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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.

Drodzy czytelnicy,

D

obiega końca IV edycja projektu „Głos Seniora”,
który Stowarzyszenie Manko realizuje między
innymi z funduszy rządowego programu na rzecz
Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. Siedemnaście wydanych numerów, ponad 200 wydarzeń seniorskich
objętych patronatem medialnym, mnóstwo wywiadów ze
znanymi i inspirującymi ludźmi – to wszystko złożyło się na
powstanie pisma, które edukuje osoby starsze i upowszechnia
wizerunek polskiego seniora jako człowieka aktywnego, chcącego się uczyć i rozwijać. To jednak nie wszystko. W ciągu
ostatnich 3 lat udało się nam zorganizować dwie edycje Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie, dwie edycje Kongresu
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, siedem edycji Dnia Zdrowia Seniora. Wydaliśmy też ponad 20 tysięcy Ogólnopolskich
Kart Seniora, które honoruje ponad 220 instytucji w całej
Polsce. Do tego dochodzi emisja dwóch spotów telewizyjnych
w TVP oraz wielu materiałów i filmów edukacyjnych dla organizacji seniorskich. W tym czasie udało nam się przekonać
wielu włodarzy miast i przedsiębiorców do zauważenia osób
starszych i wyjścia naprzeciw ich potrzebom.
Chcemy kontynuować nasze działania w kolejnych latach
i wydawać nieustannie Głos Seniora i Ogólnopolską Kartę Seniora. Pragniemy nadal się rozwijać i wspierać Was poprzez
organizację Dni Zdrowia Seniora i Ogólnopolskich Senioraliów. Przed nami wiele wyzwań, wśród nich znalezienie funduszy na kontynuowanie naszych działań. Wierzymy, że dzięki
doświadczeniu, które zebraliśmy przez ostatnie 4 lata i dzięki
wsparciu naszych czytelników i sympatyków uda się utrzymać
wydawanie pisma i innych inicjatyw. Jako organizacji pożytku publicznego (OPP) możecie nam Państwo pomóc przekazując nam darowiznę lub 1% swojego podatku. Możecie także
nas wesprzeć zostając naszym lokalnym ambasadorem, który
przekona władze Waszego miasta i przedsiębiorców do zastania partnerem naszych wspólnych działań.
Głos Seniora obecny jest wszędzie tam, gdzie odbywają się
istotne dla seniorów wydarzenia. Na łamach obecnego numeru

relacjonujemy m.in. inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Forum III Wieku, posiedzenie Rady
d.s. Polityki Senioralnej, II Kongres Gospodarki Senioralnej,
Światowy Zjazd Członków AIUTA w Lublinie, a także wiele
wydarzeń dla seniorów, które odbyły się w ostatnim czasie.
W 17 numerze Głosu Seniora sporo jest wywiadów z autorytetami i ambasadorami działań pro-seniorskich w Polsce. Polecamy lekturę wywiadu z Antonim Huczyńskim, czyli
popularnym "Dziarskim Dziadkiem". Pan Antoni ma 93 lata,
ale entuzjazmu, pasji i radości życia ma więcej niż nie jeden
nastolatek. Na łamach numeru publikujemy także wywiad
ze znanym polskim reżyserem Krzysztofem Zanussim, drugą
część rozmowy z seniorką Barbarą Boles-Davis – wolontariuszką i podróżniczką a także wywiad z naszym stałym seniorem - ekspertem, profesorem Jerzym Vetulanim.
Na łamach „Głosu Seniora” nie brakuje oczywiście stałych działów: Oszczędny Senior i Bezpieczny Senior, a także
Senior w Uzdrowisku i Seniorze, Pij wodę. Warto przeczytać
tekst dr Małgorzaty Pieniak na temat zalet picia twardej
wody. W odpowiedzi na sugestie naszych czytelników inaugurujemy nowy dział Rozrywka. Znajdziecie w nim m.in. dowcipy i anegdoty, przepisy, które będziecie mogli wypróbować
w kuchni, a także sudoku i twórczość naszych czytelników.
Jak zawsze czekamy na Wasze opinie, pomysły, propozycje, jak ulepszać pismo, by było jeszcze lepsze. Co zrobić
aby seniorom żyło się lepiej. Czekamy też na Wasze artykuły,
historie, listy, zdjęcia, poezje i inną twórczość którą chcecie
się podzielić z innymi. Śmiało możecie zgłaszać nam chęć zostania naszym lokalnym ambasadorem, korespondentem czy
organizacją partnerską. Wspólnie z Wami możemy wydawać
lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora czy lokalną edycję Głosu Seniora.
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Jeśli chcesz być szczęśliwym, to musisz wiedzieć, że po pierwsze ty sam musisz być
zadowolony z siebie, po drugie musi być z ciebie zadowolona rodzina, po trzecie –
społeczeństwo, a po czwarte - twoja ojczyzna. Cała ta czwórka musi być zadowolona.

mek, wstawaj, dosyć spania”! Zrywam się
z łóżka, zrzucam tę kołdrę i robię trochę ruchu, gimnastyki. Śledź, cebula, czosnek, plasterek śledzia, dwa chleby razowe, herbata,
nic więcej. I pędzę do lasu, wsiadam na rower, ćwiczę.

ANTONIEGO HUCZYŃSKIEGO SPOSÓB NA DŁUGOWIECZNOŚĆ
ROZMAWIA ŁUKASZ SALWAROWSKI I ANNA ŻEGLEŃ



MA 93 LATA, ALE WCIĄŻ ZACHWYCA FORMĄ I PEŁNYM ENERGII NASTAWIENIEM DO ŻYCIA. ANTONI
HUCZYŃSKI OPOWIADA O SWOJEJ FILOZOFII ŻYCIA I ZDRADZA JAK ŻYĆ, BY
BYĆ SZCZĘŚLIWYM.
Patrzę na Pana i nie mogę uwierzyć, że
ma Pan 93 lata!
Od starości nikt nie ucieknie, bo to
zwyczajne prawo ewolucji i przyrody.
Mamy jednak ogromny wpływ na to, jak
będzie ona wyglądać. Ja jestem pełen radości i entuzjazmu do dalszego życia.
Wychodzę z przekonania, że na nic nie
jest dla mnie za późno. Wręcz przeciwnie: wszystko jest przede mną. Po prostu
czasami, powiem Panu szczerze, potrafię
urwać się ze swojej smyczy i biec, i żyć
w biegu, żeby dogonić i zrealizować swoje marzenia. To jest zasada mojego życia. Mam też swoje ideały. A ideały są
jak gwiazdy - nie można ich dotknąć, ale
one wskazują nam drogę. I ten ideał mój
wskazał mi drogę, że jeśli chcesz zachować zdrowie do późnych swoich lat życia, no to musisz przede wszystkim zadbać o siebie.
W jaki sposób?
Trzeba przede wszystkim rozpocząć aktywność ruchową, bez niej nie
dotlenisz swoich 750 mld komórek
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w organizmie. Będziesz ospały, bez entuzjazmu, dopadnie cię marazm i złe myśli,
stracisz uśmiech na twarzy, odepchniesz od
siebie ludzi. Niezależnie od wieku, trzeba
tętnić życiem. Poza tym musisz dbać o swój
wygląd fizyczny i przestrzegać diety. Dzięki zdrowemu odżywianiu się twój organizm
będzie doskonale funkcjonował niezależnie
od wieku, czy będziesz miał 6 lat czy 90 lat.
Wszystko to zależy od ciebie, bo od starości
nie ma ucieczki, ale jej przebieg jest od nas
zależny.
A co robić, by przeżyć starość w szczęściu?
Jeśli chcesz być szczęśliwym, to musisz
wiedzieć, że po pierwsze ty sam musisz
być zadowolony z siebie, po drugie musi
być z ciebie zadowolona rodzina, po trzecie –społeczeństwo, a po czwarte - twoja
ojczyzna. Cała ta czwórka musi być zadowolona. Jeśli jesteś zadowolony z życia, to
przysadka mózgowa będzie produkować
hormony szczęścia, melatoninę - będziesz
zawsze uśmiechnięty. Ważną sprawą jest
też miłość w rodzinie. Tylko miłość rodzinna jest tym elementem, który utrzyma
cię przez długie lata w życiu, w zadowoleniu, radości i szczęściu.
Zatem receptą na zdrowie i szczęście jest
ruch, dieta i miłość... czy coś jeszcze dodałby Pan do listy rzeczy, o których powinniśmy pamiętać?

Oczywiście ważna jest też aktywność
umysłowa – czytanie, utrzymywanie kontaktów międzyludzkich, pisanie tekstów, na
przykład e-maili. Mózg trzeba pobudzać,
a pisanie to świetna gimnastyka, zarówno
ciała, jak i mózgu.
To prawda, że lubi Pan niską temperaturę? Czy niska temperatura wpływa na Pana
stan zdrowia?
Uwielbiam krioterapię. Całą zimę kąpię się w lodowatej wodzie, w beczce przy
ośmiu stopniach mrozu. Zimą wychodzę
w slipach i tarzam się w śniegu. Dzięki
temu jestem coraz silniejszy i coraz zdrowszy. Nawet domu nie ogrzewam, nie znoszę tego. Kocham siedzieć w chłodzie, bo
uważam, że zimno jest o wiele korzystniejsze od ciepła - uodparnia mnie, odpycha
ode mnie lekarzy, suplementy i witaminy,
leki nasercowe… Las, ćwiczenia, przyrządy - to jest moje lekarstwo. Córki nie mogą
mnie zrozumieć. Dla przeciętnego człowieka jestem abstrakcyjnym panem. Ale
już taki jestem.

To w końcu Antoni, czy Romek?
Jestem Antoni, ale wszyscy do mnie wołają Romek, bo ja na trzecie mam Romuald.
Jak byłem małym chłopcem, to mówiłem:
„Nie mówcie na mnie Antek, ja muszę być
Romek!” I tak przeszło: matka, ojciec, siostry nazywali mnie Romek i tak już zostałem jako Romek. Prywatnie, dla wszystkich
jestem Romek, a urzędowo Antoni – tak
jest w papierach.

O swojej recepcie na długowieczność napisał Pan książkę „Dziarski Dziadek”. Czy ma
pan plany na kolejną książkę?
Napiszę drugą książkę. Pewnie trochę
Pana zdziwi tytuł: „Filozoficzne spojrzenie Dziarskiego Dziadka na życie”. W mojej pierwszej książce jestem dziadkiem
dziadków i nie chciałbym się od tego separować. Doskonale się zresztą ta książka
sprzedaje – 15 000 egzemplarzy w całej
Polsce!
O czym będzie druga książka?
Będę opowiadał o filozofii żywienia,
o filozofii aktywności ruchowej, wszystko w sensie filozoficznym. Skoro pisałem o życiu, to dlaczego mam nie mówić

o wszechświecie, o Ziemi, o zagadnieniach, które powinny ludzi interesować?
Na razie napisałem 10 stron na komputerze i przekażę do wydawnictwa. Nie wiem,
czy wydawnictwo ją zaakceptuje – pewnie
przejdzie ona przez sito poszczególnych
ludzi, np. takich którzy doskonale znają się
na wszechświecie, bo ja jestem laikiem, ale
próbuję... Jak mi się to uda, to będę jeszcze
bardziej szczęśliwy.

W następnym numerze Antoni Huczyński opowie o wojnie, okupacji a także o znaczeniu moralności i honoru.

Mamy szczęście, że pana poznaliśmy i że
się tutaj spotkaliśmy. Jadąc do Pana czułem się zmęczony życiem. Teraz znowu mi
się chce. Muszę panu podać rękę – proszę
o trochę energii.
Dla mnie nie ma słowa, wyrazu: „że mi
się nie chce”. Jak jest 6 godzina, mówię „Ro-
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TYLE JEST WARTE
NASZE ŻYCIE,
ILE LUDZIE ODCZUJĄ,
GDY NAS ZABRAKNIE

JADĘ TAM,
GDZIE POTRZEBNA
JEST POMOC
„MÓJ SPOSÓB NA TURYSTYKĘ TO POMAGANIE LUDZIOM” – BARBARA BOLES-DAVIS, CZ. II



BARBARA BOLES-DAVIS TO KANADYJSKA FILANTROPKA O POLSKICH
KORZENIACH. OD KILKUNASTU LAT
DWA RAZY DO ROKU SPĘDZA WAKACJE,
POMAGAJĄC INNYM NA WŁASNY KOSZT.
BYŁA JUŻ NA 36 MISJACH MEDYCZNYCH
W AMERYCE POŁUDNIOWEJ, AFRYCE
I AZJI. WŁAŚNIE WRÓCIŁA Z INDII.
Czy w Pani wieku nie powinno się zwolnić?
Odpocząć?
(Śmieje się) Kiedy pojechałam na misję
do Kostaryki, na koniec przyjechały do mnie
moje wnuki. Chociaż w tym roku kończę 70
lat, to uprawiałam z nimi zjazd na linie pionowo (rappeling) i poziomo (zip-linig)!
Jak wybiera Pani cel podróży? Czy kieruje
się Pani walorami turystycznymi?
Nie, po prostu sprawdzam w kalendarzu
organizacji medycznych, jakie są dostępne
terminy. Jeżdżę dwa razy do roku, wiosną
i jesienią. W lecie lubię być w domu. Teraz
wróciłam z Indii, poprzednio byłam w Zambii; przedtem wiele razy w Peru, Malawi,
Ekwadorze, Amazonii, również na Haiti
i na Galapagos. Kiedy byłam w Peru, zostałam specjalnie 5 dni dłużej, bo postanowiłam porozmawiać z szamanem. Pytałam
wszystkich dookoła, ale po kilku dniach on
sam mnie znalazł i długo rozmawialiśmy.
Na koniec wyprowadził mnie gdzieś w pole,
rozłożył kolorowy koc, liście koki i modlił
się za mnie, mojego męża, moją rodzinę,
moje wnuki, po czym powiedział: „a teraz
pobłogosławię twoją kozę”, ja mówię: „ale
ja nie mam kozy”, „no to …osła?”, „nie mam
osła…”, „świnię?”, „też nie…”. Widzę, że jest
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coraz bardziej zmartwiony i pyta: „kury?”.
Nie, mówię, że też nie… Patrzy na mnie wyraźnie zaniepokojony, z politowaniem, więc
bez namysłu wypalam: „ale mam rybki!”. Bo
przypomniałam sobie, że mamy w ogrodzie
staw ze złotymi rybkami! Szaman odetchnął
z ulgą i pobłogosławił moje rybki. To było
bardzo ciekawe, pokazało mi jakie są między nami różnice kulturowe…
Jak Pani myśli, siłą szamana w takiej społeczności jest władza czy wiara?
Ma duży autorytet i sporą wiedzę, np. na
temat ziołolecznictwa, czy też metod uznanych przez szpitale, jak przystawianie pijawek oraz własne niesprawdzone metody.
Więcej pomagają czy szkodzą?
To zależy, jeśli chodzi o AIDS – zdecydowanie szkodzą, bo mówią mężczyznom
zarażonym wirusem HIV, że stosunek
z dziewicą ich uzdrowi. W Zambii czy Swaziland średni wiek to 16 lat, śmiertelność
mężczyzn to 48 lat, a kobiet 52 lata. Bardzo
trudno coś zmienić, gdyż np. propagujemy monogamię, a król w Swaziland ma 14
żon. Jeśli najbardziej poważana w kraju osoba jest poligamiczna, to jak ich przekonać?

O STAROŚCI W ROZMOWIE Z ŁUKASZEM
SALWAROWSKIM I ANNĄ ŻEGLEŃ
OPOWIADA KRZYSZTOF ZANUSSI

Nie czuje Pani frustracji?
Nie, bo jeśli pomogę chociaż jednej osobie, to już coś.

Czym jest według Pana starość?
Starość to nie jest łatwa sprawa i wiem to z własnego przykładu,
więc mówię z pewnym poczuciem kompetencji. Zawsze w życiu
wszystko zmierzało ku lepszemu, zaś na starość wszystko zmierza
ku gorszemu. Nic na to nie poradzimy. Słabniemy, zapominamy, męczymy się, jesteśmy mniej wydajni, mamy trudniejsze przeszkody do
pokonania i tak dalej…

Ważne też jest, że ta pomoc jest bezpośrednia – wie Pani jak wydawane są pieniądze?
Tak. Jeśli wpłacamy na jakieś konto, nigdy nie wiadomo, ile z tego trafia do potrzebujących. Na ogół 70% idzie na administrację. My płacimy za swoją podróż, kupujemy
lekarstwa i potrzebne materiały – i widzimy
efekty. Kiedy wróciłam do Zambii, spotkałam trójkę swoich pacjentów, jedna z kobiet zrobiła mi piękny kosz, dwoje innych
przyszło, żeby pokazać wyleczone rany. To
wspaniałe uczucie, ale też ciągłe wyzwania
– chłód, upał, wysokość, zmęczenie.

Jak z tym żyć?
Po pierwsze trzeba umieć się z tym pogodzić. Pogodzenie jest
wielką sztuką, ale nie oznacza rezygnacji. Trzeba się pogodzić i walczyć o to, co zostało oraz o to, co możemy robić lepiej. Jest takie powiedzenie o tym, że tyle jest warte nasze życie, ile ludzie odczują, gdy
nas zabraknie. O tym warto myśleć. Jeśli jesteśmy komuś potrzebni,
jeśli umiemy stwarzać wokół siebie miłą atmosferę i dobry nastrój,
jeśli emanuje z nas życzliwość, to nasze życie ma sens, a nasze odejście będzie przyczyną czyjegoś smutku. W ten sposób będziemy mieli
potwierdzenie, że byliśmy komuś potrzebni. Kiedy człowiek żyje tylko
dla siebie, jedynie wyprowadza siebie jak pieska na spacer czy hoduje
siebie na starość, to jego życie staje się puste i ciąży. Jest przykre i ciężkie dla nas samych. A przecież tyloma rzeczami warto się interesować!

Niesamowite, że nie zapada Pani na żadną
z panujących tam chorób.
Mój mąż, który czasem ze mną jeździ,
zawsze choruje w Ameryce Południowej. Ja
nigdy. W Tajlandii jadłam robaki z miejscowymi i nic mi nie było (śmiech).
ROZMAWIAŁA: BASIA GAGNON

Co wspaniałego ma w sobie starość?
Tyle wspaniałych nowości przyniósł nam świat. Nie było ich
nigdy wcześniej w historii. Dla ludzi mojego pokolenia, czyli ludzi

Mówią, że to nienaturalne, bo lew ma wiele
lwic, tak samo antylopa.

jeszcze przedwojennych, starość jest wspaniała przez to, że świat
galopuje i idzie naprzód, a my musimy być pewną kotwicą. Staramy się zachować te wartości, które są nieprzemijające i trwałe.
Musimy dawać ludziom młodym pewne poczucie równowagi, bo
dzięki osobom starym ludzie trochę bardziej przytomnieją i zdają sobie sprawę, co w życiu przemija, a co jest wieczne. Taka jest
nasza rola i powinniśmy ją jak najlepiej wypełniać. Wiadomo, że
życie nas kiedyś opuści. Nie patrzmy na to bez strachu, bo jest się
czego bać. Trzeba jednak też patrzeć z nadzieją, bo ona jest szansą
na pokonanie lęku.

