim również bardzo ważne
zagadnienie samotności i osamotnienia osób starszych. Autor w tym
rozdziale skupił się również na edukacji w późnej dorosłości, przedstawiając wyzwania, jakie stoją przed nią w kontekście sensu życia
i przeciwdziałania samotności wśród osób starszych.
Kolejne dwa rozdziały to założenia metodologiczne oraz analiza
wyników badań przeprowadzonych przez autora na grupie seniorów
w wieku 60 – 74 lata zamieszkujących w Polsce oraz przebywających
na stałe w Kanadzie. W wynikach badań przedstawiono m.in. poczucie sensu życia badanych osób w kontekście orientacji na teraźniejszość i przyszłość, z perspektywy miejsca życia osób starszych,
relacji z innymi osobami (bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami itp.), relacje z Bogiem oraz określenie przez osoby starsze samotności przez
pryzmat sensu życia. Wyniki badań są bardzo interesujące i pokazują, w jak różny sposób mogą spoglądać na te same kwestie seniorzy
tej samej narodowości, żyjący w Ojczyźnie i na emigracji.

Ostatni rozdział Sens życia
w starości - edukacyjne tropy
stanowi zbiór wskazówek „edukacyjnych”. Podjęcie tropu i podążanie za tymi wskazówkami
przez profesjonalnych pedagogów – zarówno teoretyków,
badaczy, jak i praktyków - może
sprawić, że seniorzy zmienią
swoje postrzeganie sensu życia.
Być może dzięki temu ostatni
NORBERT G. PIKUŁA, POCZUCIE SENSU ŻYCIA
OSÓB STARSZYCH. INSPIRACJE DO EDUKACJI
etap życia nie będzie czasem
W STAROŚCI, KRAKÓW 2015, OFICYNA
oczekiwania na zbliżający się
WYDAWNICZA „IMPULS”
jego kres, ale stanie się czasem
wielkich odkryć, poszukiwań, przyjaźni. Ludzie starsi nie muszą być
marionetkami, które bezwiednie dostosowują się do oczekiwań młodszych pokoleń. Mogą być kreatorami swojego życia, bo któż lepiej niż
oni sami wie, jakie są jego potrzeby i co jeszcze można zrobić, żeby po
prostu nadać życiu sens.
Książka Norberta G. Pikuły jest książką poruszającą ważne zagadnienie, jakim jest sens życia. Do przeczytania zachęcam w szczególności te osoby, które chciałyby zgłębić wiedzę teoretyczną, jak i poznać
niezwykle ciekawe wyniki badań porównawczych (seniorzy z Polski
i z Polonii Kanadyjskiej) w obszarze poruszanego zagadnienia. Książka
w sposób doskonały obrazuje zagadnienie sensu życia, wychodząc od
zagadnień najbardziej podstawowych. Przejrzystość treści, ważkość tematu, sprawia, że książkę mogę polecić jako lekturę obowiązkową dla
każdego, a w szczególności dla każdego seniora. Bo przecież życie nie
kończy się wraz z przejściem na emeryturę... wtedy życie tak naprawdę
dopiero się zaczyna. Wystarczy tylko umieć odpowiedzieć na pytanie
co tak naprawdę sprawia, że jestem szczęśliwy i życie ma sens.

KONKURS
CZYM JEST SENS ŻYCIA
WEDŁUG CIEBIE?

Drodzy czytelnicy, czekamy na wasze doświadczenia i przemyślenia.
Napiszcie, czym dla Was jest sens życia. Na wasze odpowiedzi czekamy pod adresem glos.seniora@manko.pl
Trzy najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy publikacją "Poczucie sensu
życia osób starszych" ufundowaną przez Oficynę Wydalniczą Impuls.
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MIASTA PARTNERSKIE