UCIECZKA PRZED ŚMIERCIĄ
„Dużo pracuję i dużo działam. Często słyszałem pytanie – zwłaszcza od młodych, którym teraz często nic się nie chce
- Dlaczego Pan tak zasuwa? Ja wtedy właściwie szukałem odpowiedzi. Ona przyszła
przypadkiem, gdyż mieszkam pod lasem
pod Warszawą i codziennie przebiega pod
moją bramą tłum osób uprawiających jogging. Oni strasznie się męczą, przebiegają
tłumem i kiedyś moja żona widząc jednego z nich, zasapanego, zapytała: przed czym

Wy tak uciekacie? Wtedy on odpowiedział:
Jak to przed czym? Przed śmiercią! To była
dobra odpowiedź.„

SENS ŻYCIA
„Przywiozłem z Rosji pewną anegdotę – jest to przypowieść o śmierci szarego
człowieka. Zmarł, stanął przed św. Piotrem,
który spojrzał do spisu i posłał go na niebiańską ścieżkę. Człowiek jednak zawrócił
i postawił jeszcze jedno pytanie – chciał

dowiedzieć się, po co był na ziemi. Wtedy
św. Piotr popatrzył w archiwa i powiedział:
wiesz, 40 lat temu w schronisku siedziałeś
przy oknie, a obok Ciebie pewne towarzystwo. Jedna z pań poprosiła, żebyś podał jej
cukier. To o to chodziło.”
Fragmenty wykładu
Krzysztofa Zanussiego
na inauguracji roku akademickiego UTW
w Tarnowie (21.10.2015)
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LISTY EKSPERTA
GŁOS
FOT. FRANCISZEK VETULANI

O ZALETACH
POLIGAMII
Z PROF. JERZYM VETULANIM
ROZMAWIA
ŁUKASZ SALWAROWSKI
Wspomniał Pan podczas naszej ostatniej rozmowy, że dostrzega Pan
zalety poligamii – to dość kontrowersyjny pogląd, czy mógłby Pan
wytłumaczyć naszym czytelnikom, co miał Pan na myśli?
Kontrowersyjną w kulturze chrześcijańskiej, a i to nie zawsze,
poligamię praktykowali Mormoni. Kraje islamu akceptują wielożeństwo. We współczesnym świecie, obecnie w Afryce oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w 46 krajach prawo cywilne uznaje małżeństwa poliginiczne (jeden mąż, wiele żon). Inne kraje, jak Indie,
Singapur i Sri Lanka uznają małżeństwa poligamiczne tylko wśród
muzułmanów, a Australia, nie zezwalając na zakładanie związków
poligamicznych, uznaje te małżeństwa, które zostały zawarte za granicą. Większość historycznych kultur ludzkich miało systemy poligamiczne, tak było choćby w Starym Testamencie. Nie chodziło
o to, żeby żenić się z wieloma kobietami jednocześnie, ale sukcesywnie, w momencie kiedy aktywność reprodukcyjna pierwszej partnerki spadała. Zamiast rozwodu – jak teraz, czy mordowania żon – jak
za Henryka VIII, do rodziny dołączała nowa kobieta z zachowaniem
statusu poprzedniej. Tak samo jest w systemach koranicznych.
Głównym założeniem poligamii jest więc płodzenie większej ilości
potomków?
W społeczeństwach zagrożonych wyginięciem prokreacja była
priorytetem. Nawet jeśli nie było małżeństwa dopuszczalne było
płodzenie potomstwa z niewolnicą, jak w przypadku Abrahama,
jego bezpłodnej żony Sary i niewolnicy Hagar, z którą miał syna.
Z punktu widzenia biologii jest to logiczne – im więcej potomstwa, tym większe szanse na przetrwanie. Samca nie obchodzi to,
że dzieci są lepsze lub gorsze, bo on się nimi nie zajmuje. Natomiast
z punktu widzenia kobiety najważniejsze jest, żeby mieć możliwie
jak najlepszego samca i opiekuna. Okazuje się, że przywódcy poligamicznych rodów to byli najczęściej właśnie ci najsilniejsi i najbogatsi, więc chociaż trzeba było go dzielić z innymi, to miało się wyższy
status społeczny i zabezpieczenie dla siebie i potomstwa, lepsze niż
z byle kim na wyłączność. W kulturach starożytnych poligamia była
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przywilejem stojących wyżej w hierarchii społecznej, a wielkość haremów świadczyła o statusie mężczyzny: niektórzy cesarze, władcy
babilońscy, egipscy, azteccy, inkascy, hinduscy oraz cesarze chińscy
mieli w haremach setki, a nawet tysiące nałożnic. Jeden z cesarzy indyjskich, Udajama, miał mieć w haremie 16,000 nałożnic. Nie wiadomo, czy właśnie nie z tym należy wiązać fakt, że nazwisko Udajama jest najpopularniejszym nazwiskiem na świecie i nosi je obecnie
ponad 5 milionów ludzi.
Ssaki mają poligamię w genach?
Jeśli chodzi o ssaki to poligamia występuje u 95 % gatunków,
a u ssaków naczelnych (czyli ludzi i małp) - u około 80%. Czyli tylko 20% ssaków jest monogamicznych, co nie znaczy, że wiernych.
Reszta związana jest z opieką samca nad całą grupą, czyli poligamia typu haremowego jak u goryli, albo pędzi nieuregulowany, promiskuityczny tryb życia seksualnie aktywnych singli. Cały rozwój
stosunków rodzinnych u naczelnych szedł w trzech kierunkach.
Monogamia występowała na przykład u człowieka czy gibbona, dla
których seks jest rzeczą istotną dla tworzenia więzi między partnerami. Drugi kierunek to poligamia – jeden silny samiec, dużo samic.
Proszę jednak zauważyć, że w takim przypadku jest duża różnica
między masą ciała samicy i samca, który musi być wielki, żeby walczyć o swoją pozycję i utrzymać stado. Tak jest u goryli, u których
samce są dwukrotnie cięższe od samic (160 wobec 80 kg). Liczy się
masa mięśniowa, a nie umiejętności erotyczne, więc penis goryla
jest wielkości serdecznego palca – nic więcej nie jest mu potrzebne, bo to nie jest jego „punkt przetargowy”. Jeżeli chodzi o zwierzęta promiskuityczne, czyli wielu samców kryjących wiele samic,
bez wzajemnych bójek, na zasadzie "make love, not war", to liczy się
wielkość jąder i ilość produkowanego nasienia, jak u szympansów
bonobo. Natomiast w gatunkach monogamicznych samiec musi być
atrakcyjny dla samicy i vice-versa, dlatego u samic człowieka powstają drugorzędne cechy płciowe jak np. biust, którego małpy nie
mają, a u samca duży członek. W tym przypadku rozwinęła się na-

wet selekcja rasowa, o czym wiedzą wszyscy producenci prezerwatyw, którzy sprzedają je w trzech rozmiarach: afrykański, europejski
i orientalny. Podejrzewam, że ta selekcja bierze się stąd, że rozmiar
członka ma znaczenie dla samicy, chociaż często się to kwestionuje.
U ludów „odkrytych” jak w Afryce ta selekcja następuje, gdyż walory
partnera widać na pierwszy rzut oka, ale w przypadku np. Eskimosów czy ludów wstydzących się nagości ze względu na uwarunkowania kulturowe, o fizycznych wartościach partnera dowiadujemy
się późno, często dopiero po ślubie. Trudno powiedzieć skąd bierze
się moda np. na atrakcyjność dużych warg w Afryce, albo blondynki,
które występują głównie w Europie, ale jeżeli taka moda powstaje, to
odpowiednia cecha utrwala sie poprzez dobór płciowy.
Myślę, że wynika to z rzadkości – blondynek jest mniej, dlatego się
wyróżniają.
Możliwe, że któraś z wielkich wojowniczek celtyckich była blondynką i stąd pochodzi ich atrakcyjność. Takie jest nasze kryterium
piękna i nawet Matka Boska bardzo często jest w polskich obrazach
przedstawiana jako blondynka, choć wszystko wskazuje na to, że
była drobną brunetką. W Europie za piękne uważa się raczej szczupłe kobiety, a w Indiach zupełnie odwrotnie. Różne społeczeństwa
mają inne kryteria atrakcyjności.
Wróćmy jeszcze do atrakcyjności fizycznej kultur odsłoniętych np.
afrykańskiej, gdzie ma znaczenie wizualna wielkość członka. Skoro
nie ma zależności między wielkością członka we wzwodzie i w stanie
spoczynku, to jak afrykanki mogą wybierać na tej podstawie?
Być może, jednak Afrykanie mają większe członki zarówno we
wzwodzie, jak i w stanie spoczynkowym. Nawiasem mówiąc - nie
długość, ale obwód gra istotniejszą rolę w drażnieniu pochwy, a zbyt
wielkie wymiary członka mogą przeszkadzać. Selekcja partnera nie
odbywa się na zasadzie sprawdzania finalnego, ale pierwszego wrażenia. Ciekawość to jest rzecz, na którą się bardzo łatwo bierze kobiety! (śmiech) W stosunkach międzyludzkich mimo wszystko wizualna atrakcyjność jest rzeczą drugorzędną, ważne jest utworzenie
i utrzymanie związku emocjonalnego.
Wiele kobiet mówi, że gra wstępna zaczyna się od mózgu?
To mi przypomina anegdotę, o tym jak jakaś męska komórka
nerwowa zabłądziła do mózgu, rozgląda się, a tam kompletnie pusto!
Z dołu słyszy: chodź do nas na dół! Tu wszyscy jesteśmy! (śmiech).
Właśnie dlatego, że zupełnie inna jest strategia seksualna samca i samicy. Samiec nie musi się zastanawiać – bierze jak leci, a samica
musi wyselekcjonować jak najlepszy materiał genetyczny, a jeśli to
jest gatunek, w którym jest współodpowiedzialność za potomstwo,
to żeby to był ktoś odpowiedzialny. Oficjalnie teraz zwyciężyła kultura monogamiczna. Poligamia padła wraz z imperium otomańskim.
Ile procentowo zwierząt jest poligamicznych?
Jak mówiłem jeśli chodzi o ssaki to występuje ona u 95% gatunków, a u ssaków naczelnych (czyli ludzi i małp) około 80%. Czyli

tylko 20% ssaków jest monogamicznych. Ale na przykład 90% gatunków ptaków tworzy pary monogamiczne, choć robiono badania, które pokazały, że 30-40% piskląt w gnieździe ptaków żyjących
i gniazdujących stadnie ma inny materiał genetyczny niż właściciel gniazda. Jest to wynikiem faktu, że u ptaków też często występuje EPC [extra pair copulation – kopulacja poza parą]. W jednym
z badań wykazano, że jeden samiec, który miał swoje potomstwo
w 60% gniazd sąsiadów, we własnym gnieździe ani jednego! Tak
był zajęty gonieniem po sąsiadkach… (śmiech). U ludzi przyjmuje
się, że w rodzinie monogamicznej mąż automatycznie jest ojcem
– musi sądownie zrzec się ojcostwa, żeby mógł je uznać ojciec biologiczny. W latach 30-tych w Anglii wybuchła bomba, kiedy po
odkryciu grup krwi i zasad ich dziedziczenia, badania populacyjne
pokazały, że 30% dzieci jest konsekwencją zdrady małżeńskiej.
Jak to wygląda obecnie w Polsce? Jaki procent naszych dzieci jest
biologicznie nie naszych?
Nie znam takich badań, a gdyby zgłosić taki projekt badawczy
to być może komisja bioetyki by ich zakazała. Nie wiem nawet, czy
można bez zgody współmałżonka oficjalnie sprawdzić DNA własnego (?) dziecka. Podejrzewam jednak, że nie mamy obecnie tyle
co dawniej „biologicznie obcych dzieci”. Wzrosła bowiem świadomość co do antykoncepcji i popularność jej stosowania. I nawet jeśli
wzrosła rozwiązłość i ilość skoków w bok (wg nieoficjalnych badań
25% kobiet nie dotrzymuje wierności małżeńskiej) to nie musi się
to przekładać na ilość dzieci z tzw. nieprawego łoża. Wracając jednak do poligamii. W tej chwili obserwujemy coś w rodzaju poligamii
sukcesywnej – czyli zrywamy jeden związek i zakładamy nowy, który z założenia ma być monogamiczny. Tworzymy w ten sposób rodziny patchworkowe. To znaczy ojciec i matka wychowują wspólne
dzieci i ich dzieci z poprzednich małżeństw.
Jakie są zatem zalety poligamii – gdzie leży jej moc?
Poligamia jest po prostu bardziej korzystna biologicznie od monogamii! Doprowadza ona do eliminacji słabych genów (słabych samców) i zwycięstwa silnych. Wygrywa przecież samiec silniejszy intelektualnie lub fizycznie i on przekazuje swoje geny potomstwu. Warto
jednak wspomnieć, że u gatunków żyjących społecznie system monogamiczny zmniejsza rywalizację o samicę między samcami i ułatwia
ich wzajemne współdziałanie, na przykład w czasie wojowania lub
wypraw łowieckich. Desmond Morris uważa, że człowiek, ze względu
na swych małpich, poligamicznych przodków, był gatunkiem poligamicznym, ale w biegu ewolucji, gdy zaczął polować w grupach, zaczęły sie utrwalać zachowania monogamiczne (partnerka towarzysza
była niedotykalna). Później, wraz z rozwojem cywilizacji, a zwłaszcza
przejścia do pasterstwa i rolnictwa, znów pojawiły sie tendencje do
poligamii. Natura człowieka jest złożona - walczy w nim dusza monogamicznego myśliwego i poligamicznego potomka szympansów. Stąd
też różnice kulturowe - równolegle istniejące społeczeństwa monoi poligamiczne, a w kulturach monogamicznych - częste przypadki
niewierności małżeńskiej.
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Forum III Wieku to konferencja
w ramach XXV Forum Ekonomicznego
w Krynicy Zdroju - największego i najważniejszego spotkania w Europie ŚrodkowoWschodniej, w którym uczestniczą liderzy
ze świata polityki i biznesu. Podczas trzech
dni Forum odbyły się dyskusje dotyczące
partycypacji osób starszych w życiu publicznym, zmian demograficznych, srebrnej
gospodarki, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), czy perspektyw rozwoju
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i inicjatyw międzypokoleniowych.

W ramach wydarzenia goście wzięli
również udział m.in. w uroczystym koncercie w Miejskim Domu Kultury w Nowym
Sączu, zwiedzaniu Miasteczka Galicyjskiego, a także w wycieczce „Karpacki Szlak
Uzdrowiskowy”.

MATERIAŁY ZDJĘCIOWE POCHODZĄ ZE STRONY WWW.FACEBOOK.COM/FORUMTRZECIEGOWIEKU

PRIMUS IN AGENDO
Podczas Forum Trzeciego Wieku Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył
mec. Wiesławie Borczyk - prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenia Sądecki UTW, Marii Kanior - prezes
Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ
w Tarnowie, Romanowi Biskupskiemu
- prezesowi Legionowskiego UTW oraz
Czesławowi Wojniuszowi - prezesowi Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Warmii i Mazur, Honorową Odznakę Primus in Agendo ("Pierwszy w działaniu").
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FOT. PIOTR BŁAWICKI



TEGOROCZNE FORUM III WIEKU
BYŁO SIÓDMĄ EDYCJĄ MIĘDZYNARODOWEGO SPOTKANIA, W KTÓRYM UDZIAŁ WZIĘLI LIDERZY ŚRODOWISK
SENIORSKICH, PRZEDSTAWICIELE ŚWIATA
NAUKI, POLITYCY, EKSPERCI.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES ZDROWEGO STARZENIA TO WYJĄTKOWA INICJATYWA. TEGOROCZNA EDYCJA ODBYŁA SIĘ W DNIACH 24-25 WRZEŚNIA W WARSZAWSKIEJ GALERII PORCZYŃSKICH. W KONGRESIE UCZESTNICZYLI PRZEDSTAWICIELE „GŁOSU SENIORA”.

W tym roku przedmiotem dyskusji zaproszonych gości były m.in. zdrowe starzenie się, wizja Europy 2050, samodzielność i bezpieczeństwo osób starszych, innowacje,
e-zdrowie. Poruszone zostały również kwestie srebrnej gospodarki, aktywności zawodowej 50+ i solidarności międzypokoleniowej. Do udziału w sesjach panelowych Kongresu
zaproszono, m.in. Ministra Zdrowia - prof. Mariana Zembalę, Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej w Sejmie RP – Michała Szczerbę, Dyrektora European Connected
Health Alliance – Briana O’Connora oraz Prezes Stowarzyszenia „Porozumienie bez barier” – Jolantę Kwaśniewską. Istotną rolę Kongresu podkreśla fakt, że w jego organizację
zaangażowały się instytucje publiczne, takie jak Ministerstwo Zdrowia czy Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej.

FOT. PIOTR BŁAWICKI

FORUM
III WIEKU

MIĘDZYNARODOWY
KONGRES ZDROWEGO
STARZENIA
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OBYWATELSKI

PARLAMENT SENIORÓW


DATA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 R. WPISZE SIĘ NA STAŁE W HISTORIĘ POLITYKI SENIORALNEJ W POLSCE. W SALI OBRAD SEJMU
RP ODBYŁA SIĘ INAUGURACYJNA SESJA OBYWATELSKIEGO
PARLAMENTU SENIORÓW. JEGO CELEM, NAJOGÓLNIEJ MÓWIĄC,
JEST STWORZENIE OGÓLNOPOLSKIEJ REPREZENTACJI POLSKICH
SENIORÓW NA NAJWYŻSZYM PARLAMENTARNYM SZCZEBLU.
Obywatelski Parlament Seniorów będzie inicjował procesy legislacyjne przyjazne osobom starszych, reprezentował ich interesy
w różnych obszarach życia, opiniował projekty systemowych rozwiązań dot. osób starszych procedowane przez sejm i senat, monitorował i oceniał efektywność senioralnych programów rządowych
oraz prezentował publicznie i adresował do najwyższych władz stanowiska, wnioski i rekomendacje środowiska osób starszych w najbardziej żywotnych dla nich sprawach. Nadrzędnym zaś celem tych
działań jest tworzenie warunków ekonomicznych oraz przestrzeni
publicznej pozwalającej na godne i aktywne życie osób starszych oraz
budowanie etosu seniora w rodzinie i społeczeństwie. Niezbędna do
tego jest konsolidacja społecznego ruchu senioralnego tak, aby jego
głos był dobrze słyszalny i szanowany przez wszystkie siły społeczne
i polityczne.Zrozumienie tej definicji wymaga przypomnienia jak do
tego doszło.

GENEZA OPS
Konsolidacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz dialog
i partnerstwo z najwyższymi władzami Polski w rozwiazywaniu problemów senioralnych i tworzeniu polityki senioralnej to dwa priorytetowe kierunki strategii dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizowane z bardzo dobrym skutkiem już od 2012 r.
Deklaracja programowa pt. „Pakt na rzecz Seniorów” podsumowująca I Kongres UTW w 2012 r. została w pełni zrealizowana,
a niektóre ważne postulaty i rekomendacje pod adresem władz nawet szybciej i w większym zakresie niż to określał ten dokument.
Przy znacznym udziale środowiska UTW zbudowano w Polsce trwałe podwaliny systemowej, długofalowej polityki senioralnej
o długim horyzoncie czasowym, bo obejmującym lata 2012 - 2020.
Potwierdza to słuszność kierunków strategii UTW jak i form i metod
jej realizacji.
II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w 2015 r. równie
merytoryczny i nowatorski i postanowił podnieść poziom tego dialogu na najwyższy parlamentarny poziom rozszerzając jednocześnie
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KOMENTUJE
ANDRZEJ SKRZYŃSKI
Redaktor senior „Głosu Seniora”,
członek Rady d.s. Polityki Senioralnej

KOMENTUJE
MARTA MORDARSKA
Radna Województwa Małopolskiego, Pełnomocnik
Prezydenta Nowego Sącza
d.s. Społecznych

reprezentację słuchaczy UTW o inne reprezentatywne środowiska
senioralne. Zapisano w jego Deklaracji Końcowej m.in. utworzenie
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Inicjatywę tę poparła natychmiast premier Ewa Kopacz, Marszałek sejmu objęła ją honorowym patronatem , a wszelkiego wsparcia merytorycznego, doradczego udzieliła Komisja Polityki Senioralnej pod przewodnictwem posła
Michała Szczerby oraz Kancelaria Sejmu RP. Z takimi partnerami nie
mogło się nie udać.
1 października w Sali obrad Sejmu RP zasiedli delegaci reprezentujący trzy inicjatywne środowiska: Uniwersytety Trzeciego Wieku,
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz gminne/miejskie rady seniorów. Jak na pionierskie dzieło, nie mające dobrych
praktyk ani wcześniejszych wzorców, 3000 najbardziej reprezentatywnych organizacji senioralnych w Sejmie to satysfakcjonujący
początek. Celem inicjatorów jest pozyskanie do OPS delegatów
także z innych reprezentatywnych środowisk senioralnych, ale to
sprawa kolejnych sesji, bowiem organizacji quasi senioralnych jest
w Polsce kilkanaście tysięcy. Wyzwaniem dla prezydium i komisji
OPS warunkującym poszerzenie środowisk reprezentowanych
w kolejnych sesjach OPS będzie zatem wypracowanie i oficjalne
przyjęcie w akcie rangi ustawy definicji organizacji senioralnej oraz
opracowanie nowego systemu naboru kandydatów do OPS.
KRYSTYNA LEWKOWICZ
Przewodniczący Prezydium
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Obywatelski Parlament Seniorów jest
nową inicjatywą powstałą z inicjatywy środowisk blisko związanych z UTW. Moim
zdaniem powinna istnieć bardzo ścisła
współpraca pomiędzy Parlamentem RP,
Kancelarią Prezydenta a Parlamentem Seniorów.
Ważne też jest by parlament seniorów
był bardziej reprezentatywny, a to znaczy
że za mało jest w nim przedstawicieli organizacji senioralnych poza UTW, bardzo
niewielka liczba przedstawicieli rad seniorów poszczególnych gmin, brak samorządów regionalnych.
Jeżeli parlament seniorów chce prowadzić działania na rzecz wszystkich seniorów w Polsce, powinien podjąć współpracę
z nowo powołanymi ministrami konstytucyjnymi, choćby w celu wypracowania spójnej koncepcji finansowania zadań dedykowanych seniorom, takich jak kluby seniora,
ośrodki wsparcia dziennego i pobytowego,
udzielania grantów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.
Istotne jest również to, by zadbać o zdrowie seniorów; dostęp do poradni i oddziałów geriatrycznych i rehabilitacyjnych, bo
w Polsce to białe plamy.
Jeżeli nowo powołany parlament seniorów będzie potrafił zbudować niepolityczną
platformę współpracy ze wszystkimi środowiskami to będzie to z pewnością ważny
głos w pracy nad kształtowaniem polityki
senioralnej w Polsce.

Pierwsza Sesja „Obywatelskiego Parlamentu Seniorów” za nami. Było
to ważne spotkanie ,w którym uczestniczyły 424 osoby reprezentujące
przede wszystkim środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, seniorów
zrzeszonych w Polskim Związku Emerytów i Rencistów oraz nieliczne
jeszcze gminne i miejskie Rady Seniorów. Pomysł stworzenia ogólnopolskiej reprezentacji doczekał się realizacji. Mam jednak szereg wątpliwości
na ile jest i będzie on „obywatelski”.
We wrześniu 2014 roku na Forum III Wieku w Nowym Sączu zostały zaprezentowane proponowane założenia organizacyjne Parlamentu.
Krytyczne głosy po ich przedstawieniu nie spowodowały szerokiej dyskusji
a wręcz zostały „zamiecione pod dywan”. Na przełomie maja i czerwca
bieżącego roku, dokumenty te pojawiły się w praktycznie niezmienionej
postaci. Krytyczne głosy kierowane do organizatorów dalej pozostały bez
odpowiedzi.
Tryb powoływania Parlamentu i jego organów, mam nadzieję że spowodowany tylko pospiechem, nie stworzył ogólnopolskiej reprezentacji
wielomilionowej rzeszy osób starszych żyjących w różnych miejscach i środowiskach o bardzo odmiennych nieraz potrzebach.
Minister Władysław Kosiniak Kamysz na wspomnianym Forum Trzeciego Wieku w 2014 roku wskazywał na potrzebę budowania reprezentacji seniorów „oddolnie” zaczynając od tworzenia lokalnych ciał przedstawicielskich. Niestety jego głos w tej sprawie nie został zauważony. Nie
został wykorzystany do tego celu znakomity instrument, zmieniona ustawa o samorządzie pozwalająca na powoływanie gminnych rad seniorów.
Odnoszę wrażenie, czytając pierwsze dokumenty z obrad Parlamentu, że nie dostrzegana jest rola i potrzeba budowania reprezentacji
środowisk senioralnych rozpoczynając od najmniejszych struktur lokalnych. A tylko w ten sposób ,poprzez gminne rady seniorów a następnie ich regionalne i ponad regionalne porozumienia można stworzyć
rzeczywistą reprezentację tej wielomilionowej, niezwykle różnorodnej
grupy społecznej. Moim zdaniem jest to najpilniejsze zadanie polityki
senioralnej.
Za nieporozumienie natomiast uważam rozważania na temat „definicji organizacji senioralnej” i budowanie na tej podstawie przyszłej struktury Parlamentu gdyż dostęp do niego powinny mieć także osoby działające w nieformalnych grupach. Ma być on przecież „Obywatelski”.
Obecny Parlament powołany jest na pierwszą jednoroczną kadencję
i mam nadzieje, że zespół ludzi do niego delegowanych wypracuje wiele
sensownych, potrzebnych postulatów i rozwiązań nie dublując równocześnie działań innych agend i instytucji.
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I ŚWIĘTOCHŁOWICKA
UNIWERSJADA SENIORÓW
10 października na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach spotkali się przedstawiciele
ośmiu śląskich Uniwersytetów Trzeciego
Wieku. Seniorzy rywalizowali w pięciu
dyscyplinach.
Na terenie ośrodka czynne było wtedy
miasteczko medyczne z bezpłatnymi badaniami i poradami. Po zakończeniu rywalizacji sportowej zawodnicy i kibice mogli wziąć
udział w zabawie ruchowej prowadzonej
przez dr Marka Banacha (Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie).
Barwny, dynamiczny, pełen znajomych
nut i swojskiej muzyki występ zespołu „Silezjanie” z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach umilał czas gościom. Po
tym były już tylko puchary, nagrody, medale i bardzo wiele radości. Najwięcej medali
zdobyła ekipa UTW ze Świętochłowic, kolejne miejsca w konkurencji zespołowej zajęły UTW z Bytomia i Pszczyny.
Organizatorem tej bardzo sympatycznej
imprezy był Uniwersytet Trzeciego Wieku

III KOŁOBRZESKIE
SENIORALIA

w Świętochłowicach, honorowym patronem
Prezydent Miasta Pan Dawid Kostempski,
a partnerami Rada Miejska, Ośrodek Sportu
i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach oraz
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
ANDRZEJ SKRZYŃSKI
Więcej o UTW w Świętochłowicach przeczytacie na www.utw.swietochlowice.biz

OLIMPIADA W RADOMSKU
Sześć zespołów wystartowało w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Seniora w Radomsku.
Rywalizacja toczyła się w dziesięciu konkurencjach, a o końcowych rozstrzygnięciach
decydowała liczba punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach. W klasyfikacji
generalnej zwyciężył UTW z miejscowości Koziegłowy. II Miejsce zajął RUTW „W W”
Radomsko, a III - TUTW –Tomaszów Mazowiecki.

III Kołobrzeskimi Senioraliami zainaugurował kolejny rok akademicki Kołobrzeski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Zjechało blisko sto osób z całego województwa zachodniopomorskiego, m.in.
z Pyrzyc, Szczecina, Nowogardu, Stargardu Szczecińskiego, Świnoujścia, czy Białogardu i nawet Słupska. Pierwszego dnia
odbyło się uroczyste otwarcie roku akademickiego z wykładem inauguracyjnym. Nie
dotarli wszyscy zaproszeni goście z Uniwersytetów Trzeciego Wieku, gdyż w wielu
miastach organizowano inauguracje roku
akademickiego. Kolejny dzień rozpoczęła
parada seniorów z RCK, Parkiem Teatralnym
i promenadą nadmorską. Po niej, na scenie
plenerowej centrum kultury, poszczególne grupy prezentowały swoje umiejętności
muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne czy
recytatorskie, np. kołobrzeski zespół śpiewaczy „Retrowianki”, pełne werwy „Senioritki”
ze Świnoujścia, czy kabaret z Białogardu.
MARZENA BAMBER
FOT.: UTW KOŁOBRZEG

VI EDYCJA SOPOCKICH
TARGÓW SENIORA
W pierwszy weekend października w Hali 100-lecia
Sopotu odbyła się 6. edycja Sopockich Targów Seniora.
W tym roku motywem przewodnim Targów były „Innowacje i Inspiracje” kierowane do osób starszych. Podczas
Targów promowano nowoczesne rozwiązania podwyższające jakość życia osób starszych oraz prezentowano produkty
i usługi, które wspierają seniorów, a także inspirują do aktywności w różnych dziedzinach, np.: bezpieczną wannę,
narzutę diagnostyczną, wagę oraz inne urządzenia i systemy.
Pokazano praktyczne i proste aplikacje na telefon komórkowy i smartfon, które ułatwiają codzienne życie np. przypominają o lekarstwach albo wskazują lokalizację starszej
osoby, co może być bardzo istotne w przypadku chorych na
Alzheimera.
Osoby odwiedzające Targi mogły skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, np.: badania wzroku,
słuchu, gęstości kości, mammografii. Specjaliści udzielali
porad prawnych, psychologicznych, z zakresu świadczeń
emerytalno-rentowych, dofinansowania dla osób niepełnosprawnych; dyżurował także rzecznik osób starszych.

RADA KRAKOWSKICH SENIORÓW
ZAPRASZA RADY SENIORÓW
DO PRZYSTĄPIENIA DO
OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA
O WSPÓŁPRACY RAD SENIORÓW

„ŻYJMY PEŁNYM ŻYCIEM”
Tą właśnie sentencją rozpoczęła się IV Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku i inauguracja roku akademickiego
2015/2016.
Zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego wieku w Ornecie
uroczystość odbyła się 3 października 2015 roku w Miejskim Domu
Kultury. Wzięli w niej udział m.in. wicestarosta Lidzbarski, burmistrz Ornety, z-ca burmistrza, przewodniczą-cy Rady Miasta, dyrektor placówki „Mój Dom”, prof. dr hab. Barbara Golińska, dyr. LO
w Ornecie oraz ks. Jarosław Kondraciuk.
Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele najbliższych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Braniewa, Pasłęka,
Lidzbarka Warmińskiego i Morąga, członkowie Związku Emerytów
i Rencistów w Ornecie oraz członkowie zespołu „Ornecianie”. Spotkanie wzbogaciły swym występem „Studentki” z sekcji wokalnej.
Całą imprezę umilała orkiestra „Antares”. O celowości przynależności do UTW przekonywała prezes UTW Orneta Jolanta Badyda. Nie
zabrakło tego dnia także sytego poczęstunku. Cała uroczystość zakończyła się wielkim zadowoleniem uczestników. Studenci „złotego
wieku” nie mają czasu na nudę, samotność i zniechęcenie, postępują
w myśl zasady: „Nie starzeje się tylko ten, kto nie ma na to czasu.”
JOLANTA BADYDA

21.08.2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa
utworzono Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad
Seniorów. Członkami Porozumienia mogą być gminne i miejskie Rady Seniorów, reprezentowane przez Zarządy/Prezydia,
jak też polską Unię Seniorów oraz organizacje wspierające
działające na rzecz seniorów.
Zainteresowanych przystąpieniem do Ogólnopolskiego
Porozumienia o współpracy Rad Seniorów prosimy o kontakt
z Krakowską Radą Seniorów pod numerem telefonu:
660 637 097.
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VI MIĘDZYNARODOWY
PRZEGLĄD „PUMA”

ULICA ZDROWIA
Przedsiębiorcy firm kojarzących się ze zdrowiem pomagali Będzinianom coś w swoim życiu zmienić. W tym przypadku chodziło o przeprowadzenie kontrolnych badań. Wydarzenie zorganizował Ruch Społeczny „Dolcevita”.
„Każdy przypadek, który powoduje, że jestem w stanie hipoglikemii, daje mi nowe doświadczenie, nowy sposób na to, żeby działać
i uświadamiać ludzi, którzy mnie mijają i nie udzielają pomocy. Stąd
wziął się pomysł na akcję „Pijak, nie Cukrzyk” – tłumaczy Kamil Szydło. Jest ona bezpośrednio skierowana do tych, którzy nieświadomie
mylą cukrzyka z osobą będącą w stanie upojenia alkoholowego.
Odpowiednia pomoc i badania kontrolne pozwoliły uczestnikom akcji dogłębnie przebadać swoje ciało. „Rozdawałyśmy ulotki
na temat samokontroli, samobadania piersi, przeprowadzałyśmy
rozmowy” – wyjaśnia Lidia Gomoliszewska. Takie akcje pokazują,
ile ludzi potrafi skorzystać z porady medycznej na ulicy. Co najważniejsze – w walce o lepsze jutro dla cukrzyków pomagają młodzi
wolontariusze.

VI Międzynarodowy Przegląd Umiejętności
Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, odbywający
się w Pałacu Kultury w Dąbrowie Górniczej,
przyciągnął nie tylko licznych gości z Zagłębia
i Śląska, ale też artystów z 7 krajów Europy.
Oprócz pokazów artystycznych, w trakcie których osoby starsze i niepełnosprawne prezentowały swoje umiejętności, uczestnicy
i widzowie mogli wzajemnie spotkać się i porozmawiać.
Głównym celem było ukazanie osób starszych i niepełnosprawnych jako twórców kultury. Podczas Przeglądu „Puma” prezentowana jest twórczość na wysokim poziomie artystycznym, która porusza,
wywołuje uśmiech lub łzy, pobudza do refleksji i wzbudza podziw.
W ramach przeglądu odbyła się także konferencja naukowoszkoleniowa pt. „Artystyczny, literacki i medialny obraz starości
i niepełnosprawności”. Patronem medialnym tego wydarzenia był
„Głos Seniora”. Dziękujemy wszystkim za przybycie, zainteresowanie szerokim spectrum naszej działalności oraz za liczne wnioski
o wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora.

INTEGRACYJNIE I MIĘDZYPOKOLENIOWO!

Był to czas wypełniony różnorodnymi wydarzeniami, rozrywkowymi, kulturalnymi, edukacyjnymi, konkursowymi, sportowymi i prozdrowotnymi.
Na uwagę zasługują liczne bale i pikniki, organizowane przede wszystkim
przez organizacje senioralne oraz Dzień Seniora w Hali Stulecia – z Targami Senioralnymi i wielkim koncertem don Vasyla. Repertuar rozrywkowy wspaniale uzupełniała oferta kulturalna, wśród niej komediowy
Festiwal Filmowy czy fenomenalny wieczór swingowy, a także Maraton
Zumba i Festiwal Tańca. Powodzeniem cieszyły się edukacyjne i rozrywkowe liczne oferty bibliotek, porady kosmetyczne oraz wykłady, badania
i konsultacje zdrowotne. Wśród wydarzeń integrujących pokolenia warto zwrócić uwagę na grę miejską „Śladami wrocławskich krasnali” oraz
uroczyste otwarcie skrzynki bookcrossingowej na pl. Nowy Targ, z barw16
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1 PAŹDZIERNIKA W NOWYM SĄCZU ODBYŁA SIĘ II EDYCJA
MAŁOPOLSKICH TARGÓW SENIORA. WYDARZENIE
ZREALIZOWAŁO STOWARZYSZENIE „DLA MIASTA” WE
WSPÓŁPRACY Z MIASTEM NOWY SĄCZ. PARTNEREM
WYDARZENIA BYŁ „GŁOS SENIORA”.

16 września w Bochni odbyła się kolejna edycja wydarzenia, którego inicjatorką jest Pani Eleonora Chmielarska – Bocheńska Ikona
Pracy Społecznej.
Jak mówi Pani Eleonora: „Złote Gody – sami lecz nie samotni to impreza dla wdów i wdowców, którzy w tym roku obchodziliby Złote Gody,
gdyby los nie zabrał im współmałżonka. Marzę, aby takie uroczystości
odbywały się w całej Polsce”.
Pomysłodawczyni złotych godów w Bochni w czasie spotkania otrzymała Puchar „Głosu Seniora” za inicjatywę pro-seniorską godną naśladowania w innych gminach w Polsce.
Kolejna edycja „Złotych Godów – Sami lecz nie samotni” w Bochni już
19 grudnia!

SPOTKANIE RADY
DS. POLITYKI SENIORALNEJ

DNI SENIORA – WROCŁAW 2015
W pozytywnej atmosferze minęło siedemnaście dni wrocławskiego
Święta Seniorów, które trwało od 25 września do 11 października.

II MAŁOPOLSKIE TARGI
SENIORA W NOWYM SĄCZU

„ZŁOTE
GODY
– SAMI
LECZ NIE
SAMOTNI”

nym korowodem uczniów przedszkoli, szkół oraz seniorów z Akademii
Rozwoju Seniora. Liczyła się wymiana doświadczeń, nowe znajomości,
wzajemna pomoc, kreatywność oraz pozytywna energia, której nie zakłóciła nawet nieudana próba pobicia Kapeluszowego Rekordu Guinnessa, zakończona utrzymaniem wysokiego poziomu sprzed roku, a przede
wszystkim wspaniałą atmosferą i wspólną zabawą.

JOANNA RYŁKO, WCS

01.10.15 SENIOR ART
FOT. JOANNA RYŁKO

20 października odbyło się spotkanie Rady ds. Polityki Senioralnej.
Znaczna część spotkania poświęcona była podsumowaniu pracy i osiągnięć polityki społecznej dotyczącej osób starszych w okresie kończącej się kadencji Sejmu. Wyodrębnienie środków na sprawy seniorskie
uruchomiło ogromną ilość inicjatyw lokalnych, a często też ogólnokrajowych realizowanych przez różne fundacje i organizacje pozarządowe.
W czasie spotkania Damian Zasada, Specjalista w Departamencie Polityki Senioralnej, zaprezentował sprawozdanie z realizacji Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych za rok 2014.
Do konkursu ofert zgłoszono 2434 oferty na łączną kwotę ponad 224
mln zł . Dofinansowane zostało 490 wniosków na łączną kwotę ponad 38
mln zł. To zaledwie 17% w stosunku do zgłoszonych potrzeb. Największym zainteresowaniem oferentów cieszyły się Priorytet II –Aktywność
społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową (52.9 %
złożonych wniosków) oraz Priorytet I –Edukacja osób starszych (34.8 %
złożonych wniosków).
W czasie spotkania dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej MIPS
Zuzanna Grabusińska zasygnalizowała zadania na najbliższy okres.
Jednym z ważniejszych planów będzie standaryzacja usług skierowanych do osób niesamodzielnych. Potrzebna będzie również rewizja polityki senioralnej i priorytetowe potraktowanie srebrnej gospodarki.
Przygotowywana jest zmiana regulaminów Programów ASOS i SeniorWigor. Projektowana jest także modyfikacja funkcjonowania Rady ds.
Polityki Senioralnej.
Ostatnim punktem programu była propozycja zmian zarządzenia powołującego Radę do spraw Polityki Senioralnej. Zreferował ja pan Jacek Jarosiński, specjalista w Departamencie Polityki Senioralnej. Zakłada się ograniczenie ilości jej członków do 30 osób, wprowadzenie 3
letniej kadencji i możliwości powoływania zespołów zadaniowych.

OGÓLNOPOLSKA INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016
W TARNOWIE

Pod patronatem Magazynu Głos Seniora otwarto Nowy Rok Akademicki UTW w Tarnowie. „Jesteście naszą inspiracją! Dziękuję za to, że Wam
się chce i chce się coraz bardziej! Otwórzmy drzwi dla tych, których tu
nie ma i integrujmy środowisko senioralne.” – powiedział minister Kosiniak-Kamysz do 700 studentów i gości z całej Polski na Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Tarnowie. Spotkanie prowadziła Maria Kanior – koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie, organizator i gospodarz wydarzenia. Pani Maria Kanior została wyróżniona przez ministra Kosiniaka-Kamysza Odznaczeniem Honorowym Primus in Agendo oraz otrzymała
Medal Komisji Edukacji Narodowej od minister Urszuli Augustyn.

ANDRZEJ SKRZYŃSKI
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INICJATYWY

UTW ZA GRANICĄ

ZDROWIEJ
W USTRONIU


ZDROWIE I JEGO PROFILAKTYKA W ASPEKCIE POZYTYWNEGO STARZENIA SIĘ TO MYŚL PRZEWODNIA WYDARZENIA, JAKIE MIAŁO MIEJSCE 30 WRZEŚNIA W USTRONIU. „DZIEŃ DLA
ZDROWIA”, BO TAK NAZYWA SIĘ TA INICJATYWA, ZORGANIZOWAŁO W SWOICH OŚRODKACH SANATORIUM USTROŃ PRZY WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ SENIORALNĄ.
Program spotkania objął wykłady o tematyce zdrowotnej i profilaktyce zdrowia, pokazy i degustacje produktów leczniczych, a także umożliwił uczestnikom skorzystanie z wielu bezpłatnych badań
i konsultacji. W tym dniu, do dyspozycji gości byli lekarze specjaliści, pielęgniarki, rehabilitanci oraz dietetycy.
Podczas wydarzenia umożliwiono skorzystanie łącznie z ponad
500 różnych badań i konsultacji, m.in.: badania ciśnienia, poziomu
cukru we krwi, badania EKG, badania słuchu i wzroku, dopplera
kończyn, konsultacji lekarskich, fizjoterapeutycznych i dietetycznych. Przed budynkiem sanatorium zaparkował Mammobus, w którym można było zrobić mammografię, a także osteobus oferujący
przesiewowe badanie densytometryczne w kierunku wykrycia osteoporozy. Każdy zainteresowany mógł dodatkowo wziąć udział w panelach wykładowych.

W spotkaniu udział wzięli: goście przebywający na pobytach
sanatoryjnych w Ustroniu, w tym słuchacze Kazimierzowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie
Seniorów „Barwy Jesieni” we Włoszczowie, mieszkańcy Ustronia
i okolic oraz przedstawiciele organizacji senioralnych ze Śląska,
m.in. Cieszyna, Skoczowa, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Kęt.
W ramach wydarzenia już wiosną został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z Ustronia pt. „Zdrowy
senior”, a podczas uroczystego otwarcia „Dnia dla zdrowia” zwycięzcom konkursu wręczone zostały nagrody rzeczowe.