PRAWO DLA SENIORA

RAZEM
MOŻNA
WIĘCEJ!
Na początku roku Nowy Sącz i Chorzów nawiązały współpracę
partnerską na rzecz Seniorów.
Podjęta inicjatywa ma na celu współpracę zmierzającą do integracji osób starszych poprzez organizowanie wspólnych programów
aktywizacji, polegających na wymianie senioralnej oraz opracowywaniu programów skierowanych do seniorów, które przyczynią się
do umacniania więzi międzypokoleniowych. Porozumienie zakłada szerokie współdziałanie w zakresie przedsięwzięć, wydarzeń
i wspólnych projektów, których beneficjentami będą seniorzy z Nowego Sącza i Chorzowa. Koordynatorem współpracy ze strony partnerów jest Marta Mordarska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych oraz Magdalena Sekuła, Pełnomocnik
Prezydenta Chorzowa ds. aktywizacji społecznej.
W ramach współpracy dotychczas odbyło się kilka interesujących wydarzeń. Sądecka delegacja wzięła udział w uroczystej gali
Chorzowskiej Akademii Seniora, podczas której została wystawiona sztuka „Pół na Pół” w reżyserii Wojciecha Malajkata, a zaraz po

niej w spotkaniu przedstawicieli Nowego Sącza i Chorzowa. Wkrótce
Chorzowianie złożyli rewizytę w Nowym Sączu, w czasie której m.in.
zwiedzili Miasteczko Galicyjskie, odwiedzili Karczmę Galicyjską,
a także wzięli udział w koncercie Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej.
W czerwcu odbyły się również warsztaty senioralne oraz
I Międzynarodowa Konferencja „Razem da seniorów”. Efektem
współpracy seniorów z Nowego Sącza i Chorzowa było powstanie
gazety, Karty Dobrych Praktyk, wernisażu prac plastycznych oraz
rękodzieła.
Od współpracy z Chorzowem zaczęła się budowa sieci miast
i gmin, z którymi Nowy Sącz podjął współprace w zakresie tworzenia programów skierowanych do osób starszych. W dniu 17 – 18
maj 2015 r. miało miejsce podpisanie czterostronnego porozumienia pomiędzy: Miastem Chorzów – Miastem Nowy Sącz – Gminą
Koszęcin oraz Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”. Podjęte porozumienie było kolejnym działaniem, które ma na celu współprace w inicjowaniu przedsięwzięć zmierzających do integracji i aktywizacji
seniorów.

RYBNIK PARTNEREM GŁOSU
SENIORA
RYBNIK TO MIASTO, KTÓRE POSIADA BOGATĄ OFERTĘ KIEROWANĄ DO OSÓB STARSZYCH. SZCZEGÓLNĄ ROLĘ W TYM ZAKRESIE
PEŁNIĄ UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ORAZ INSTYTUCJE
KULTURY I JEDNOSTKI MIEJSKIE. MIASTO PRZYSTĄPIŁO TEŻ DO
PROGRAMU OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. W PRZYSZŁOŚCI
KARTA BĘDZIE ELEMENTEM PROGRAMU LOKALNEGO RYBNIK
PRZYJAZNY SENIOROM. CELEM INICJATYWY JEST POBUDZANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ SENIORÓW I UMOŻLIWIENIE IM
TWÓRCZEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU MIASTA. ZABIEGA O TO
RÓWNIEŻ RYBNICKA RADA SENIORÓW.
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NAJCZĘSTSZE
PYTANIA
O DAROWIZNĘ
NA PYTANIA ODPOWIADA NOTARIUSZ OSKAR KNUPLERZ

OSKAR KNUPLERZ
UL. STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO 24,
31-539 KRAKÓW
TELEFON: 12 421 65 37

Czym jest darowizna?
Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa ta ma charakter bezpłatny, co oznacza, że osoba która
otrzymała przedmiot darowizny nie musi darczyńcy w zamian za
niego płacić. Przedmiotem umowy darowizny mogą być prawa, nieruchomości a także rzeczy ruchome.
W jakiej formie powinna być zawarta umowa darowizny nieruchomości?
Umowa darowizny nieruchomości, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - zawsze musi zostać
zawarta w formie aktu notarialnego. Nie ma wyjątków od tej reguły.
Czy trzeba płacić podatek od umowy darowizny?
Polski ustawodawca uzależnił wysokość podatku od kwoty nabytej darowizny oraz od przynależności do określonej grupy podatkowej. Wyróżnia się trzy grupy podatkowe, a przynależność do każdej z nich zależna jest od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa
i wpływa na wysokość ewentualnego podatku.
Istotnym jest że tylko członkowie najbliższej rodziny tj. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym i macocha
(tzw. grupa zerowa) nie płacą podatku od darowizny pomiędzy sobą.
Należy jednak pamiętać, że jeśli umowa darowizny nie jest zawierana w formie aktu notarialnego – obdarowany zobowiązany jest
w terminie 6 miesięcy od otrzymania darowizny – zgłosić nabycie
w drodze umowy darowizny do właściwego Urzędu Skarbowego.
Czy darowiznę można odwołać?
Owszem, ale na warunkach określonych przez ustawę. Są dwa
takie przypadki.
Pierwszy – darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej
zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku
dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych
obowiązków alimentacyjnych.