SANATORIUM USTROŃ
Ośrodek Magnolia & Ośrodek Tulipan
Ustroń, 43-450 ul. Szpitalna 15-21
Tel. 33 854-36-90, 33 854-37-80
www.hotel-magnolia.pl
www.hotel-tulipan.pl
www.sanatorium-ustron.pl
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ŚWIATOWY ZJAZD CZŁONKÓW AIUTA W LUBLINIE



ORGANIZOWANIE W POLSCE KONFERENCJI I KONGRESÓW NA POZIOMIE
ZARÓWNO KRAJOWYM, JAK I MIĘDZYNARODOWYM, TO JUŻ WIELOLETNIA
TRADYCJA, ZAPOCZĄTKOWANA PRZEZ
PANIĄ PROF. HALINĘ SZWARC – PIERWSZĄ REPREZENTANTKĘ POLSKI W AIUTA
– ŚWIATOWYM STOWARZYSZENIU UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. ORGANIZATOREM TEGOROCZNEGO SPOTKANIA
PRZEDSTAWICIELI AIUTA W LUBLINIE BYŁA
MAŁGORZATA STANOWSKA, DYREKTOR
LUBELSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO
WIEKU (LUTW), CZŁONEK ZARZĄDU AIUTA.
SPOTKANIE ODBYŁO SIĘ W DNIACH OD 17
DO 19 WRZEŚNIA 2015 R., TYM RAZEM POD
HASŁEM „STUDENCI TRZECIEGO WIEKU –
STUDENTAMI NOWEJ GENERACJI?”.

trzeciego wieku, poszukiwaniu odpowiedzi
na nowe wyzwania społeczne jakie, stoją
przed nimi w rożnych regionach świata.
Konferencję rozpoczął wykład prof. dr
hab. Stanisławy Steuden pt. „Mądrość jako
efekt integracji doświadczeń życiowych”,
który był próbą refleksji nad istotą mądrości, jej kształtowaniem, sposobem ujawniania się oraz znaczeniem dla funkcjonowania
człowieka.
Kolejne wystąpienia: Morag Tamisari z Aberdeen, pt. „Nowy powiew życia na
Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Wielkiej
Brytanii” oraz prof. Gunhild Hammarström
ze Szwecji, zatytułowane „Przyciąganie nowych kategorii studentów do Uniwersytetu Trzeciego Wielu w Uppsali”, były skoncentrowane na ewolucji jaką UTW w tych

MAŁGORZATA STANOWSKA, FRANCOIS VELLAS, WIESŁAWA
BORCZYK

ROZMOWY W KULUARACH

W konferencji zorganizowanej przez
LUTW wzięli udział przedstawiciele AIUTA z całego świata. Spotkanie, zgodnie ze
zwyczajem, zainaugurowało 97 posiedzenie
Zarządu AIUTA z udziałem obserwatorów
z sześciu krajów. Obradom Zarządu przewodniczył prezydent AIUTA, prof. Francois Vellas z Tuluzy. Jego tematem był dalszy
rozwój działań AIUTA oraz wsparcie dla regionów i obszarów, w których dynamicznie
rozwijają się uniwersytety trzeciego wieku.
Uczestniczyła w nim liczna delegacja przedstawicieli Chin, w których w ostatnich latach
obserwujemy wzmożone działania na rzecz
aktywizacji i edukacji seniorów.
18 września odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, podczas której
swoje referaty zaprezentowało kilkunastu
prelegentów reprezentujących środowiska
akademickie z całego świata. Zgromadzeni
wzięli udział w dyskusji na temat nowych
kierunków w metodyce pracy ze studentami

krajach przeszły w minionych latach. Prelegentki podjęły próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób programy i formy pracy na
UTW dostosowywane są do potrzeb i oczekiwań samych słuchaczy. Przedstawiciele
Szkocji w szczególny sposób podkreślali konieczność wykorzystania potencjału intelektualnego słuchaczy. Zaprezentowano wyniki
badań korzyści z nieformalnego nauczania
i uczenia się w środowisku seniorów z UTW
w Wielkiej Brytanii, gdzie „trzeciowieczni”
współpracują z innymi „trzeciowiecznymi”,
zgodnie z maksymą przekazaną przez jednego z członków założycieli, Petera Laslett:
„przez członków dla członków”, przy czym
„Ci, którzy uczą innych, powinni również się
uczyć, a ci którzy się uczą powinni również
nauczać”.
Wystąpienie Yuane Lin (Chiny), Przewodniczącego UTW w Guangzhou, zatytułowane „Studenci seniorzy w Chinach”,
ukazało zakres i nowe wyzwania, jakie

stoją przed UTW w tym kraju. W swoim
wystąpieniu podkreślił: „Zrozumienie, że
nadchodzi era nowej generacji studentów,
studentów trzeciego wieku, jest najważniejszym wyzwaniem dla organizacji procesów
kształcenia ustawicznego. Fakt, że studenci trzeciego wieku stają się nowym pokoleniem studentów, stał się obecnym trendem
naszych czasów.”
W kolejnej sesji prof. Nadezda Hrapkova
z Bratysławy przedstawiła nowe spojrzenie
na motywacje, bariery i wymagania, z którymi wiąże się organizacja nauczania osób
starszych na uniwersytetach, a dr Monika
Adamczyk z Lublina, członek grupy badawczej w projekcie BALL (ang. Be Active through Lifelong Learning), zaprezentowała wyniki pilotażowego badania zrealizowanego
w ramach projektu BALL w programie Erasmus+, w Lubelskim UTW. Dyr. Małgorzata
Stanowska zaprosiła gości do udziału w listopadowej konferencji, będącej integralną częścią międzynarodowego projektu BALL,
która w całości poświęcona będzie zagadnieniom związanym z organizacją przygotowania do emerytury, nowym wyzwaniom
i formom promowania aktywnego życia po
zakończeniu pracy zawodowej.
Spotkanie zakończył wykład prof. dr
hab. Marii Braun Gałkowskiej pt. „Ludzie
Starzy bywają różni”. Pani profesor podkreśliła w swoim wystąpieniu, że nie można
postrzegać osób starych jako grupy jednorodnej, bowiem „Starzy ludzie nie są jednorodna grupą, wręcz przeciwnie, różnią się
miedzy sobą stopniem aktywności i otwartości wobec innych.”
W czasie lubelskiej konferencji goście
z Senegalu, Kolumbii, Mozambiku, Chin,
Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Portugalii, Słowacji, Włoch, Hiszpanii, Ukrainy, Bułgarii i Polski mieli możliwość wzajemnego
poznania się, dyskusji i nawiązania współpracy w wielu obszarach. Mamy nadzieję, że
to wyjątkowe wydarzenie dobrze wpisało się
w obchody 30-lecia działalności LUTW oraz
Roku Jubileuszowego 40-lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.
MAŁGORZATA STANOWSKA

Cały tekst publikujemy na www.glosseniora.pl
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BLISKO 600 UCZESTNIKÓW, PONAD
500 WYDANYCH OGÓLNOPOLSKICH
KART SENIORA DEDYKOWANYCH
MIESZKAŃCOM DĄBROWY GÓRNICZEJ,
7 PANELI TEMATYCZNYCH I WARSZTATOWYCH, PREZENTACJE BLISKO 40 ORGANIZACJI I FIRM DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ
SENIORÓW. TAK PODSUMOWAĆ MOŻNA
I DĄBROWSKĄ KONFERENCJĘ SENIORALNĄ, KTÓRA 20 PAŹDZIERNIKA ODBYŁA SIĘ
W PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA.
I Dąbrowską Konferencję Senioralną
otworzyli Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza Krystyna
Szaniawska oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Marcin Bazylak. Podkreślili, jak
ważną grupą społeczną są seniorzy oraz jak
istotne jest aktywne włączenie ich do życia
społecznego.
Po uroczystym otwarciu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „PKZ Gołowianie”, który wspaniałym widowiskiem zachwycił
uczestników konferencji, a także idealnie
zaprezentował, jak seniorzy mogą działać
w wolnym czasie.
Podczas sesji plenarnej swoją działalność na rzecz seniorów w Dąbrowie
Górniczej zaprezentowali: Dzienny Dom
SENIOR – WIGOR, Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”, Centrum Sportu
i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, Pałac
Kultury Zagłębia, Miejska Biblioteka Pu-

KULINARIA

CIVITAS

bliczna im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie CIVITAS, Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków
„SOMA”, Uniwersytet III Wieku przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”. Po przerwie odbyło się również 7
paneli tematycznych i warsztatowych: kulinarny, artystyczny, medyczno-zdrowotny,
zdrowy kręgosłup, podróżniczy, mapa aktywności polskich seniorów, działania senioralne w innych miastach. Panele cieszy-

REJESTRACJA

ły się ogromnym zainteresowaniem, a my
mamy nadzieję, że zachęciły seniorów do
dodatkowych działalności.
Podczas konferencji zorganizowane zostały także targi organizacji pozarządowych
oraz instytucji proseniorskich. Mieszkańcy miasta mogli skorzystać m.in. z usług
fryzjerskich, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, a także zapoznać się z ofertą Klubów
Osiedlowych i organizacji pozarządowych
działających na rzecz seniorów. W holu na
I piętrze trwała również wystawa twórczości Henryki Janiny Orzeł ze Stowarzyszenia
Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego.
Organizatorzy I Dąbrowskiej Konferencji Senioralnej: Urząd Miejski w Dąbrowie
Górniczej, Rada Seniorów Miasta Dąbrowa
Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia.
Patronat medialny: TVP Katowice,
„Głos Seniora”.
KAJA JAGODZIŃSKA
ORGANIZATORZY
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INTERWENCJE

Witam
Redaktorze Naczelny,
Zupełnie przypadkowo, będąc w Oświęcimiu na OSAS
(II Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów – przyp.
red.), natknęłam się na nr 16 pisma "Głos Seniora".
Ciekawe niektóre artykuły i wywiady. Przeczytałam
również pański wywiad z prof. Vetulanim. Jestem zbulwersowana i oburzona, oczywiście nie tematem, choć ten
nie bardzo mnie interesuje. Moje zdenerwowanie wywołała odpowiedź pańskiego rozmówcy na trzecie pytanie. I też
nie cała odpowiedź, ale sformułowania: "męskie małżeństwa homoseksualne", "małżeństwa lesbijskie". Otóż w Polsce nie ma takich małżeństw, to są związki homoseksualne
a nie małżeństwa. Tymczasem jedyne małżeństwo uznawane przez POLSKIE PRAWO, czyli małżeństwo jednej
kobiety z jednym mężczyzną ten pan nazywa "parą heteroseksualną". Coś mu się chyba pomyliło, może nie wiedział do kogo trafią jego słowa, może myślał, że pismo,
którego Pan jest szefem ukazuje się np. w Holandii? Uważam, że Pan jako redaktor naczelny powinien zwracać
uwagę na takie sprawy. To jest wypaczanie rzeczywistości. Rozmówcy wiedzą przecież do kogo mówią i niezależnie od poglądów i osobistych zainteresowań czy tęsknot,
muszą uznawać polski stan prawny i rzeczywistość obowiązującą w Polsce. To również buduje zaufanie do Pana
i "Głosu Seniora".
Pozdrawiam,
Anna z Tarnowskich Gór
Odpowiedź na Apel w kolejnym numerze.

APEL
Miejskiej Rady Seniorów w Kętach
podjęty na V sesji
w dniu 16 września 2015 r.
w sprawie wyrażania sprzeciwu
wobec istniejącego systemu
służby zdrowia w naszym kraju

W związku z obowiązującymi przepisami związanymi z szeroko pojętą służbą zdrowia, w szczególności dotyczącą dostępu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
jak również danego specjalisty pacjentów po ukończeniu 75
roku życia, Miejska Rada Seniorów w Kętach apeluje o podjęcie działań mających na celu umożliwienie skrócenia czasu oczekiwania na wejście do gabinetu lekarskiego.
Istniejący obecnie system nie zapewnia możliwości
przyjęcia pacjenta poza kolejnością, a czas oczekiwania na
wejście do gabinetu to około 2-3 godziny. Pacjenci w tym
przedziale wiekowym, z uwagi na stan zdrowia nierzadko
mają problemy z wytrwaniem do wizyty lekarskiej.
Zwracamy uwagę na fakt, iż w większości tym pacjentom towarzyszy osoba pracująca, dla której jest to uciążliwość związana, np. z wzięciem urlopu lub odpracowaniem.
Jesteśmy przekonani, iż tylko niezwłoczne podjęcie właściwych działań legislacyjnych może temu zapobiec, o co
zdecydowanie wnosimy.
Niniejszy apel kierujemy do:
- Ministra Zdrowia celem podjęcia stosownych działań
legislacyjnych,
- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich,
celem poparcia
- Redakcji gazety „Głos Seniora” z siedzibą w Krakowie
- Sejmowej Komisji Zdrowia
Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
Adam Mrowiec

ZARZĄDZANIE
BUDŻETEM
DOMOWYM,

CZYLI JAK PLANOWAĆ WYDATKI,
BY WYDAWAĆ MNIEJ?



ABY ZAPANOWAĆ NAD DOMOWYMI FINANSAMI, MUSIMY
WYKAZAĆ SIĘ UMIEJĘTNOŚCIAMI GODNYMI, A NAWET PRZEWYŻSZAJĄCYMI, MINISTRA FINANSÓW. ON BOWIEM MOŻE
SOBIE POZWOLIĆ NA POJAWIENIE SIĘ DEFICYTU, CZY WRĘCZ DZIURY BUDŻETOWEJ. MY, ZARZĄDZAJĄC OSOBISTYMI FINANSAMI, NIE
MAMY TAKIEGO „KOMFORTU”. MIMO TEGO – STOSUJĄC SIĘ DO
PROSTYCH ZASAD – MOŻEMY ZAWSTYDZIĆ NAWET MINISTRA…
W finansach, podobnie jak w medycynie, kluczowa jest diagnoza. Aby ustalić swoje „ekonomiczne położenie” powinniśmy stworzyć domowy budżet. Choć brzmi to poważnie, jest zaskakująco
proste. Budżet domowy to po prostu zestawienie przychodów i rozchodów w konkretnym okresie. Budżetem rządzi królowa nauk, matematyka, a tej – jak wiadomo – oszukać się nie da.
Naszym celem jest zarządzanie środkami w taki sposób, aby budżet miał przynajmniej charakter zrównoważony, czyli aby wydatki
nie przewyższały przychodów. Wówczas nie musimy reperować go,
posiłkując się pożyczkami i kredytami. Idealnym jest natomiast bu-

dżet nadwyżkowy. Sytuacja, w której wydajemy mniej, niż mamy do
dyspozycji, pozwala nam na generowanie oszczędności.

KROK PIERWSZY: PODSUMOWANIE
PRZYCHODÓW
Inwentaryzację naszych prywatnych finansów rozpoczynamy
od tego, co najprostsze, czyli podsumowania przychodów. Tutaj
uwzględniamy nie tylko regularne wpływy (pensja, emerytura czy
renta), ale także to, co w naszym portfelu pojawia się incydentalnie (premie, wygrane, prezenty, zwrot podatku). Kiedy już zsumujemy wpływy i uświadomimy sobie, jakimi środkami dysponujemy co
miesiąc, przeanalizujmy rozchody.

KROK DRUKI: REJESTROWANIE WYDATKÓW
To zadanie o wiele trudniejsze. Niemniej jednak pojawia się coraz więcej narzędzi, które ułatwiają nie tylko ustalenie i zsumowanie
naszych wydatków, ale także ich czytelną klasyfikację oraz podział.
KLAUDIA KRZAN

DZIĘKUJEMY I CZEKAMY NA KOLEJNE LISTY ...
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REJESTROWANIE WYDATKÓW?

TO PROSTE!


ABY NASZ DOMOWY BUDŻET BYŁ PRZYNAJMNIEJ BUDŻETEM
ZRÓWNOWAŻONYM, ROZCHODY NIE MOGĄ PRZEWYŻSZAĆ
DOCHODÓW. NIE ZAWSZE MAMY WPŁYW NA WYSOKOŚĆ
SWOICH DOCHODÓW LUB MOŻLIWOŚĆ ICH ZMIANY. DOTYCZY
TO PRZEDE WSZYSTKIM EMERYTÓW. SKORO NIE MOŻEMY SPRAWIĆ, ABY WIĘKSZE SUMY WPŁYWAŁY CO MIESIĄC NA NASZE
KONTO, TRZEBA UWAŻNIE PRZYJRZEĆ SIĘ DRUGIEJ STRONIE MEDALU, CZYLI WYDATKOM. JAK TO ZROBIĆ?
Rozchody w naszym domowym budżecie dzielą się na stałe (np.
czynsz, abonament RTV, rata kredytu), zmienne (generowane przede
wszystkim przez zakupy żywności czy ubrań, a także rachunki za media), a także specjalne (to wydatki dodatkowe, które trudno było przewidzieć: np. na prezenty, imprezy okolicznościowe, czy na pokrycie
kosztów napraw, czy awarii).
Im dokładniej przyjrzymy się wszystkim dziedzinom wydatkowania, im bardziej szczegółowe będą zebrane przez nas dane, tym większa szansa, że zlokalizujemy źródła „wycieku” naszych pieniędzy. Musimy wyobrazić sobie domowy budżet jako naczynie. Napełniamy go
systematycznie, ale także opróżniamy, ponosząc koszty nie tylko egzystencji, lecz także komfortu naszego życia. Istotnym jest, aby poza
tym w naczyniu nie pojawiały się pęknięcia czy dziury, przez które –
często bez naszej wiedzy i świadomości – wypływają pieniądze.
Najprostszym sposobem na zebranie intersujących nas danych
jest prowadzenie dziennika wydatków w formie papierowej (wystarczy zwykły zeszyt i trochę samodyscypliny) bądź też – jeśli posługujemy się komputerem, tabletem lub smartfonem – w formie arkusza
kalkulacyjnego Microsoft Excel. Dla bardziej zaawansowanych użyt-

kowników sprzętu elektronicznego przeznaczone są nawet specjalne
programy lub aplikacje. Nie tylko umożliwiają one zarejestrowanie
różnych rozchodów, ale także ich pogrupowanie (np. podział na stałe,
zmienne i specjalne) oraz wszechstronną analizę.
Programy do prowadzenia budżetu domowego występują w wersjach płatnych, a także darmowych (typu freeware). Naszym celem
jest cięcie kosztów, więc spieszę uspokoić – pośród programów bezpłatnych bez problemu znajdziemy taki, który spełni nasze nawet najbardziej wygórowane oczekiwania. Finanse Domowe, ePortfel, GnuCash – lista jest długa, a same programy – niezwykle zróżnicowane.
GnuCash pozwala nawet zarządzać finansami małej firmy. Trzeba zadać sobie jednak pytanie, czy liczne opcje faktycznie są nam potrzebne, a także: czy mamy czas na wprowadzanie swoich danych finansowych do rozbudowanego programu. Ponieważ pieniądze lubią nie
tylko spokój, ale także systematyczność.
MICHAŁ MALCZYŃSKI

Program „Finanse domowe” ma za zadanie „monitorowanie” wydatków, przychodów i oszczędności
w gospodarstwie domowym, a także ma możliwość dokonywania analizy wprowadzonych danych.
Daje również możliwość planowania i ograniczania wydatków, dodatkowo można za jego pomocą
zarządzać lokatami. Należy tylko pamiętać o systematycznym wypełnianiu dokonywanych
transakcji, czyli wydatków, otrzymywanych przychodów oraz o aktualizowaniu oszczędności.

TNIEMY KOSZTY
RACHUNKÓW



WYJAŚNIALIŚMY JUŻ, ŻE ABY NASZ DOMOWY BUDŻET BYŁ
PRZYNAJMNIEJ BUDŻETEM ZRÓWNOWAŻONYM, ROZCHODY NIE MOGĄ PRZEWYŻSZAĆ DOCHODÓW. JEŚLI – NA
PRZYKŁAD JAKO EMERYCI – NIE MOŻEMY SPRAWIĆ, ABY WIĘKSZE SUMY WPŁYWAŁY CO MIESIĄC NA NASZE KONTO, POWINNIŚMY UWAŻNIE PRZYJRZEĆ SIĘ DRUGIEJ STRONIE MEDALU, CZYLI WYDATKOM. OSZCZĘDNOŚCI NA SAMYCH RACHUNKACH
MOGĄ NAS BARDZO POZYTYWNIE ZASKOCZYĆ.

DBAJ O ZUŻYCIE ENERGII
Największy apetyt na prąd w gospodarstwie domowym wykazuje
lodówka – między innymi dlatego, że działa non-stop. Jeśli planujemy w najbliższym czasie wymianę tego urządzenia, warto wziąć pod
uwagę zakup tego najbardziej energooszczędnego (klasa A++). Ale
nawet sprzęt niższej klasy może zużywać mniej energii, jeśli stosować
się będziemy do kilku podstawowych zasad: zadbamy o stan drzwi
i uszczelek, aby lodówka była domknięta i szczelna; co kilka miesięcy
odkurzymy zewnętrzny wymiennik ciepła (drabinka z tyłu); regularnie będziemy odmrażać lodówkę, jeśli sama nie robi tego automatycznie (system NoFrost), nie będziemy ustawiać zbyt niskiej temperatury
(poniżej 6*C).
Kolejne urządzenie, które ma spory apetyt na prąd, to czajnik
elektryczny. Niepodważalnym jest fakt, że zagotowanie wody na gazie
jest tańsze niż w takim właśnie czajniku. Ale jeśli nie mamy gazu lub
korzystamy z czajnika elektrycznego, bo tak nam wygodniej, trzeba
pamiętać o tym, że: czajnik o większej mocy gotuje szybciej i zużywa mniej energii, gotować należy tylko tyle wody, ile potrzebujemy,
a urządzenie należy regularnie odkamieniać (najlepsze są te z płytą
grzejną zamiast grzałki).
Oszczędzać pomoże nam także zmywarka. Zużywa o wiele mniej
wody niż potrzeba do mycia ręcznego. Należy jednak pamiętać, aby
uruchamiać ją wówczas, kiedy załadowana jest do pełna. Oszczędności poszukać możemy także modyfikując oświetlenie (świetlówki
energooszczędne bądź LED-owe) i kupując telewizor LED-owy zamiast kineskopowego czy plazmowego. Nie można zapominać, że
urządzenia pozostające w trybie gotowości (tak zwany „stand-by”)
zużywają sporo energii. Aby nie wyłączać ich z prądu poprzez wyciąganie wtyczki z kontaktu, wystarczy zakupić listwę, która nie dość,

że zapewni nam ochronę przed przepięciami, to ułatwi wyłączanie
wszystkich podpiętych do niej urządzeń za pomocą jednego przycisku.