Drugi – darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. W tym wypadku odwołać darowiznę mogą również
spadkobiercy darczyńcy. Pod pojęciem rażącej niewdzięczności
należy rozumieć takie zachowanie obdarowanego, które polega na
działaniu lub zaniechaniu (nieczynieniu) skierowanym bezpośrednio lub nawet pośrednio przeciwko darczyńcy.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

LISTĘ ORGANIZACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE
www.pozytek.gov.pl
Status
organizacji
pożytku
publicznego
posiada

STOWARZYSZENIE MANKO
– wydawca „Głosu Seniora”
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SENIOR POLECA

RECENZUJE BASIA GAGNON

SUE MONK KIDD

OPACTWO

„
ŚWIĘTEGO GRZECHU”
WYDAWNICTWO LITERACKIE 2015
Basinger w roli tytułowej i spektakularnymi
podwodnymi zdjęciami syrenich opowieści.
Historia tragicznej śmierci, zdrady, przyjaźni, miłości i przebaczenia toczy się, jak
w poprzednich pozycjach, w Południowej
Karolinie. Tym razem jest to maleńka wyspa Egret, gdzie pozornie wszyscy wiedzą
wszystko, ale jak w każdej społeczności są
ściśle strzeżone tajemnice i bolesne sekrety.

Po sukcesie polecanego tu przeze mnie
„Sekretnego Życia Pszczół” i „Czarnych
Skrzydeł”, amerykańskiej autorki Sue
Monk Kidd, Wydawnictwo Literackie prezentuje jej powieść z 2005 roku „Opactwo
Świętego Grzechu”.

W oryginale „The Mermaid Chair” - Syreni Tron zajął pierwsze miejsce na liście
bestsellerów New York Times’a i pozostał
tam przez kolejne dziewięć miesięcy. Zdobył też Nagrodę Gęsiego Pióra (Quill Award
for General Fiction) i został przetłumaczony
na 23 języki. W Polsce, pod tytułem „Opactwo Świętego Grzechu” ukazało się w świetnym przekładzie Andrzeja Szulca. Powieść
doczekała się też filmowej adaptacji z Kim
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Dziwny wypadek matki zmusza dorosłą już Jesse Sullivan do powrotu na wyspę,
domu swojego dzieciństwa, po długoletniej
nieobecności. Na przystani wita ją wieloletnia przyjaciółka Nelle i chrzestna Jesse, Kat,
ze swoją niepełnosprawną, ale obdarzoną niezwykłą przenikliwością córką Benne
oraz Hepzibah, miejscową strażniczką spuścizny Gullah, potomków afrykańskich niewolników, którzy zasiedlili wyspę. To z ich
tradycji pochodzi legenda o syrenach, która
stanie się motywem przewodnim powieści.
Jessie musi stawić czoła nie tylko trudnej relacji z matką. Po kilkudziesięciu latach małżeństwa z rozsądnym i opiekuńczym Hugh,
Jessie zaczyna wątpić w jego tradycyjny
sens. Pojawia się pragnienie niezależności,
której nigdy nie miała szansy doświadczyć.
W tytułowym opactwie z przedziwnym
Syrenim Tronem i legendą świętej Sanary
poznaje nowicjusza brata Thomasa, który w odróżnieniu od reszty braci nie spędza czasu na modlitwie i pleceniu sieci, ale
monitoruje miejscowe ptactwo. Są więc