OSZCZĘDZAJ NA MEDIACH
Rachunki za wodę rosną z roku na rok i tutaj także warto poszukać oszczędności. Przede wszystkim przestrzegać trzeba podstawowych zasad, takich jak zakręcanie kranu podczas mycia zębów, czy
częstsze korzystanie z prysznica zamiast zażywania kąpieli. Jednakże
warto przyjrzeć się również sprzętowi, z którego korzystamy. Kran
powinien być wyposażony w perlator – specjalną nasadkę, która pomaga napowietrzyć używaną wodę i pozwalaja efektywniej wykorzystać strumień. Z kolei w toalecie spłuczka z dwoma przyciskami pozwala – w zależności od potrzeb – zużyć odpowiednią ilość wody.
Nie musimy od razu inwestować w bardzo zaawansowane technicznie urządzenia – jak np. baterie termostatyczne. Wystarczy, że te
urządzenia, które nam służą, utrzymywać będziemy w dobrym stanie
technicznym. Przez cieknący kran potrafią systematycznie uciekać tysiące litów. Kropla do kropli. Grosik do grosika…
Rachunki za telefon, telewizję lub internet również możemy obniżyć, nie rezygnując równocześnie z dotychczasowego zakresu usług
– jeśli faktycznie z nich korzystamy. Konkurencja na rynku jest spora, dostawcy rywalizują o klienta ciekawymi ofertami i promocjami.
Możemy skorzystać z usług konkurencji lub negocjować umowę ze
swoim dotychczasowym dostawcą. Nie bójmy się tego. Niestety, ale
w XXI wieku tego typu lojalność zwykle „nie popłaca”. Dopiero gdy
składamy wypowiedzenie nagle okazuje się, że to, co dotychczas było
niemożliwe, nagle staje się realne.
Szczegółowych informacji o tym, jak można obniżyć rachunki
za poszczególne media, szukać można między innymi w swoich dostawców mediów, a także w internecie. Zmiana niektórych nawyków
pomoże nam nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale niejednokrotnie
będzie także wyrazem troski o dobro naszej planety i świadectwem
proekologicznej postawy.
TADEUSZ STOPCZYK

[opiumsoft.pl, strona www twórców programu „Finanse domowe”]
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TECHNIKI
SPRZEDAŻY


CZY KUPIŁEŚ KIEDYŚ COŚ, CZEGO NIE POTRZEBOWAŁEŚ,
ALE CZUŁEŚ, ŻE POWINIENEŚ TO KUPIĆ? CZY KIEDYKOLWIEK ŻAŁOWAŁEŚ DECYZJI O ZAKUPIE? PRODUCENCI I SPECJALIŚCI OD MARKETINGU PRZEŚCIGAJĄ SIĘ W STARANIACH,
BY KONSUMENCI PODEJMOWALI DECYZJE O KUPNIE PRODUKTU, BEZ WZGLĘDU NA RZECZYWISTĄ POTRZEBĘ. BY NIE ULEGAĆ
SZTUCZKOM, TRZEBA MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, W JAKI SPOSÓB
FUNKCJONUJE RYNEK SPRZEDAŻY. ŚWIADOMY KONSUMENT PODEJMUJE ROZSĄDNE DECYZJE, DZIĘKI CZEMU JEGO PORTFEL NIE
UCIERPI NA NIEPRZEMYŚLANYCH WYDATKACH.
Techniki stosowane przez sprzedawców oraz marketingowców
mają zachęcić nas do kupna, podnieść wiarygodność produktu i firmy lub wzmocnić w nas przywiązanie do konkretnej marki. Dzięki
nim, producenci zyskują klientów, a my częściej sięgamy do portfela.
Amerykański profesor Robert Cialdini opisał 6 reguł wpływu
społecznego, których działanie można odnieść do szerokiego kontekstu, jednak często jest ono wykorzystywane przy opisywaniu
technik sprzedażowych i marketingowych. Warto je znać, by decyzje o zakupie, czy inwestycji podejmować świadomie. Decydując się
na dany produkt możemy się zastanowić, czy odpowiada nam on ze
względu na jego jakość i użyteczność, czy też ulegliśmy działaniu
jednej z reguł wpływu społecznego.

naukowego, a produkty dla dzieci poleca znana aktorka wcielająca
się w rolę przykładnej mamy w popularnym serialu.

PO DRUGIE: WZAJEMNOŚĆ
Regułą często spotykaną jest reguła wzajemności. Czujemy potrzebę odwdzięczenia się, odwzajemnienia, gdy ktoś wcześniej coś
dla nas zrobi, nawet jeśli będzie to przysługa o mniejszej „wartości”. Z działaniem tej reguły możemy spotkać się, gdy na ulicy dostajemy od nieznajomego kwiatka lub kadzidełko, teoretycznie „za
darmo”, „na poprawę humoru”, gdy chwilę później darczyńca prosi
nas o wsparcie finansowe. Po przyjęciu prezentu będziemy się czuli
bardziej zobowiązani do odwzajemnienia go niż gdybyśmy takiego

prezentu nie otrzymali. Jednym z takich przykładów jest oferowanie
przez producentów próbek i produktów do degustacji.

zdobyli nasze uznanie. Od nich kupimy chętniej niż od ludzi nieposiadających tych cech.

PO TRZECIE: ZAANGAŻOWANIE I
KONSEKWENCJA

PO SZÓSTE: NIEDOSTĘPNOŚĆ:

Następna reguła dotyczy zaangażowania i konsekwencji i mówi,
że im bardziej się zaangażujemy w daną sprawę, tym mamy do niej
bardziej pozytywny stosunek. Chcąc zachować się racjonalnie i konsekwentnie często podejmujemy decyzje niekorzystne, na przykład
wtedy, gdy decydujemy się na produkt nie dlatego, że nam on odpowiada, ale „z przyzwyczajenia”. Przykładem mogą być pakiety aktywowane wraz z początkiem umowy na telefon – przez pewien czas
darmowe, później wymagają regularnej płatności. Zdarza nam się
nie rezygnować z nich, nawet jeśli ich nie potrzebujemy.

PO CZWARTE: SPOŁECZNY DOWÓD SŁUSZNOŚCI
W reklamach często stosowana jest reguła społecznego dowodu
słuszności – gdy inni kupują dany produkt, mamy większą skłonność uważać, że jest on dobry. Producenci zachęcają nas do zakupu,
pokazując inne osoby zadowolone z produktu, używając słów takich
jak „wszyscy”, „każdy”.

PO PIĄTE: SYMPATIA
Reguła lubienia i sympatii zakłada, że chętniej słuchamy osób,
które budzą naszą sympatię. A są to ludzie zwykle atrakcyjni, podobni do nas lub ci, którzy komplementami i zainteresowaniem

Warto także wspomnieć o regule niedostępności, wedle której
im coś jest bardziej niedostępne tym bardziej mamy skłonność uważać, że jest to atrakcyjne. Dotyczy to różnego rodzaju okazji, ofert
limitowanych, produktów wyprodukowanych w małej ilości egzemplarzy, sezonowych, kolekcjonerskich.
KAJA CHOJNACKA

WEDŁUG BADAŃ CBOS
52% KONSUMENTÓW
KUPUJE COŚ TYLKO
DLATEGO, ŻE JEST W OFERCIE
W PROMOCYJNEJ CENIE,
A 41% LUBI CZYTAĆ REKLAMY
I INFORMACJE O PRODUKTACH.
13% KONSUMENTÓW KUPUJE
PRODUKTY, A POTEM UWAŻA,
ŻE SĄ ONE NIEPOTRZEBNE.

„Mania kupowania,
czyli o postawach
konsumenckich Polaków”,

komunikat z badań Centrum Badania
Opinii Społecznej

PO PIERWSZE: AUTORYTET
Zgodnie z tą zasadą, chętniej zainteresujemy się dobrami,
wspartymi wiarygodnością autorytetu. Zabieg ten wykorzystywany
jest między innymi w reklamach: leki reklamuje mężczyzna w okularach i kitlu mówiący, że proponuje dany lek wszystkim swoim pacjentom, kosmetyki były testowane przez kosmetologów z instytutu

WIĘCEJ O TECHNIKACH WPŁYWU SPOŁECZNEGO
W KSIĄŻCE ROBERTA CIALDINIEGO
„WYWIERANIE WPŁYWU NA LUDZI.
TEORIA I PRAKTYKA”
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POJĘCIA KTÓRE MUSISZ ZNAĆ

KREDYT
HIPOTECZNY


POD POJĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO KRYJE SIĘ DŁUGOTERMINOWY KREDYT BANKOWY, KTÓRY MOŻE ZOSTAĆ
ZAWARTY POMIĘDZY OSOBĄ FIZYCZNĄ (LUB TEŻ PRAWNĄ)
ORAZ BANKIEM W FORMIE PISEMNEJ. TA UMOWA CYWILNOPRAWNA POZWALA NA UZYSKANIE POTRZEBNEJ KWOTY PIENIĘDZY NA OKREŚLONY CZAS ORAZ CEL. NA CO PRZEZNACZYĆ
MOŻNA UZYSKANE W TEN SPOSÓB FUNDUSZE? OTÓŻ KREDYT TEN
NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANY JEST NA ZAKUP DOMU, MIESZKANIA (WŁASNOŚCIOWEGO BĄDŹ WSPÓŁDZIELCZEGO), INNEJ
NIERUCHOMOŚCI, UMOŻLIWIA ON TAKŻE PRZEPROWADZENIE
REMONTU.
Jak sama nazwa wskazuje, kredyt ten ma ścisły związek z hipoteką. Polega ona w uproszczeniu na tym, że jego spłata zostaje
zabezpieczona hipoteką, która odnosi się do nieruchomości, zaś
nie do osoby. Tym samym, gdy kredytobiorca nagle przestaje spłacać swoje zobowiązania lub sprzeda nieruchomość, bank ma prawo domagać się spłaty od jej nowego właściciela – posiada wtedy
pierwszeństwo przed innymi wierzycielami. Wyjątek stanowią alimenty oraz należności względem Skarbu Państwa. Ponadto bank
w umowie określa warunki kredytu i może nawet skontrolować
jego realizację.
Wysokość kredytu hipotecznego jest zależna od wartości danej
nieruchomości, jednak o jego przyznaniu decyduje przede wszystkim zdolność kredytowa, choć nawet jej posiadanie nie upoważnia
banku do przyznania wspomnianego kredytu. Ponadto każdy bank
w indywidualny sposób oblicza zdolność kredytową konkretnego
klienta. Do jej obniżenia mogą przyczynić się m.in. otwarte linie
debetowe. Każdy bank dysponuje odmienną ofertą kredytów, jednak osoba zainteresowana kredytem może skorzystać z pomocy
firm, które oferują doradztwo w tym zakresie. Pomagają one w wypełnieniu formalności oraz czuwają nad samym procesem przyznania kredytu hipotecznego.
SYLWIA KĘPA

JAK ZŁOŻYĆ
ODWOŁANIE
OD NIEKORZYSTNEJ DECYZJI
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

KAPITALNE KONTO DLA SENIORA
Kapitalne Konto dla emerytów i rencistów

Gdy mamy wątpliwości co do tego czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swojej decyzji prawidłowo ustalił wysokość renty bądź emerytury, czy też niezgodnie
z przepisami odmówił nam prawa do wymienionych
świadczeń, przysługuje nam jako ubezpieczonym prawo
odwołania się od decyzji do odpowiedniego sądu.

Nie musisz już ponosić dodatkowych kosztów związanych z opłatami za czynsz, światło, gaz czy telefon. Możesz otrzymać zwrot części wydatków na leki oraz bezpłatną
pomoc fachowca w razie awarii. Możesz też liczyć na wizytę lekarza w domu – również nie ponosząc dodatkowych kosztów. Na takie korzyści możesz liczyć, jeśli jesteś
emerytem lub rencistą i posiadasz Kapitalne Konto w Banku BPH. To specjalna oferta
dla osób otrzymujących emeryturę bądź rentę z ZUS.

Właściwym organem do którego powinno być zaadresowane pismo jest Sąd Okręgowy, Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
osoby zainteresowanej. Odwołanie składamy jednak za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał
przedmiotową decyzję. Pamiętajmy, że ogranicza nas również
termin do złożenia odwołania, który wynosi 1 miesiąc od dnia
doręczenia nam odwołania. Co ciekawe, jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydał decyzji w przeciągu 2 miesięcy od
daty złożenia wniosku o świadczenie albo o ponowne ustalenie jego wysokości, wniesienie odwołania możliwe jest w każdym czasie po upływie tych dwóch miesięcy. Co do samej treści odwołania, to nie jest ona tak skomplikowana jak pisma
procesowe składane w postępowaniu sądowym. Niemniej
jednak w odwołaniu winny znaleźć się przykładowo takie elementy jak: oznaczenie decyzji od której wnosimy odwołanie,
odpowiednio przedstawione wnioski i zarzuty wraz z uzasadnieniem a także oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sporu.
Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzna nasze odwołanie
za zasadne może w ciągu 30 dni od złożenia odwołania zmienić bądź uchylić przedmiotową decyzję. W przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przychyli się do naszych
twierdzeń nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania, zobowiązany jest przekazać je do właściwego sądu.
Po przekazaniu odwołania, sąd bada pismo pod względem
braków formalnych. Jeśli wykryje w nim jakieś błędy lub braki,
wezwie stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia.
KAROL FRANCZAK
– aplikant radcowski

NAJLEPSZE DLA SENIORÓW

Na podstawie:
www.kredytjakwbanku.pl
regiodom.pl
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Kapitalne Konto to rachunek bankowy
oferowany przez Bank BPH i polecany przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) emerytom i rencistom. Bank BPH zwyciężył w zorganizowanym przez ZUS konkursie, w którym
wyłoniono najlepsze konto dla Seniora. To jedyne polecane przez ZUS konto w Polsce.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?
Dziś konta dla Seniorów to nic nowego,
ale Bank BPH w trosce o codzienne potrzeby
i zmartwienia Seniorów poszedł o krok dalej
i przygotował Kapitalne Konto w specjalnej
ofercie. Dzięki niemu przez dwa lata nie będziesz płacić za prowadzenie konta i nie będziesz ponosić kosztów związanych z opłacaniem comiesięcznych rachunków domowych,
a dodatkowo otrzymasz szereg usług ubezpieczeniowych, które zaoszczędzą wielu zmartwień w kłopotliwych sytuacjach medycznych,
domowych czy drogowych. Możesz też liczyć na
zwrot części wydatków na leki – do 30 zł miesięcznie.

ZAPŁAĆ RACHUNKI, PRZELEJ
PIENIĄDZE WNUKOM BEZ ŻADNYCH
DODATKOWYCH OPŁAT
Kapitalne Konto to wygodna i bezpłatna
podstawowa obsługa bankowa. Bank BPH nie
pobiera opłat za przelewy krajowe, zlecenia stałe czy polecenie przelewu. Zatem bez opłat regulujesz wszystkie rachunki za prąd, gaz, czynsz
czy telefon, a w razie potrzeby – również bez
dodatkowych – opłat możesz wesprzeć bliskich.
Także bez konieczności chodzenia na pocztę czy
innego punktu przyjmującego opłaty. Zyskujesz
też łatwy i nieograniczony dostęp do gotówki,
którą możesz wypłacać w każdej chwili – bezpłatnie – ze wszystkich bankomatów na terenie
całego kraju. Do twojej dyspozycji są również
bezpłatne powiadomienia SMS, dzięki którym
na bieżąco otrzymujesz informacje o transakcjach na koncie, np. o tym czy wpłynęła emery-

tura. Monitorujesz wydatki i śledzisz wszystkie
wpłaty i wypłaty.

POTRZEBUJESZ POMOCY
MEDYCZNEJ?
Seniorom - posiadaczom Kapitalnego Konta Bank BPH proponuje również przydatne
i pożyteczne usługi dodatkowe. Jeśli nagle zachorujesz i będziesz potrzebować pomocy lekarza czy pielęgniarki, dostawy leków lub sprzętu
rehabilitacyjnego – możesz liczyć na bezpłatne
wsparcie. Ubezpieczenie, które jako posiadacz
Kapitalnego Konta otrzymasz bez dodatkowych
opłat, obejmuje także transport medyczny.

ZWROT PIENIĘDZY ZA LEKI
Wydatki na leki często pochłaniają sporą
część budżetu emeryta czy rencisty. I tu również Kapitalne Konto przychodzi z pomocą. Możesz otrzymać zwrot 5 procent wydatków na
lekarstwa, do kwoty 30 zł miesięcznie, przez 2
lata od daty założenia Kapitalnego Konta. Wystarczy, że za leki zapłacisz kartą płatniczą Debit MasterCard® Kapitalna, którą otrzymasz od
Banku BPH bezpłatnie. Warto mieć na uwadze,
że karta to także wygodny i bezpieczny sposób
płacenia za zakupy.

ZGUBIŁEŚ KLUCZE, MASZ
ZAPOWIETRZONE KALORYFERY?
Seniorzy – posiadacze Kapitalnego Konta
mogą też liczyć na pomoc w wielu innych codziennych kłopotliwych sytuacjach bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Do ich
dyspozycji są hydraulicy, elektrycy czy ślusarze,
którzy pomogą w przypadku domowej awarii.
Seniorów posiadających samochód ucieszy też
z pewnością możliwość bezpłatnego skorzystania z pomocy drogowej w przypadku usterki
auta. Wystarczy jeden telefon do czynnego całą
dobę Centrum Alarmowego, by uzyskać pomoc.
Ile dokładnie świadczeń medycznych oraz usług
pomocy fachowców w przypadku awarii masz
do dyspozycji, dowiesz się ze szczegółowych

warunków ubezpieczenia. Warto o to podpytać
również pracownika banku.

NA NIESPODZIEWANE WYDATKI
Posiadacze Kapitalnego Konta mogą też
liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki w razie
potrzeby. Pracownik banku sprawdzi w trakcie
jednej wizyty w placówce, czy wysokość twojej
emerytury pozwala otrzymać dodatkowy limit
debetowy, który bank udostępni bezpłatnie –
do kwoty 2 500 zł.

KAPITALNE KONTO DLA SENIORÓW
W BANKU BPH TO:
•	brak opłat za prowadzenie konta przez dwa
lata od momentu otwarcia rachunku
•	świadczenia medyczne w nagłych,
awaryjnych sytuacjach bez dodatkowych
opłat
•	zwrot 5% wydatków w aptekach (do 30
zł miesięcznie, przez 24 miesiące) – jeśli
płacimy kartą do konta
•	brak opłat za przelewy, w tym opłaty za
czynsz, prąd czy gaz
•	brak opłat za wydanie, obsługę i wznowienie
karty do konta
•	brak opłat za wypłatę gotówki we wszystkich
bankomatach w Polsce
•	pomoc fachowców w awaryjnych sytuacjach
bez dodatkowych opłat
•	bezpłatne powiadomienia SMS o wszystkich
wpłatach, wypłatach, przelewach, i innych
transakcjach na koncie

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY?
•	Osoby, które skończyły 55 lat
•	Osoby, które do 31 marca 2017 r. założą
Kapitalne Konto wraz z kartą do konta
i od stycznia 2015 r. nie posiadały konta
w Banku BPH
•	Osoby, które będą otrzymywać emeryturę
bądź rentę z ZUS na Kapitalne Konto
Zapraszamy do Placówek Banku BPH
na terenie całego kraju lub prosimy
o kontakt telefoniczny 801 800 012
(koszt połączenia wg taryfy operatora)
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Oszczędzaj z Ogólnopolską
Kartą Seniora
UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PONAD 200 FIRM Z CAŁEJ
POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA POSIADACZY KARTY. SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ ZE ZNIŻEK!
Kopalnia Soli Bochnia
BOCHNIA, Campi 15
tel. 14 615 24 60, www.kopalnia-bochnia.pl
•	Bilety na zwiedzanie trasy turystycznej
z multimediami (bez przeprawy łodzią)
w cenie biletu ulgowego; Bilety na pobyt
nocny w cenie biletu ulgowego, Bilety
na pobyt rekreacyjny w komorze Ważyn
w cenie biletu ulgowego

Klub FENIKS
KRAKÓW, ul. Św. Jana 2
tel. 790212040, www.feniksklub.com
•	10% rabatu na indywidualną usługę
gastronomiczną, 10% rabatu na przyjęcia
grupowe (urodziny, imieniny, przyjęcia
okolicznościowe), 10% na wszystkie pozycje
z karty menu, darmowy wstęp do klubu,
darmowa rezerwacja stolika

Uzdrowisko Busko-Zdrój
BUSKO-ZDRÓJ, ul. Rzewuskiego 1
tel. 41 312 48 30,
www.uzdrowisko-busko-zdroj.com.pl
•	10% zniżki na pełnopłatny pobyt
leczniczy w wymienionych obiektach
spółki: Szpital Krystyna, Szpital Górka;
Sanatoria: Marconi, Mikołaj, Oblęgorek,
Willa Zielona
•	10% zniżki na pobyt w wolnostojącym
DOMKU na terenie Parku Zdrojowego
(kwatera)
•	10% zniżki na pełnopłatne zabiegi
dodatkowe bez ordynacji lekarskiej"

MocneRowery.pl
KRAKÓW, ul. Kościuszki 43
tel. 12 422 68 44, www.mocnerowery.pl
• 5% na cały asortyment

NAT - Sieć Hoteli i Ośrodków
Wypoczynkowych w Polsce
CAŁA POLSKA, nat@nat.pl
tel. 32 326 23 70, www.nat.pl
•	20% zniżki we wszystkich ośrodkach
i hotelach NAT w Polsce w sezonie B i C
Centrum Zapoznawcze Zolyty
CZERWIONKA-LESZCZYNY,
ul. Furgała 46
tel.730 251 897, www.zolyty.pl
•	Zniżka 20% na wszystkie składki
członkowskie
Restauracja Bierhalle
KRAKÓW, Mały Rynek 7
tel. 517 382 642, www.bierhalle.pl
•	Z Kartą Seniora kawa lub herbata gratis
do każdego zakupionego produktu
UNICARDIA & UNIMEDICA
KRAKÓW, ul. Kluczborska 15
tel. 12 626 08 08, www.Unicardia.pl
•	10% zniżki na konsultacje specjalistyczne
oraz diagnostyka ultrasonograficzna

Hotel Wodnik
ŁEBA, ul. Nadmorska 10
tel. 598661366, www.wodnikleba.pl
• 30% zniżki na terapię Andulacyjną
Oceanarium Łeba
ŁEBA, ul. Kościuszki 95A
tel. 504 075 018; www.oceanariumleba.pl
• 15% zniżki na wszystkie usługi
Dom Seniora Beata
MUSZYNA, Złockie 103
tel. 18 471 49 17, www.domseniorabeata.pl
•	15% rabatu na dowolny pokój
ze śniadaniem
Zakład Leczniczy
"Uzdrowisko Nałęczów"
NAŁĘCZÓW, Al. Małachowskiego 5
tel. 81 501 43 56, www.spanaleczow.pl
•	Procentowy rabat rosnący wraz z wiekiem na
pobyty sanatoryjne i SPA (min. 2 doby): 5 %
dla osób w wieku 60 lat, 6% dla osób w wieku
61 lat, 7% dla osób w wieku 72 lat aż do 45%
rabatu dla stulatków. Dodatkowo rabat 10%
dla osoby towarzyszącej.