romantyczne wycieczki po miejscowych
szuwarach, tajemne zakątki, pamiętniki
i oczywiście gorący romans… ale nie tylko.
To gorzko-słodka opowieść. Powrót na
wyspę staje się powrotem do zamkniętej na
klucz przeszłości, do której zarówno Jess,
jak i jej matka – Nelle – niechętnie wracają.
Kiedy Jess ma dziewięć lat, tragicznie ginie
jej ojciec i przez resztę życia dziewczynka
przekonana jest, że to podarowana przez
nią fajka jest przyczyną pożaru, w którym
spłonęła jego łódź. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo „Opactwo Świętego Grzechu” to
świetnie napisany psychologiczny thriller,
w którym mozolnie odkrywane przez Jesse tajemnice zawierają kolejne pytania, na
które musi znaleźć odpowiedź, aby ratować
matkę od postępującego szaleństwa.
Sue Monk Kidd nie zawodzi i ofiaruje
nam świetnie skonstruowane niebanalne
postacie – pełną sprzeczności główną bohaterkę Jesse, jej udręczoną przeszłością
matkę Nelle, ekscentryczną przyjaciółkę,
właścicielkę miejscowej galerii z syrenimi
pamiątkami, Kat, Benne, która pomimo
intelektualnych ograniczeń bezbłędnie odczytuje ludzkie emocje, wreszcie mnisi –
starej daty (Dominik i Sebastian) i nowego
pokolenia (Thomas). Wszystko to podlane
doskonale zawiązaną intrygą i umieszczone
w przepięknej scenerii wyspy Egret.
Doskonała, powakacyjna lektura na jesienne wieczory.

ALICJA ŻAROWSKA-MAZUR

CYFROWY ŚWIAT SENIORA. AKTYWNIE
W INTERNECIE
Postanowiłeś kupić komputer? To świetna decyzja! Tylko co dalej? A może już go masz?
Ale nie masz umiejętności by z niego korzystać? Nie martw się, na ratunek przychodzi Ci
właśnie „Cyfrowy świat seniora. Aktywnie w Internecie”.
Dzięki tej książce nauczysz się nie tylko przeglądać strony internetowe, lecz także publikować w sieci własne informacje. Dowiesz się, jak prowadzić własny blog, dzielić się z innymi interesującymi zdjęciami, wyszukiwać w internecie lekarzy i umawiać się zdalnie na
wizytę. Książka pokaże Ci, na czym polega dziennikarstwo obywatelskie oraz, jak napisać
pismo, wydrukować je i wysłać bez wychodzenia z domu. Zobaczysz, jak zaplanować domowy budżet i zapisać w kalendarzu wszystkie istotne sprawy. A wszystko to za pomocą
internetu.

JUŻ WKRÓTCE
KONKURS
DLA NASZYCH
CZYTELNIKÓW
- POLUB PROFIL
"GŁOSU SENIORA"
NA FACEBOOKU
I WYGRAJ
PORADNIK
"SMARTFON DLA
SENIORÓW"!

AGNIESZKA SERAFINOWICZ

SMARTFON
DLA SENIORÓW
Poradnik Smartfon dla seniorów powstał z myślą
o seniorach, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze
smartfonem.
Dzięki poradnikowi dowiesz się, jak uruchomić
smartfon i przejść pierwsze etapy jego konfiguracji,
opanujesz obsługę ekranu dotykowego, nauczysz
się wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne,
wysyłać oraz odbierać SMS-y i MMS-y, a także zaczniesz swobodnie korzystać z internetu w telefonie:
wyszukiwać informacje, odbierać pocztę elektroniczną, pobierać aplikacje. Dowiesz się również jak
odtwarzać ulubioną muzykę i radio oraz wykonywać
zdjęcia i nagrywać własne filmy oraz jak za pomocą
smartfonu wygodnie korzystać z map, opłacać drobne rachunki, kupować bilety, czytać książki i gazety.

www.glosseniora.pl
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WARTO WIEDZIEĆ