•	10% zniżki na nocleg i wyżywienia od 2 do
7 dni; 15% zniżki na nocleg i wyżywienie
od 7 dni; 30% zniżki pobyt grup
zorganizowanych
Fundacja EDF POLSKA
RYBNIK, ul. Podmiejska
tel. 32 739 18 98, www.fundacja.edf.pl
•	20% zniżki na wszystkie zabiegi w Zakładzie
Rehabilitacji Leczniczej (Strefa Relaksu,
Strefa Lecznicza - oprócz wizyty lekarskiej)
•	15% zniżki na bilet i karnet na Aqua Aerobic
•	10% zniżki na bilet i karnet na Sauna Infrared
(sauna na podczerwień)
•	10% zniżki na bilet i karnet na Zajęcia Pilates
•	20% zniżki na bilet i karnet na Siłownie
•	10% zniżki na bilet i karnet na Basen i Grotę
Solną
• 20% zniżki na bilet na Saune
Hotel Smile***
SZCZAWNICA, ul. Główna 234
tel. 18 262 10 06, www.hotelsmile.pl
•	Darmowe okłady borowiną w hotelowym
SPA (jeden zabieg dziennie)
Pensjonat Zającówka
SZKLARSKA PORĘBA, ul. Krasińskiego 3
tel. 500 092 493, www.noclegi-szklarska.pl
• 10% zniżki na noclegi
GoldCare
WARSZAWA, ul. Mortkowicza 5
tel. 500101515, www.goldcare.pl
• 10% zniżki na wszystkie usługi GoldCare
Elderia Polska
WARSZAWA,
ul. Gen. Józefa Zajączka 1/5 lok. 10
tel. 601 599 339, www.elderia.pl
• 5% zniżki na usługi teleopieki

Pałac w Paszkówce
PASZKÓWKA, Paszkówka 37
tel. 33 872 38 00, www.paszkowka.pl
•	Usługi gastronomiczne i hotelowe 10%
taniej

Uzdrowisko Wieniec-Zdrój
WIENIEC-ZDRÓJ, ul. Brzozowa 1
tel. 542 721 000, www.uzdrowisko-wieniec.pl
•	12% na ofertę Uzdrowiska Wieniec-Zdrój

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Pod
Kamiennikiem”
PORĘBA k/Myślenic, Trzemeśnia
tel. 12 273 55 30, www.podkamiennikiem.pl

Naleśnikarnia Creperie
WIELICZKA, ul. Kopernika 2
tel. 12 289 90 09, www.creperie-wieliczka.pl
• 10% zniżki od całej karty menu

PEŁNĄ LISTĘ FIRM OFERUJĄCYCH ZNIŻKI MOŻESZ POBRAĆ ZE STRONY WWW.GLOSSENIORA.PL

LECZNICTWO
UZDROWISKOWE
NA PYTANIA ODPOWIADA JERZY SZYMAŃCZYK,
PREZES STOWARZYSZENIA UNIA UZDROWISK POLSKICH.
CZY UZDROWISKA SĄ GOTOWE
NA ZMIANY, JAKIE ZACHODZĄ
W KONTEKŚCIE STARZEJĄCEGO
SIĘ SPOŁECZEŃSTWA?
Starzenie się społeczeństw przy jednoczesnym wydłużeniu się życia determinuje konieczność zapewnienia odpowiedniej
opieki medycznej oraz rehabilitacji pozwalającej na utrzymanie odpowiedniej formy
fizycznej i zdolności do samodzielnej egzystencji. Lecznictwo uzdrowiskowe umożliwia realizację wszystkich tych aspektów,
a więc opiekę medyczną pod nadzorem
lekarza specjalisty, leczenie i rehabilitację
z wykorzystaniem naturalnych surowców
leczniczych i właściwości klimatycznych,
a także edukację oraz promocję zdrowego
trybu życia.
Kuracje w uzdrowisku są istotnym elementem leczenia i rehabilitacji osób chorujących przewlekle, a także wracających do
zdrowia po ciężkich chorobach czy urazach.
Ta dziedzina medycyny to również profilaktyka mająca na celu utrzymanie zdolności do pracy i utrwalanie stanu zdrowia.
W ostatnich latach, w związku z postępującymi zmianami demograficznymi, coraz
większa liczba osób w zaawansowanym
wieku produkcyjnym korzysta z pobytów
w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych,
aby jak najdłużej pozostać aktywnym na
rynku pracy. Aby sprostać wymaganiom tej
grupy pacjentów i kuracjuszy, uzdrowiska
starają się dostosować ofertę leczniczą poprzez tworzenie coraz szerszego wachlarza
pakietów kompleksowej diagnostyki, poprawy kondycji fizycznej, leczenia, rehabi-

litacji czy relaksacji oraz wielu innych specjalistycznych produktów skierowanych do
osób w wieku 55+ lub młodszych.

JAKIE WYZWANIA STOJĄ
PRZED UNIĄ W NAJBLIŻSZYM
CZASIE?
UUP reprezentuje spółki uzdrowiskowe, między innymi w procesie legislacyjnym (np. na etapie konsultacji) ustaw
i rozporządzeń związanych z lecznictwem
uzdrowiskowym, uzdrowiskami oraz wydobyciem surowców naturalnych wykorzystywanych w procesie realizacji świadczeń.
Dzięki swoim działaniom na tym polu oraz
skutecznym, popartym licznymi argumentami i ekspertyzami, staraniom, Stowarzyszenie z powodzeniem walczy o utrzymanie lecznictwa uzdrowiskowego w koszyku
gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.
Jest to niewątpliwe wyzwanie na najbliższe
lata, zwłaszcza w obliczu niepewnej przyszłości budżetu Narodowego Funduszu
Zdrowia i polityki finansowania świadczeń
zdrowotnych.
Jednym z głównych celów w chwili obecnej jest trwałe ugruntowanie pozycji lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia, a także podniesienie
stawek za tzw. „osobodzień” w lecznictwie
uzdrowiskowym, tak aby odzwierciedlały
one faktyczne koszty realizacji tych świadczeń medycznych. Jednym z istotnych
problemów, z którymi borykają się spółki
i podmiot uzdrowiskowe reprezentowane
przez nasze Stowarzyszenie jest również
podatek VAT, stanowiący koszt i niepod-

legający odliczeniu w przypadku realizacji świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego.
Unia Uzdrowisk Polskich planuje podjęcie
działań zmierzających do zmiany obowiązującej ten rodzaj usług stawki „zwolniony”,
na inną preferencyjną, tak aby możliwe było
odliczenie naliczonego podatku od poniesionych kosztów. Taki model obowiązuje
w wielu innych krajach Unii Europejskiej,
gdzie usługi medyczne mają przypisaną
stawkę obniżoną w stosunku do podstawowej. Dzięki takim zmianom, podmioty
świadczące usługi lecznictwa uzdrowiskowego, mogłyby rozliczać podatek VAT, który w świetle obowiązującego prawa stanowi
niczym nieuzasadniony koszt.
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STOWARZYSZENIE UNIA UZDROWISK POLSKICH DZIAŁA OD
1998 R. I JEST ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ, ZRZESZAJĄCĄ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA, W SZCZEGÓLNOŚCI
MEDYCYNY I REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ. DO STOWARZYSZENIA NA ZASADACH DOBROWOLNOŚCI, NALEŻY M.IN. 25
NAJWIĘKSZYCH SPÓŁEK UZDROWISKOWYCH W KRAJU O RÓŻNEJ FORMIE WŁASNOŚCI, W TYM POWSTAŁE W WYNIKU KOMERCJALIZACJI I PRYWATYZACJI UZDROWISKOWYCH SPÓŁEK
SKARBU PAŃSTWA.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA UUP:
1.	PCZ POLSKIE UZDROWISKO CIEPŁOWODY
PRZERZECZYN ZDRÓJ SP. Z O.O
2. PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKO CIECHOCINEK S.A.
3. UZDROWISKO SZCZAWNICA S.A.
4.	PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE „USTROŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA
5. SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA Z O.O.
6. „SOLANKI” UZDROWISKO INOWROCŁAW SP. Z O.O.
7. UZDROWISKA KŁODZKIE S.A.-GRUPA PGU
8. UZDROWISKO BUSKO - ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA
9. UZDROWISKO CIEPLICE SP. Z O.O. - GRUPA PGU
10. UZDROWISKO HORYNIEC SP. Z O. O.
11. UZDROWISKO IWONICZ SA
12. UZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A.
13. UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A.
14. UZDROWISKO KRAKÓW SWOSZOWICE SP. Z O.O.
15. UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A.
16. UZDROWISKO LĄDEK-DŁUGOPOLE S.A.
17. UZDROWISKO POŁCZYN GRUPA PGU S.A.
18. UZDROWISKO RABKA S.A.
19. UZDROWISKO RYMANÓW S.A.
20. UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA S.A.
21.	UZDROWISKO ŚWIERADÓW - CZERNIAWA SP. Z O.O.
- GRUPA PGU
22. UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A
23. UZDROWISKO WYSOWA S.A.
24. UZDROWISKO WIENIEC SP. Z O. O.
25. UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI S.A.
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UZDROWISKO WIENIEC-ZDRÓJ

TO JEDEN Z NAJSTARSZYCH I NAJPIĘKNIEJ POŁOŻONYCH
KURORTÓW W POLSCE. MIESZCZĄCE SIĘ NA MALOWNICZEJ
KUJAWSKIEJ ZIEMI, WŚRÓD SOSNOWYCH ŻYWICZNYCH
LASÓW NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI, 6 KM OD
WŁOCŁAWKA - UZDROWISKO WIENIEC-ZDRÓJ GOŚCI
KURACJUSZY JUŻ OD 1923 ROKU.

Uzdrowisko Wieniec-Zdrój jako jedyne w kraju od blisko 100
lat, w procesie leczenia wykorzystuje łącznie naturalne surowce
wód leczniczych siarkowych i mineralnych z unikalną zawartością selenu oraz borowiny pochodzącej z własnych złóż.
Szpitale i sanatoria Uzdrowiska Wieniec-Zdrój zapewniają
specjalistyczna opiekę wykwalifikowanej kadry medycznej oraz
doskonały standard bazy hotelowej, żywieniowej i zabiegowej.
Z roku na rok oferta Uzdrowiska wzbogacana jest nie tylko
o nowe profile świadczonych usług rehabilitacyjnych i zdrowotnych ale także o działalność rekreacyjną SPA & Wellness oraz wypoczynkowo - hotelową.
Kuracjusze i miłośnicy zdrowego trybu życia mogą już korzystać z nowo wybudowanego „Pensjonatu Jutrzenka Medical SPA”,
który jest jednym z najbardziej luksusowych obiektów uzdrowiskowo-sanatoryjnych w Polsce.
„Jutrzenka Medical SPA” jest w pełni przystosowana 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.
„Jutrzenka Medical SPA” to także Strefa SPA & Wellness. Na
wszystkich chętnych czekają m.in.: Aquapark (basen rekreacyjny
z podwodną muzyką, rwąca rzeka, ławeczki z hydromasażem, gejzery, grzybek wodny, 8 jacuzzi), Strefa Saun z łaźnią parową, sauną fińską, kabiną infrared, caldarium i sanarium, ścieżka Kneippa,
kubeł lodowatej wody, prysznic wrażeń, grota lodowa, grota solna z tężnią solankową, 6 nastrojowych gabinetów SPA, m.in. salon
masażu tajskiego, salon kosmetyczny, siłownia oraz sala fitness.

Pensjonat Jutrzenka Serdecznie zaprasza Państwa na
„magiczny” bal Andrzejkowy oraz trzy niezapomniane Bale
sylwestrowe tj.: w ekskluzywnym Pubie, stylowej restauracji
i w Aquaparku. Szczegółowe informacje znajdziecie państwo
na naszej stronie internetowej. www.uzdrowisko-wieniec.pl
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Leczniczy klimat Nałęczowa
Połączenie terapii i wypoczynku
Szeroka oferta zabiegów
Doskonała opieka lekarsko-pielęgniarska
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Nasza tradycja
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6 noclegów w wybranym obiekcie sanatoryjnym
całodzienne wyżywienie z możliwością diet
konsultacja lekarska
18 zabiegów zleconych przez lekarza
całodobowa opieka medyczna

W NASZYCH OBIEKTACH

HONOROWANA JEST

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

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ

Tel. 81 50 16 027

zł

PARTNER DZIAŁU:

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)

SENIOR W UZDROWISKU

Specjalna oferta wypoczynku
dla Seniora

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

TURNUSY
REHABILITACYJNE
W CENTRUM
REHABILITACJI
MEDICA

 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



TURNUSY REHABILITACYJNE TO FORMA AKTYWNEJ REHABILITACJI, POŁĄCZONEJ Z ELEMENTAMI WYPOCZYNKU.
PROGRAM TURNUSÓW W CENTRUM REHABILITACJI MEDICA ZAWIERA ELEMENTY REHABILITACJI ZGODNEJ Z RODZAJEM
SCHORZENIA PACJENTA Z UWZGLĘDNIENIEM ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH. UDZIELAMY ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU
REHABILITACJI POURAZOWEJ, ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA ORAZ INNYCH ZESPOŁÓW BÓLOWYCH, A TAKŻE ZMIANA
ZWYRODNIENIOWYCH, CHORÓB REUMATYCZNYCH, ZABURZEŃ
CZYNNOŚCI UKŁADU LIMFATYCZNEGO KOREKCJI WAD POSTAWY, ORAZ LECZENIA W ZAPALENIU ZATOK I OSTEOPOROZY.

Sieć Hoteli i Ośrodków Wypoczynkowych w Polsce

Pamiętając o potrzebach zdrowotnych naszych Pensjonariuszy, niezapominany jednak o drugim elemencie turnusów, czyli o wypoczynku,
równie ważnej formie rehabilitacji jak udzielane przez nas świadczenia
lecznicze. Dlatego też wraz z osobą zainteresowaną naszą ofertą w zakresie Turnusów Rehabilitacyjnych, zapraszamy również osoby nie zainteresowane medyczną stroną naszej oferty, a będących bliskimi osobami naszych Pacjenta. Podejmowane przez nas czynności w zakresie
rehabilitacyjno-leczniczym wykonywane są w ramach kompetencji jednostki medycznej Centrum Rehabilitacji MEDICA, wchodzącej w skład
CENTRUM MEDYCZNEGO MEDICA. W naszej jednostce medycznej
nie obowiązuje rejonizacja a nasza oferta skierowana jest do wszystkich,
którzy wymagają opieki zarówno w ramach świadczeń gwarantowanych,
jak i tych osób, które są zainteresowane świadczeniami komercyjnymi.

Centrum Rehabilitacji MEDICA
ul. Słoneczna 13
72-344 Pustkowo
tel. 724 42 33 22
www.pensjonat-finezja.pl
www.cm-medica.pl/centrum-rehabilitacji

Nasza oferta przypadnie do gusty w szczególności tym osobom,
które cenią sobie możliwość ucieczki od codziennego zgiełku, w czym
pomaga kameralny, rodzinny klimat obiektu, sprzyjający wypoczynkowi i spotkaniom w atmosferze relaksu oraz odprężenia. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Pustkowo, w gminie Rewal. Pensjonat posiada własny ogród a droga na plażę przechodzi przez przepiękny skwer
przechodzący w urokliwy deptak prowadzący na plażę.
Niewątpliwą zaletą naszej placówki jest jej usytuowanie względem
linii brzegowej Bałtyku, bowiem znajduje się ona zaledwie w odległości
200 m od plaży, która otrzymała europejski certyfikat „Błękitnej Flagi” przyznawanego najlepszym, najczystszym oraz najbezpieczniejszym
kąpieliskom w Europie. Droga na plażę prowadzi przez przeuroczy park
z Bałtyckim Krzyż Nadziei, który jest repliką krzyża na Giewoncie.
Jesteśmy przekonani, że pobyt w naszym ośrodku wpłynie nie tylko
na polepszenie Państwa stanu zdrowia, ale całego samopoczucia.

W zakresie oferty świadczeń lekarskich zapewniamy
a) dostęp do lekarza pierwszego kontaktu,
b) świadczenia medyczne lekarza balneologa,
W zakresie oferty fizjoterapii zapewniamy
a) punktową krioterapię parami azotu
b) laseroterapię
c) terapię manualną
d) magnetoterapię
e) kinesiotaping
f) elektroterapię
g) ultradźwięki
h) hydroterapię (kończyny górne i dolne)
i) masaż leczniczy, sportowy oraz relaksacyjny
j) indywidualną opiekę
k) kilka zabiegów dziennie

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y Z E S P Ó Ł G RU P Y M E D I C A
xxxxx_WA
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PROBLEM UDARÓW MÓZGU
CORAZ BARDZIEJ ISTOTNY
W POLSCE I EUROPIE
NIEWŁAŚCIWA DIETA, STYL ŻYCIA, BAGATELIZOWANIE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z CHOROBAMI TAKIMI JAK NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, CUKRZYCA I MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW, A TAKŻE
POSTĘPUJĄCE STARZENIE SIĘ POPULACJI ORAZ ZWIĘKSZAJĄCE SIĘ KOSZTY OPIEKI NAD PACJENTAMI PO UDARZE MÓZGU STANOWIĄ ISTOTNY PROBLEM SPOŁECZNY I EKONOMICZNY
W POLSCE I EUROPIE. UDARY TO 1. PRZYCZYNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ 3. PRZYCZYNA
ZGONÓW OSÓB PO 40. ROKU ŻYCIA.
Śmiertelność z powodu udarów jest w Polsce wyższa niż średnia Europejska. Kluczowy w przypadku wystąpienia udaru mózgu jest CZAS – każda minuta jest na wagę złota, a od szybkiej i właściwej reakcji zależy zdrowie i życie
chorego. Pacjent ma tylko maksymalnie 4,5 godziny, by rozpocząć skuteczne
leczenie i zmniejszyć skutki choroby. Znajomość objawów udaru mózgu powinna być zatem powszechna, tymczasem, jak wskazują badania, tak nie jest.
4-5 listopada 2015 r. w Warszawie odbyło się pierwsze w Polsce spotkanie
organizacji pacjenckich zajmujących się problemem udarów mózgu, zorganizowane przez Stroke Alliance For Europe we współpracy z Fundacją Udaru
Mózgu. Wydarzenie to kolejny krok, by wspólnie wypracować strategię działań, które zwiększą świadomość społeczną problemu oraz wpłyną na politykę
ochrony zdrowia.
Więcej informacji: www.fum.info.pl

POD AKRONIMEM CZAS, KRYJĄ SIĘ NAJBARDZIEJ
CHARAKTERYSTYCZNE OBJAWY UDARU MÓZGU:
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Cięższa ręka lub noga,
Zaburzenia widzenia,
Asymetria twarzy,
Spowolniona mowa.

Udarowi towarzyszą często też zawroty głowy, zaburzenia
równowagi i orientacji, czy nagłe osłabienie kończyn.
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INNOWACJE W MEDYCYNIE
– JAKIE ROZWIĄZANIA SĄ SZCZEGÓLNIE
SKUTECZNE W KARDIOLOGII?



DYNAMICZNY ROZWÓJ WSZYSTKICH DZIEDZIN ŻYCIA WPŁYWA
RÓWNIEŻ NA STAN ZDROWIA OBYWATELI KRAJÓW ROZWINIĘTYCH. WEDŁUG RAPORTU THE WORLD BANK JEDEN
NA TRZECH OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ CIERPI NA CHOROBY CYWILIZACYJNE. SYTUACJA WYMUSZA CORAZ
BARDZIEJ INNOWACYJNE PODEJŚCIE
DO PROBLEMU I SPOSOBÓW LECZENIA.
JAKIE SĄ NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA
MEDYCYNY, KTÓRE W NAJBLIŻSZYCH LATACH POMOGĄ MILIONOM LUDZI?

NA POCZĄTEK
CO TO JEST INNOWACJA?
Innowacja to każda zmiana, która ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć zupełnie nowy produkt czy usługę.
W przypadku segmentu medycznego innowacje są szczególne istotne, ponieważ wraz
z postępem cywilizacji wirusy oraz bakterie
rozwijają się, uodparniają na leczenie, lub
śmiertelnie mutują. Jest również wiele wad
wrodzonych czy rzadkich chorób genetycznych, na które do tej pory naukowcy nie znaleźli odpowiedzi. Co więcej, mamy duże pole
do popisu przy samych metodach leczenia.
W najbliższych latach zamiast ingerencji
operacyjnych coraz częściej będziemy słyszeć o zabiegach przy miejscowym znieczuleniu z wypisem do domu nawet już następnego dnia.

NA PRZYKŁADZIE KARDIOLOGII
Przedsionki serca u zdrowego człowieka
są oddzielone od siebie szczelną przegrodą.
Jednak u niektórych osób w tej przegrodzie
znajduje się ubytek, mała dziurka, która
przez długi czas nie daje objawów. Kilkudziesięcioletni okres przeciążenia prawej komory
w końcu prowadzi do rozwoju niewydolności. Głównymi objawami u takich pacjentów

są postępująca duszność, pojawiające się
obrzęki, a także zaburzenia rytmu serca.
Do tej pory osoby cierpiące na ubytek
przegrody międzyprzedsionkowej (tak fachowo nazywa się powyższe schorzenie)
były skazane na kilkugodzinną operację,
która wiąże się z nacięciem klatki piersiowej oraz z 3 tygodniową rekonwalescencją.
W lipcu 2015 w kaliskim szpitalu przeprowadzono innowacyjny zabieg z tzw zapinką
Amplatza - do małego nakłucia w pachwinie wprowadzono cewnik, dostarczający do
przedsionka zapinkę Ampltaza, która zamyka się i likwiduje wadę serca. Taki zabieg
wykonywany jest już w dużych szpitalach
klinicznych i akademickich na Zachodzie,
a Polsce była to pierwsza próba, która okazała się sukcesem!
Nieocenioną pozycję na mapie zarówno
polskiej jak i światowej kardiologii zajmuje
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.
Zbigniewa Religi, która równolegle prowadzi
wiele innowacyjnych badań oraz szuka nowych metod leczenia schorzeń związanych
z układem krążenia. W 2009 roku, dzięki
pracom fundacji powstała rodzina robotów
Robin Heart, która stanowi szansę na wprowadzenie do praktyki klinicznej nowoczesnych, sprawnych narzędzi. Dzięki nim będzie można w szerszym zakresie stosować
technikę mniej inwazyjnych operacji, znacznie bezpieczniejszych dla pacjenta i lekarza.

Jak do tej pory przeprowadzono operacje na zwierzętach, dzięki czemu specjaliści
mogą wykryć wady wynalazku i ulepszyć je
tak, aby w ciągu kilku lat uzyskać doskonałe,
nowoczesne narzędzia, pozwalające wykonywać zabiegi mało inwazyjne i do tego na odległość.
Istnieją również metody leczenia, które mając swoje lata nadal są nadal bardzo
skuteczne. Przykładem jest TAVI, czyli zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki
aortalnej, który polega na wprowadzeniu
protezy poprzez system przezskórny i rozprężenie jej w uszkodzonej zastawce bez jej
usuwania. Jest to remedium dla osób cierpiących na zwężenie zastawki aortalnej i nie
kwalifikujących się do konwencjonalnego
zabiegu, czyli jednej z trzech najczęściej występujących chorób układu krążenia. Warto
zaznaczyć, że pierwsze tego typu zabiegi
przeprowadzono w Polsce już w 2008 r.
Artykuł powstał na potrzeby kampanii
społecznej realizowanej przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), European
Society of Cardiology (ESC), European Association of Percutaneous Cardiovascular
Interventions (EAPCI) oraz Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK)

www.stawkatozycie.pl
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EDUKACJA I BEZPŁATNE BADANIA
– KAMPANIA „CIŚNIENIE NA ŻYCIE”
PRZEMIERZA POLSKĘ
BLISKO 350 000 BEZPŁATNYCH POMIARÓW CIŚNIENIA KRWI
W PONAD 100 POLSKICH MIEJSCOWOŚCIACH – TO WYNIK
NIECAŁYCH TRZECH LAT KAMPANII „CIŚNIENIE NA ŻYCIE”.
Jej głównym celem jest edukacja Polaków na temat profilaktyki
chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zachęcenie ich do regularnej kontroli ciśnienia tętniczego
krwi. Polacy z całego kraju mogą
brać udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
W mobilnym centrum badań
„Ciśnienie na życie” wykwalifikowany personel medyczny mierzy
nie tylko ciśnienie tętnicze krwi
i poziom cholesterolu, ale również
określa tzw. wiek serca pacjentów.
Poznanie swojego „wieku serca”
względem wieku metrykalnego
ma działać jako motywator zmian
i pierwszy sygnał, że czas przyjrzeć się swojemu zdrowiu. Dobrą
wiadomością jest to, że wiek serca można obniżyć – jest to jeden
z głównych celów obliczania tego
parametru. Może to uczynić każdy,
kto zmieni dietę i styl życia na bardziej zdrowy oraz w razie potrzeby,
będzie skutecznie leczył tzw. czynniki ryzyka zawałów serca i udarów
mózgu, takie jak nadciśnienia tętnicze, wysoki cholesterol, otyłość lub
cukrzyca, palenie, brak aktywności
fizycznej i stres. Sposób postępowania zależy od czynników ryzyka,
jakie występują u danego pacjenta. Należy pamiętać, że informacja
o wieku serca to dopiero pierwszy
krok w diagnostyce. Na podstawie dalszych badań i dokładnego
wywiadu, lekarz najlepiej doradzi,
co zmienić i jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych chorób
układu krążenia. Sponsorem kampanii jest Grupa Polpharma.
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I MAŁOPOLSKIE FORUM
SREBRNEJ GOSPODARKI



6 PAŹDZIERNIKA W KRAKOWIE ODBYŁO SIĘ I MAŁOPOLSKIE FORUM SREBRNEJ GOSPODARKI ZORGANIZOWANE PRZEZ JURAJSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ ORAZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, POD PATRONATEM GŁOSU SENIORA.
Pierwsza edycja Forum, dotyczyła tematów gospodarczych, ekonomicznych, biznesowych. O szansach, jakie niesie za sobą współpraca
z seniorami, mówili między innymi Wicemarszałek Wojciech Kozak,
dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki, czy
Wiceprezes Jurajskiej Izby Gospodarczej Andrzej Bukowczan. O zmianie spojrzenia na seniorów mówił też Andrzej Skrzyński, redaktor senior
Głosu Seniora.

Antinervinum
200 g, produkt leczniczy
Valerianae tinctura + Crataegi tinctura + Lupuli strobili tinctura,
Syrop (1032 mg, 903 mg, 645 mg)/5 ml

Siła spokoju
Łagodzi stany napięcia emocjonalnego i niepokoju, działa kojąco w stanach pobudzenia
i ułatwia zasypianie dzięki synergicznemu działaniu składników. Naturalny lek, który dzięki
formie płynnej ma szybki początek działania.
Wskazania do stosowania: Tradycyjnie w stanach
wzmożonego napięcia nerwowego, okresowych
trudnościach w zasypianiu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Nie zaleca się stosowania przez osoby źle tolerujące walerianę.

Zapraszamy Państwa na wyjątkowy i niezapomniany
Wieczór Andrzejkowy pełen magii i atrakcji…
Pragniemy Państwa ugościć w malowniczo położonym pensjonacie
dedykowanym osobom preferującym wypoczynek z dala od
miejskiego zgiełku, ceniących sobie dyskretną elegancje, komfortowe
warunki oraz naturalne piękno polskiego wybrzeża.
Wieczór andrzejkowy uświetni wiele wróżb oraz tradycyjnych zabaw
andrzejkowych. Do tańca zaproszą znane i lubiane przeboje, a nad
całością zabawy będzie czuwał znakomity DJ i Konferansjer.
W cenie weekendu
andrzejkowego,
proponujemy:
2
 noclegi
 ś niadanie w formi
bufetu, obiad i kolację
w
 ieczór andrzejkowy

A podczas Wieczoru Andrzejkowego:
 a peritif na powitanie,
3
 dania gorące,
 z imny bufet,
 a lkohol, kawa, herbata, zimne napoje,
 t radycyjne wypieki cukiernicze, owoce,
d
 obrą taneczą muzykę
 l iczne wróżby i atrakcję

Informację
oraz rezerwację:

Finezja Rezydencja Słońca
www.pensjonat-finezja.pl
Recepcja +48 883 163 883
Recepcja@finezja-rezydencjaslonca.pl

Podmiot odpowiedzialny: Konwent Zakonu Bonifratrów, ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa,
Informacji udziela: Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o., ul. Krakowska 50 lok. 4, 31-066 Kraków

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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II KONGRES
GOSPODARKI
SENIORALNEJ
6 PAŹDZIERNIKA W SIEDZIBIE
MINISTERSTWA GOSPODARKI
ODBYŁ SIĘ II KONGRES
GOSPODARKI SENIORALNEJ.
GŁÓWNYM TEMATEM
TEGOROCZNEJ EDYCJI BYŁO
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI
I POPRAWA JAKOŚCI USŁUG
DLA OSÓB STARSZYCH.
W CZASIE KONGRESU
PREZES KRAJOWEGO
INSTYTUTU GOSPODARKI
SENIORALNEJ, MARZENA
RUDNICKA, ODCZYTAŁA
PROJEKT DEKLARACJI
PROGRAMOWEJ ROZWOJU
GOSPODARKI SENIORALNEJ
W POLSCE PRZYGOTOWANY
PRZEZ KRAJOWY INSTYTUT
GOSPODARKI SENIORALNEJ.
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DEKLARACJA PROGRAMOWA
ROZWOJU GOSPODARKI
SENIORALNEJ W POLSCE
PRZYGOTOWANA PRZEZ
KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI
SENIORALNEJ, OGŁOSZONA
W MINISTERSTWIE GOSPODARKI
PODCZAS II KONGRESU
GOSPODARKI SENIORALNEJ
Najnowszy raport Komisji Europejskiej „O Starzeniu” wskazuje
nasz kraj jako najszybciej starzejący się w Unii Europejskiej. Jeśli zaś
współczynnik urodzeń nie wzrośnie przy jednoczesnym wydłużaniu
się średniej wieku, za ok. 15 lat możemy stać się najstarszym państwem Zjednoczonej Europy. Za 25 lat, co czwarty mieszkaniec naszego kraju będzie miał co najmniej 65 lat. Taka sytuacja demograficzna stanowi potężne wyzwanie dla systemów emerytalnych, tych
obecnych i przyszłych, opieki zdrowotnej i socjalnej oraz finansów
publicznych.
W obliczu nagłego przyspieszenia starzenia się naszego społeczeństwa priorytetem dla rządu, władz samorządowych oraz uczestników rynku powinno być przygotowanie takich zasad i form współpracy, aby poradzić sobie z nowymi wyzwaniami i ograniczonymi
budżetami oraz stworzyć nowe obszary rozwoju i nowe miejsca pracy.
ÎÎ Aby przygotować realną zmianę, konieczne jest spełnienie
kilku podstawowych warunków:
ÎÎ Opracowanie strategii rozwoju gospodarki senioralnej na
poziomie krajowym i regionalnym we współpracy z przedstawicielami środowisk.

ÎÎ

ÎÎ

ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ

 sparcie dla przedsiębiorców poprzez rządowe programy
W
wspomagające zatrudnianie osób starszych oraz działania
dotyczące zwalczania dyskryminacji seniorów w zatrudnianiu pracowników.
Wspieranie rozwoju innowacyjnych dziedzin opieki zdrowotnej, pomocy w domu, transporcie oraz dostępu do Internetu celem zapewnienia seniorom samodzielności.
Podejmowanie działań przeciwko wykluczeniu cyfrowemu,
a co za tym idzie częściowemu wykluczeniu konsumenckiemu.
Wspieranie innowacji w ułatwianiu osobom starszym dostępu do usług finansowych.
Poprawa jakości życia seniorów żyjących w miastach i na
terenach wiejskich poprzez wspieranie rozwoju mieszkalnictwa senioralnego, rozwój i e-zdrowie. Tworzenie miejsc
spotkań środowiskowych, transportu publicznego na terenach słabo zurbanizowanych oraz włączenie społeczne seniorów poprzez technologie informacyjne i komunikacyjne
(ICT).
Promowanie i wspieranie rozwoju usług dedykowanych seniorom, w tym systemów opieki krótko- i długoterminowej, a także wszystkich usług, których klientem i konsumentem jest senior.
Z miana systemu finansowania usług medycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Promowanie międzypokoleniowego przekazywania wiedzy
w tradycyjnych zawodach, w szczególności w zawodach
rzemieślniczych.
Wzmacnianie pozycji i roli środowiskowych liderów oraz
form samopomocy sąsiedzkiej z asystą.
Przygotowanie takich przepisów, które będą sprzyjać rozwojowi inicjatyw społecznych i gospodarczych w obszarze
srebrnej gospodarki, a nie służyć wygodzie aparatu biurokratycznego.



W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY RYNKU I SENIORÓW KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ WRAZ Z FUNDACJĄ NA RZECZ ZDROWEGO STARZENIA SIĘ WPROWADZIŁ
SYSTEM CERTYFIKACJI OK SENIOR, CZYLI KRAJOWY SYSTEM
CERTYFIKACJI PERSONELU, DÓBR I USŁUG SKIEROWANYCH DO
OSÓB STARSZYCH. IDEA CERTYFIKATU WPISUJE SIĘ W NAJWAŻNIEJSZE STRATEGIE POLITYKI SENIORALNEJ I SREBRNEJ GOSPODARKI POLSKI ORAZ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
Premiera systemu certyfikowania produktów i usług pod nazwą
OK SENIOR odbyła się podczas Kogresu Gospodarki Senioralnej.
Instytut opracował normę jakości według podstawowych czterech
wartości mówiących, że oferta dla klienta seniora powinna być bezpieczna, potrzebna, zrozumiała i przystępna. Pierwsze honorowe
certyfikaty otrzymały Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolskie Porozumienie
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Wprowadzenie znaku OK SENIOR pozwoli Seniorom i ich rodzinom na szybką identyfikację tych ofert, które zostały sprawdzone
i podlegają nadzorowi, jak również widnieją w ogólnopolskim wykazie certyfikowanych dóbr i usług.
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PARTNERZY DZIAŁU:

SENIORZE PIJ WODĘ

SENIORZE PIJ WODĘ

„TWARDA WODA”
WAŻNA DLA ORGANIZMU
TEMAT PROPOZYCJI PICIA TZW. „MIĘKKIEJ WODY”
ZAMIAST „TWARDEJ WODY” POJAWIŁ SIĘ, KIEDY
NA RYNEK WPROWADZONO URZĄDZENIA DO WODY,
KTÓRE JĄ ZMIĘKCZAJĄ.
Producenci, zachęcając do ich zakupu,
coraz częściej publikują w mediach reklamy i artykuły sponsorowane, które pokazują uśmiechnięte twarze osób, które skorzystały już z "dobrodziejstwa" urządzeń
zmiękczających wodę. Również w miastach
i miasteczkach na targowiskach pojawiają
się stoiska, na których demonstrowane są
tego typu urządzenia, a pokazy wraz z treścią opisową są tak zachęcające, że niektórzy je kupują.
Tylko niestety, bez zastanowienia zrobiony zakup stanie się problemem „zdrowotnym”, o czym konsument zafascynowany urządzeniem nie wie. Nie bierze pod
uwagę, że to, co jest ważne w wodzie, którą
pije, to składniki mineralne w niej zawarte.
Wypowiadali się na ten temat naukowcy, m.in Pan Profesor Julian Aleksandrowicz, twórca Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, który mówił: „Zdrowie
i życie każdego człowieka w dużej mierze
zależy od rodzaju i jakości wody, jaką na co
dzień pije”.
Znaczenie dla zdrowia człowieka mają
wody, które zawierają odpowiednie ilości
biopierwiastków takich jak: magnez, wapń,
wodorowęglany, chlorki, sód, siarczany, fluorki, jodki, żelazo i dwutlenek węgla. Tylko
ich optymalna, a nie minimalna ilość w wodzie (szczególnie magnezu i wapnia), ma
znaczenie dla zdrowia. Ilość tych biopierwiastków w wodzie klasyfikuje ją do wód
twardych lub miękkich.
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CO TO JEST TWARDA WODA?
Twardością ogólną wody nazywa się
sumę zawartości jonów wapnia i magnezu
występujących we wszystkich możliwych
połączeniach. Twardość ogólną dzieli się na
twardość wapniową - powodowaną obecnością jonów wapnia i twardość magnezową powodowaną przez jony magnezu. Ponadto
rozróżnia się twardość węglanową wody,
która wywołana jest przez wodorowęglany,
węglany i wodorotlenki wapnia i magnezu
oraz twardość niewęglanową, powodowaną
przez inne związki wapnia i magnezu (siarczany, chlorki, azotany). Dwoma zasadniczymi czynnikami, od których zależy twardość wody, są stężenia wapnia i magnezu.
Znaczenie twardości wody dla zdrowia człowieka zostało opisane już w latach
pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Japoński
chemik (Kobayashi, 1957) w badaniach wykazał wyższe współczynniki umieralności
na choroby naczyń mózgowych w obsza-

rach z kwaśniejszą (to jest miękką) wodą
w porównaniu do tych z bardziej zasadową
(to jest twardszą) wodą używaną do picia.
W innych badaniach stwierdzono również,
że przewlekły niedobór magnezu połączony
ze zmniejszeniem jego stężenia w mięśniu
sercowym, związany z niewystarczającą podażą, szczególnie z małą ilością tego jonu
w wodzie, może predysponować do ciężkiej
choroby mięśnia sercowego.
Badania epidemiologiczne ustaliły odwrotną korelację pomiędzy twardością
wody pitnej, a umieralnością na choroby
sercowo-naczyniowe (zarówno u dorosłych jak i u niemowląt). Picie wody twardej zmniejsza ryzyko zachorowań na choroby sercowo-naczyniowe, a spożywanie
wody miękkiej prawdopodobnie je zwiększa. Woda uboga w wapń i w magnez (woda
miękka) wpływa na postępujące zubożenie
ustroju w magnez, o czym piszą polscy naukowcy.

Ten krótki przegląd piśmiennictwa
wskazuje na to, że wody twarde są dla organizmu człowieka zdrowe, gdyż dostarczają
magnezu i wapnia, biopierwiastków, które
warunkują nam prawidłowe funkcjonowanie. Taka zwiększona ilość magnezu i wapnia, która służy nam do zachowania zdrowia
i działa profilaktycznie, znajduje się w wodach mineralnych. Należy jednak zwracać
uwagę na ilości zawartych tam magnezu
i wapnia, gdyż działanie korzystne na organizm jest wtedy, kiedy ilość magnezu wynosi
co najmniej 50 mg/l, a wapnia co najmniej
150 mg/l. To tak jakbyśmy pili twardą wodę,
a to właśnie ta, a nie miękka stanowi o naszym dobrym samopoczuciu i działa profilaktycznie.
Należy tu również wspomnieć o istotnym procesie kulinarnym, jakim jest gotowanie potraw w zależności od zastosowanej
wody. Jeżeli do gotowania np. mięsa, warzyw
itp. używana jest woda miękka, to zawartość
magnezu i wapnia w żywności zmniejsza się
nawet do 60%. Unikać należy zwłaszcza stosowania do gotowania żywności wody ciepłej, sztucznie zmiękczanej. Powoduje ona
maksymalne zmniejszenie zawartości magnezu w żywności w ten sposób gotowanej.
Natomiast woda twarda używana do gotowania zmniejsza straty składników, a nawet
zwiększa zawartość wapnia w żywności.
Podsumowując temat, pamiętajmy
o tym, że pijąc twardą wodę działamy na korzyść naszego organizmu, a to ważne, aby
móc zachować zdrowie.
DR MAŁGORZATA PIENIAK
Program „Woda dla Zdrowia”
Polskie Towarzystwo Magnezologiczne
im. prof. Juliana Aleksandrowicza
www.wodadlazdrowia.pl
redakcja@wodadlazdrowia.pl

45

BEZPIECZNY SENIOR
DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU 2015

ZGAŚ RYZYKO
– CZUJKA DYMU RATUJE ŻYCIE

POROZMAWIAJ
Z NOTARIUSZEM
O DZIEDZICZENIU



TEMATEM ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ DNIA OTWARTEGO NOTARIATU, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 28 LISTOPADA BIEŻĄCEGO ROKU W WIELU MIASTACH POLSKI, JEST
DZIEDZICZENIE.