PRAWIE 15 000 SENIORÓW Z CAŁEJ POLSKI
POSIADA JUŻ OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA
KARTA UMOŻLIWIA KORZYSTANIE ZE ZNIŻEK PRZYGOTOWANYCH
PRZEZ PONAD 200 PARTNERÓW. W CZASIE WAKACJI
DO OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA DOŁĄCZYŁO KILKA NOWYCH FIRM.
Ogólnopolska Karta Seniora coraz szerszym zasięgiem obejmuje
Dolny Śląsk. Seniorzy ze Świdnicy i okolic z Karty Seniora korzystać
mogą m.in. w Salonie fryzjerskim Duet oraz w biurze podróży Travel Shops.
Jeśli chcecie odpocząć w uroczym miejscu, polecamy „Pensjonat
Zającówka”. Przytulne sypialnie i otoczenie Karkonoszy oraz Gór
Izerskich sprawiają, że pensjonat jest idealnym miejscem na krótkie
i dłuższe pobyty. Posiadacze Karty Seniora mogą liczyć na 10% rabat.
Wśród nowych miejsc oferujących zniżki posiadaczom karty są
również Hostel Rest w Krakowie, Pensjonat Limba w Rabce Zdrój
oraz Hotel Milena w Milówce. Dom Seniora Beata w Muszynie
oferuje pobyt rekreacyjny, rehabilitacyjny oraz leczniczy z opieką.

Ośrodek Beata znajduje się w malowniczej miejscowości uzdrowiskowej, położonej wśród gór i lasów Beskidu Sądeckiego.
Seniorzy posiadający kartę mogą także skorzystać z teleopieki, ponieważ do programu dołączyła firma Elderia specjalizująca
się w tej dziedzinie. Zniżki czekają na was również w Centrum
Medycznym Unicardia w Krakowie oraz w ATK Design w Nowym
Sączu, który oferuje wszelkie materiały do wykończenia wnętrz.
Seniorom lubiącym aktywnie spędzać czas polecamy odwiedziny
w Nemo - wodny świat w Dąbrowie Górniczej oraz w Krytej Pływalni w Bochni.
Przypominamy, że pełna lista firm oferujących zniżki dostępna
jest na stronie internetowej www.glosseniora.pl.

KONKURS KARTA
SENIORA NA
WAKACJACH
ROZSTRZYGNIĘTY!
DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE
ZGŁOSZONE ZDJĘCIA! POKAZALIŚCIE, ŻE SPĘDZACIE CZAS AKTYWNIE, A CO NAJWAŻNIEJSZE
– ZAWSZE Z KARTĄ SENIORA.
ZWYCIĘŻCZYNIĄ KONKURSU
ZOSTAŁA PANI URSZULA KRZYŻEWSKA, KTÓRA W NAGRODĘ
SPĘDZI TYDZIEŃ W SANATORIUM MARCONI. NAGRODĘ
UFUNDOWAŁO „UZDROWISKO
BUSKO-ZDRÓJ” S.A.
ZDJĘCIA PANI URSZULI A TAKŻE
DWIE WYRÓŻNIONE FOTOGRAFIE MOŻECIE ZOBACZYĆ PONIŻEJ. WIĘCEJ ZDJĘĆ JUŻ W KOLEJNYM NUMERZE.

Formularz zgłoszeniowy
dla Uczestników Programu
„Karta Seniora”*
Proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników programu „Karta Seniora”. Oświadczam, że znane mi
są postanowienia Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie MANKO dla
celów statutowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr
133 poz. 883). Wiem, że mam prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych, a także do sprzeciwu
wobec ich przetwarzania do wyżej wymienionych celów.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą e-mailową i pocztową nt. dostępnych promocji
i rabatów skierowanych do seniorów.

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

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

miejscowość i data

podpis

DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

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

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

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZWYCIĘŻCZYNI KONKURSU, PANI URSZULA KRZYŻEWSKA

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

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

E-mail:

WYRÓŻNIONA FOTOGRAFIA PRZESŁANA PRZEZ PANA
ADAMA KISIEL

WYRÓŻNIONA FOTOGRAFIA PRZESŁANA PRZEZ PANIĄ
IRENĘ ŻYŁĘ

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

* Wypełniony formularz prosimy odsyłać pocztą tradycyjną (wraz ze zwrotnym znaczkiem pocztowym w kopercie) na
adres redakcji „Głosu Seniora” (ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
kartaseniora@manko.pl.
Baza firm honorujących Kartę Seniora jest dostępna na www.glosseniora.pl.
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