Ta szeroko zakrojona akcja edukacyjna
skierowana jest w tym roku do wszystkich
osób zainteresowanych problematyką prawa
spadkowego, a więc zarówno do tych, którzy planują dokonać rozporządzenia swoim
majątkiem na wypadek śmierci, jak i do tych,
którzy sami mogą nabyć majątek w drodze
spadku. Notariusze będą udzielali bezpłatnych porad i rozwiązywali dylematy związane z formą przekazania majątku, a także
przedstawiali skutki planowanych czynności
prawnych. Porady dotyczyć będą w szczególności ważnych zmian w prawie spadkowym,
zwłaszcza tych, które weszły w życie w 2015
roku i dotyczą ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe, a także ważnych
zmian w zakresie spadków transgranicznych.
Wiedza obywateli na temat odpowiedzialności za długi spadkowe jest dość powierzchowna. Jak wskazuje doświadczenie
notariuszy zdobyte podczas pracy w kancelariach notarialnych, wiele spraw wymaga
szczegółowego wyjaśnienia i indywidualnego podejścia.

Również doświadczenia poprzednich pięciu edycji Dnia Otwartego Notariatu wskazują niesłabnące zainteresowanie problematyką
spadkową. Jest to całkowicie naturalne, gdyż
większość z nas jest lub będzie spadkobiercą,
a każdy z nas – jeśli mamy nawet niewielki
majątek - będzie spadkodawcą.
Przyczyną podjęcia tematu dziedziczenia przez samorząd notarialny jest również
uwzględnienie wzrostu znaczenia dziedziczenia majątku po osobie prowadzącej
działalność gospodarczą, gdyż znacząca
ilość małych i średnich przedsiębiorstw
prowadzona jest w różnej formie prawnej,
a śmierć przedsiębiorcy wywołuje istotne
skutki dla dalszego funkcjonowania firmy.
Podczas Dnia Otwartego Notariatu
chcemy rozmawiać z naszymi klientami
na wszystkie tematy związane z dziedziczeniem, przestrzegając przede wszystkim
przed podjęciem pochopnej decyzji, zwłaszcza wtedy, gdy nie wszystkie przepisy prawa
są jasne i zrozumiałe. Bezpłatna konsultacja
z notariuszem pozwoli obrać właściwą dro-

O tych i innych zagadnieniach notariusze będą rozmawiać z klientami
w sobotę 28 listopada w godzinach od 10.00 do 16.00 w sali konferencyjnej
na parterze Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25.
Notariusze szczególne serdecznie zapraszają wszystkich seniorów!
Na stronach internetowych Głosu Seniora znajdą Państwo więcej informacji,
a także porady związane ze zmianami w prawie spadkowym.
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JOANNA GREGUŁA
NOTARIUSZ
KOORDYNATOR DNIA OTWARTEGO NOTARIATU

gę rozporządzenia majątkiem, uzyskać konieczną wiedzę oraz rozwiać wszelkie wątpliwości w konkretnej sprawie.
LOKALIZACJE TEGOROCZNEGO
DNIA OTWARTEGO NOTARIATU:
• Białystok, budynek NOT, ul. Marii Skłodowskiej Curie 2
• Bielsko-Biała, Książnica Beskidzka,
ul. Słowackiego 17A
• Bydgoszcz, I Liceum Ogólnokształcące,
ul. Plac Wolności 9
• Chełm, Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65
• Częstochowa, Muzeum Częstochowskie/Ratusz,
al. Najświętszej Marii Panny 45
• Dobiegniew, ul. Staszica 9, Dobiegniew
• Gdańsk, Urząd Miejski w Gdańsku,
ul. Nowe Ogrody 8/12
• Gliwice, Sąd Rejonowy, ul. Powstańców
Warszawy 23
• Gorzów Wielkopolski, Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna, ul. Kosynierów Gdyńskich
• Jelenia Góra, Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27
• Katowice, Budynek Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18
• Koszalin, Klub „Przylesie” Koszalińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, ul. Szenwalda 2
• Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury,
Rynek Główny 25
• Legnica, Galeria Piastów – małe patio, parter,
ul. Najświętszej Marii Panny 9
• Łódź, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18
• Olsztyn, budynek NOT, pl. Konsulatu Polskiego 1
• Poznań, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Aleja
Niepodległości 2
• Puławy, Urząd Miejski, ul. Lubelska 5
• Radom, Urząd Miasta Radom, ul. Jana Kilińskiego 30
• Toruń, Klub Od Nowa, ul. Gagarina 37A
• Szczecin, budynek „Buchalter”, al. Wojska
Polskiego 83
• Warszawa, Hotel Gromada, Plac Powstańców
Warszawy 2
• Witnica, Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,
ul. Gorzowska 2
• Wrocław, budynek Starej Giełdy, Plac Solny 16

Oszuści wciąż wykorzystują naszą ufność. Tylko
w 2014 roku w całej Polsce policjanci odnotowali
1 947 przestępstw metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. Przestępcy ukradli w ten sposób aż 19 mln złotych! Kampania Nie daj się nabrać „na wnuczka” i „na
policjanta” powstała we współpracy z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych, Policją oraz Pocztą Polską i ma
na celu uświadomienie, na jakie zagrożenia są narażone starsze osoby
Więcej na: www.msw.gov.pl

Pożary oraz zatrucia tlenkiem węgla, obok naturalnych klęsk żywiołowych,
stanowią największe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi przebywających
w budynkach. Są także przyczyną ogromnych strat materialnych. Dlatego też
istnieje potrzeba nadania bezpieczeństwu pożarowemu w Polsce, wzorem innych wysokorozwiniętych państw, najwyższej rangi społecznej oraz spowodowania, aby stało się ono przedmiotem powszechnej troski.
Dostrzegając te problemy, Komendant Główny PSP, zainicjował opracowanie i podjął się koordynacji dziesięcioletniego programu, ukierunkowanego na ograniczenie
liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla w Polsce, któremu nadano nazwę
„Zgaś Ryzyko”.
W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz
przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko
śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. Jednym z prostych sposobów na zabezpieczenie domu przed pożarem są domowe czujki dymu. Urządzenia
te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować
lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach
szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku, co
znacznie ogranicza straty.
Więcej na: www.zgasryzyko.pl

Przyjazne i komfortowe miejsce dla Ciebie
OFERUJEMY
PObYtY stałE aktYwnY tYdziEń wEEkEnd sEniORa

w w w.d oms eni or ab e ata.pl
Dom Seniora BEATA, Złockie 103, Muszyna tel: 18 471 49 17, e-mail: biuro@domseniorabeata.pl
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ZŁOTE MYŚLI SENIORA
ZAPROPONOWAŁ: ZBIGNIEW PASZEK
Jedno jest tylko w życiu szczęście: kochać i być kochanym – George Sand
Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii
– Artur Schopenhauer
Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem
w tym samym kierunku – Antoine de Saint-Exupéry
Kiedy ogarnia cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj, aż ci przejdzie
–autor nieznany
Nie ma czasu, by tracić czas – Tadeusz Kotarbiński
Naucz się w naturalny sposób odczuwać i wyrażać wdzięczność. Zaznasz
wtedy, czym jest szczęście, a inni również tego zaznają – Albert Schweitzer
Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien gnać ich przed sobą, lecz sprawić,
by podążali za nim – Montesquieu
Prawdę należy mówić tylko temu, kto chce jej słuchać – Seneka

Humor

Przychodzi baba do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, mam cukrzycę, nadciśnienie,
niedowład prawej ręki, grzybicę, miażdżycę,
reumatyzm, skoliozę...
- Mój Boże! A czego pani nie ma? - pyta.
- Zębów, panie doktorze.

Żona się pyta męża:
- Kochanie, smakuje Ci obiad, który dziś
ugotowałam?
- Dlaczego Ty zawsze dążysz do kłótni?!

W domu spokojnej starości młoda
pielęgniarka konwersuje z jednym
z pensjonariuszy:
- A ileż to pan ma lat, panie Zygmuncie?
- O, siostrzyczko, już osiemdziesiąty drugi
rok mi idzie!
- Aż tyle? - dziwi się siostra.- Nie dałabym
panu!
- A mi już i nie trzeba - odpowiada skromnie
pacjent.

ANEGDOTA

GDZIE ZROBIMY 50 LECIE MATURY?
(tłumaczenie z wywiadu prof. Zbigniewa Paszka, opublikowanego w czasopiśmie „MonopolList”, marzec 2015, wydanego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Belgradzie).
Koledzy pytają Pero, który jest specjalistą od przygotowywania uroczystości jubileuszowych: gdzie możemy zorganizować jubileusz 10-lecia matury? Pero odpowiada:
myślę, że najlepiej w restauracji „Madera”. Tam są zawsze znakomite laski, na których
będziemy mogli zawiesić oko.
Z okazji jubileuszu 20-lecia matury Pero również sugeruje „Maderę” – tam bowiem
zawsze jest świetna muzyka.
Zbliża się jubileusz 30-lecia matury. Pero również sugeruje „Maderę” – tam jest bardzo dobre jedzenie.
Z okazji jubileuszu 40-lecia matury Pero ponownie poleca „Maderę” – tam jest klimatyzowana sala, a toalety są bardzo blisko.
Zbliża się jubileusz 50-lecia matury. Gdzie będziemy organizować tę uroczystość?
Pero odpowiada: tylko w „Maderze”!
Koledzy pytają: dlaczego znowu w „Maderze”? Pero odpowiada, bo przecież myśmy
tam jeszcze nigdy nie byli.
CZEKAMY NA WASZE ANEGDOTY, ZŁOTE MYŚLI I DOWCIPY
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Poniedziałek, siódma rano. W tramwaju ścisk.
Nagle wśród stłoczonych ludzi ktoś woła:
- Czy jest tu lekarz?!
- Jestem! - krzyczy pasażer z daleka
i przeciska się przez tłum.
Gdy lekarz dochodzi do wołającego, ten pyta:
- Choroba gardła na 6 liter...?

Żona do męża:
- Mogłam wyjść sto razy za mąż, a wszyscy,
którzy się o mnie starali, byli o całe niebo od
Ciebie mądrzejsi!
- Wiem, dowiedli tego...

Dwoje 80-latków wzięło ślub. Podczas nocy
poślubnej oboje rozebrali się i weszli do
łóżka. On przytulił się do niej i ujął w swą dłoń
jej dłoń, po czym zasnęli. Nazajutrz on znów
przytulił się do niej, ujął w swą dłoń jej dłoń
i tak zasnęli. Trzeciej nocy on przytula się do
niej, bierze w swą dłoń jej dłoń, a ona:
- Nie dzisiaj, kochanie, boli mnie głowa.

ROGALIKI DROŻDŻOWE Z MARMOLADĄ
1 kostka margaryny
5 dag drożdży
1/4 szklanki ciepłego mleka
4 łyżki cukru
3 szklanki mąki pszennej
szczypta soli
2 całe jajka
Margarynę podgrzać tak, aby była bardzo miękka, ale jeszcze nie
płynna.
Drożdże wkruszyć do mleka, dodać cukier i mieszać do rozpuszczenia składników.
Do miski wsypać mąkę, sól, wbić jajko, wlać przygotowane wcześniej mleko z drożdżami i cukrem oraz miękką, niemal roztopioną
margarynę. Mieszać łyżką do połączenia składników na miękkie,
gładkie ciasto. Trwa to nie dłużej niż 2 minutki i kiedy ciasto jest
gotowe przykryć miskę i odstawić pod przykryciem do wyrośnięcia. Ciasto podzielić na 4 części i każdą z nich po kolei rozwałkować
w koło i podzielić na trójkąty, nałożyć marmoladę i z każdego trójkąta uformować rogalik.
Rogaliki piec w 200 stopniach (można z termoobiegiem) przez około 15 minut.

ANNA Z ELBLĄGA

Drogi Seniorze Ty jeszcze wiele możesz i bawić się i ćwiczyć
i na innych Seniorów liczyć.
Weź sprawy w swoje ręce , nie poddawaj się udręce,
rusz się z domu i nic nie mówiąc nikomu, zostań słuchaczem Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
bo na dobre samopoczucie nie ma lepszego leku,
Tu pogłębisz swoją wiedzę, poznasz tajniki komputera
i zobaczysz jak się świat przed Tobą otwiera,
znajomość języków też poznać możesz ale Ty przecież o tym dobrze wiesz.
Na wycieczki ruszaj z ochotą i nie przejmuj się robotą,
dość się już napracowałeś bo też za dużo czasu wolnego nie miałeś,
ale teraz za to masz dla siebie całe lato, jesień, zimę wiosnę też,
więc którą porę roku chcesz to wybierz i wyjeżdżaj na kurację albo na wycieczkę
i podziwiaj góry, morze, jeziora i nie jedną rzeczkę.
Wyjazd na ognisko pewnie też Cię zainteresuje ciepła herbata, pieczona
kiełbasa
wyśmienicie smakuje, chociaż nie jest to zbyt zdrowe ale nam nie zaszkodzi
i o to nam właśnie chodzi by spotykać się i w swoim gronie bawić się, podróżować
a nie w domach się chować a potem tego żałować.
Taki właśnie jest wizerunek seniora dwudziestego pierwszego wieku
i nic nie poradzisz na to człowieku.
Dzieci i wnuki muszą się z tym pogodzić, że
rodzice i dziadkowie nie będą im zawsze życia słodzić,
kiedy trzeba to pomogą, zaopiekują się wnukami ale,
wytchnienia i zmiany trybu życia potrzebują też sami.
A więc Seniorze Uniwersytet Trzeciego Wieku to jest najlepsze dla Ciebie
dojrzały człowieku, każdy z nas czuje się tu świetnie
chyba że ktoś mu skrzydła podetnie ale wtedy też się nie załamujemy
tylko z odwagą wyzwanie podejmujemy.
Inni starsi ludzie patrzą na nas i się dziwują, że tak się nam właśnie chce żyć
i ze sobą być, oni natomiast siedzą w domu i gnuśnieją
bo tak postrzegać starości jak my nie umieją,
a my doświadczeni już słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
mówimy do Nich, nie umartwiajcie się nie smućcie, przyjdźcie do nas
bawcie się z nami i działajcie, sport uprawiajcie a zazdrością nie pałajcie.
Seniorko, Seniorze weź się za siebie i zrób coś ze swoim życiem
byś nie żałował, żeś kawał swego życia dojrzałego zmarnował.
Róbmy swoje kochani Seniorzy, niech dzieci i wnuki nas podziwiają
i otuchy nam dodają, niech wiedzą, że kiedy trzeba to jesteśmy na zawołanie
ale też mamy swoje potrzeby i to jest XXI wieku dla nas wyzwanie.
UTW to ciekawy Twór możesz się tu wcielić w wiele ról,
być słuchaczem czy sportowcem, aktorem, śpiewakiem lub pływakiem,
informatykiem, plastykiem też możesz się stać
tylko musisz mieć chęci by się za to brać,
nie czekać aż Cię smutek ogarnie lub zacznie strzykać coś w kościach,
daj z siebie wiele miłości, radości nie oddawaj się niemocy i złości
na stare lata, bo wiedz, że masz obok siebie Seniora – Brata.

CZEKAMY NA WASZE PRZEPISY.

PRZEKAŻ NAM SWÓJ PRZEPIS
kontakt@manko.pl lub na adres pocztowy:
Al. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków

Słuchaczka LUTW filia w Białej Podlaskiej
z 10-cio letnim stażem Teresa
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SENIORZE, WESPRZYJ DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA MANKO
– GŁOSU SENIORA

Stowarzyszenie MANKO powstało w 2005 roku. Przez 10 lat
działalności, dzięki wsparciu wielu instytucji i osób prywatnych,
udało nam się zorganizować kilkadziesiąt kampanii społecznych,
wśród nich między innymi: „Polska bez Dymu”, „Lokal bez papierosa”, „Nie pal przy dziecku”, „Palenie jest słabe”, „RyzyKochania”, „PrzeTestuj się", „Pilnuj Drinka", Życie zaczyna się po 60 tce,
"Oszczędny Senior" .
Wymienione kampanie zakończyły się wieloma sukcesami, między innymi zmianą prawa - zakazem palenia w miejscach publicznych, a także przyznaniem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień,
m.in. nagrody Prymasa Polski „Biały Kruk” a także Złotych Spinaczy,
Kryształów Soli oraz Laurów Magellana.
Od 4 lat prowadzimy działania pro seniorskie, wśród których
wymienić można m.in. Głos Seniora, Ogólnopolską Kartę Seniora, Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie, Kongres Uniwersytetów

Trzeciego Wieku oraz Dni Zdrowia Seniora. Stowarzyszenie realizuje działania dzięki wsparciu grantodawców oraz sponsorów.
Wciąż chcemy się rozwijać i podejmować jeszcze więcej inicjatyw na
rzecz seniorów w Polsce. Ty też możesz nam w tym pomóc poprzez
przekazanie nam 1% z podatku bądź darowizny na cele statutowe
Stowarzyszenia. Dołóż swoją cegiełkę do „Głosu Seniora”. Imiona
i nazwiska wszystkich darczyńców wraz z podziękowaniami zostaną
opublikowane na łamach 20. numeru „Głosu Seniora”.

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): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

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

E-mail:

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

* 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).
Prosimy również o wsparcie projektu darowizną.
Baza firm honorujących Kartę Seniora jest dostępna na www.glosseniora.pl.
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JUŻ PONAD 20 000 OSÓB KORZYSTA
Z OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA!

CHCESZ OTRZYMAĆ KARTĘ?

TO PROSTE!
WYPEŁNIJ
FORMULARZ
ZNAJDUJĄCY SIĘ
NA STRONIE 51

WYŚLIJ FORMULARZ
POCZTĄ,
DOŁĄCZAJĄC
ZNACZEK ZWROTNY,
NA ADRES:

ODBIERZ KARTĘ, PODPISZ
JĄ NA ODWROCIE
I KORZYSTAJ Z NIEJ
W PONAD 200 PUNKTACH
W CAŁEJ POLSCE

Stowarzyszenie MANKO,
ul. Słowackiego 46/30,
30-018 Kraków

Podpis posiadacza

Jan Kowalski

SZEJ
NA REWERSIE NINIEJ NA
J PODPIS WIDNIEJE
ZNIE OSOBA, KTÓRE ANI PŁATNICZĄ I MOŻE BYĆ UŻYWA
PRZEZ
GIWAĆ SIĘ WYŁĄC
ORGANIZOWANEGO ERÓW
KARTĄ MOŻE POSŁU KARTA NIE JEST KARTĄ KREDYTOWĄ
KARTA SENIORA”,
LNYCH PARTN
„OGÓLNOPOLSKA
KARTY. POWYŻSZA
STANIA Z OFERT SPECJA
MIĘDZY
AMINEM PROJEKTU
ZGODNIE Z REGUL
UPRAWNIA DO KORZY IE Z UMOWAMI ZAWARTYMI
KARTA
O.
AMI
MANK
RABAT
I
ZGODN
E SIĘ Z INNYM
STOWARZYSZENIE NOPOLSKA KARTA SENIORA”
KARTY NIE SUMUJ
DLA POSIADACZA
PROGRAMU „OGÓL
I PARTNERAMI. RABAT.
ORGANIZATORZY:
ORGANIZATOREM
LNYMI PARTNERÓW
:
I OFERTAMI SPECJA
JEJ ZWROT NA ADRES
O
Y
PROSIM
ZIENIA KARTY
Kraków
W PRZYPADKU ZNALE
kiego 46/30, 30-018
MANKO, al. Słowac
STOWARZYSZENIE

JESTEŚ Z KRAKOWA?
ODBIERZ OGÓLNOPOLSKĄ
KARTĘ SENIORA OSOBIŚCIE
W BIURZE STOWARZYSZENIA
MANKO!

MECENASI KARTY

SENIORA:

www.uzdrowiskobu

sko.pl

tel: 12 429 37 28
manko.pl
e-mail: kartaseniora@
www.glosseniora.pl

Ogólnopolską Kartę Seniora poparło już wiele znanych
seniorów. Wśród nich nasi ambasadorzy, m.in. Krzysztof
Zanussi, Aleksander Doba, Antoni Huczyński – Dziarski
Dziadek, Helena Norowicz i DJ Wika – Wirginia Szmit.

„Jeśli mogę pomóc to popieram - chętnie zostanę Ambasadorem Ogólnopolskiej Karty Seniora” 

www.glosseniora.pl

Aleksander Dobra

