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Koronawirus nie odpuszcza, ale wszystko wskazuje na to, że
w pewnym sensie będziemy musieli się z nim „zaprzyjaźnić” na
dłużej, uważa dr Krzysztof Czarnobilski, nasz ekspert geriatra.
Dbajmy więc o siebie, bliskich i otoczenie, bądźmy aktywni fizycznie,
wzmacniajmy odporność. I nie bójmy się lekarza – apelują nasi eksperci! Bądźcie z nimi w kontakcie, bo koronawirus nie zawsze jest
najważniejszy! Inne choroby nie poczekają, aż epidemia się skończy.
Dbajmy też o swoją psychikę i sprawny umysł – przypomina dr Anna
Boraczyńska (90+), ambasadorka Głosu Seniora. A do uśmiechu
i pogody ducha zachęca wszystkich w wywiadzie numeru Urszula
Dudziak, która ma 77 lat i ciągle gra półtoragodzinne koncerty,
podczas których tańczy i śpiewa.
Pamiętajmy o innych. Razem z nami bądźcie Solidarni z Seniorami! W ramach tej kampanii wspieramy osoby starsze od początku
pandemii i robimy to nadal. Razem z naszymi partnerami przekazaliśmy samotnym seniorom ponad 10 tys. edukacyjno-aktywizacyjnych Pakietów Wsparcia. Odbyliśmy także ponad 100 spotkań
z seniorami w wielu miastach, klubach i dziennych domach Senior
Plus, w DPS, MOPS i MOPR, UTW i oddziałach PZERiI. Promujemy
też wzorcowe, solidarne postawy, takie jak Elżbiety Perkowskiej –
Stec i jej akcję „Moja szafa jest pełna – Mogę się podzielić”, cotygodniowe spotkania bydgoskich seniorów w Ogrodzie Botanicznym,
śniadania na trawie w Mikołowie, czy kino letnie w Iwanowicach.
Do naszego Programu Gmina Przyjazna Seniorom cały czas
przystępują nowe samorządy – ostatnio do grona gmin partnerskich dołączył Hrubieszów, Brześć Kujawski, Lesko, Tarnobrzeg
i Końskie. Zostaliśmy też członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej
przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Nie przestajemy dbać o Wasze bezpieczeństwo. Podczas
epidemii nasiliły się nieuczciwe praktyki i dlatego kontynuujemy kampanię „Stop Korona-oszustwom” oraz „Stop Manipulacji – nie daj się oszukać”. Ostrzegajcie innych i zgłaszajcie nam
wszelkie próby oszustw wobec seniorów. Razem damy radę!
Dział Obywatelski Głos Seniora: reaguj – interweniuj – zgłaszaj
postulaty – miej wpływ na swój los, czeka na opisy Waszych problemów.
Chcemy coraz szerzej docierać do polskich, a także polonijnych seniorów. Dlatego we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu
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września

Mazowiecki Festyn „Zdrowy i Aktywny
Senior” – Soczewka k/Płocka

8-10
września

Forum Ekonomiczne – Karpacz
www.forum-ekonomiczne.pl

12
września

Mazowiecka Sportowa Senioriada 2020
– Mrozy

10-18
września

JURA SENIOR FESTIVAL 2020
– Poręba

11-12
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Inauguracja VII Ogólnopolskich
Senioraliów w Krakowie,
www.glosseniora.pl

19
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VI marsz Głosu Seniora
na Krakowskich Błoniach,
www.glosseniora.pl

20
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XII Olimpiada Sportowa Seniorów
– Stadion Śląski w Chorzowie
www.utwlazy.pl/aktualnosci

27
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Olimpiada seniorów, Grodno

7-8
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XVIII Samorządowe Forum Kapitału
i Finansów – Katowice
www.samorzadoweforum.pl

16-17
października

Targi VIVA SENIORZY! – Poznań
www.vivaseniorzy.pl

ds. Polonii i Polaków za granicą realizujemy projekt „Głos Seniora
Polaków za granicą”. Piszczcie do nas o tym, jak się żyje osobom
starszym w innych krajach i jakie praktyki warto stamtąd przenieść
do Polski.
Z nową energią kontynuujemy nasze cykliczne, aktywizujące
konkursy: Stylowi Seniorzy, Senior-Działkowiec, Miłość po 60-tce,
Przekaż nam swój przepis oraz Zwierzak lekiem na samotność.
Zapraszamy Was do ich współtworzenia! Dzięki temu ostatniemu
kolejny psiak trafił ze schroniska w troskliwe ręce.
W roku 100.lecia Bitwy Warszawskiej 1920, „Cudu nad Wisłą”, wznawiamy konkurs „Patriotyczny Głos Seniora – Śladami
Niepodległej”. Czekamy na Wasze historie związane z dążeniem
Polski do niepodległości.

Łukasz Salwarowski

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY
Urszula Rusecka
Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny

Joanna Borowiak
Przewodnicząca Sejmowej Komisji
Polityki Senioralnej
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MATERIAŁY PRASOWE KAYAX (FOT. ADAM PLUCIŃSKI)



CZYLI ŻYJ
KOLOROWO
Dokonałam wyboru: chcę żyć szczęśliwie. I staram
się pokazywać innym, jak się to robi.
Już szron na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu ciągle
maj… Czy to piosenka o Pani? Czy ma Pani jakąś ulubioną
melodię na dzień dobry?
Tak, to jest piękna piosenka Wasowskiego i Przybory,
czyli Kabaretu Starszych Panów. Ja się dokładnie tak czuję.
Mam szron na głowie przykryty henną, ponieważ kocham
kasztanowy kolor włosów, a w sercu ciągle mam maj!
A jeśli chodzi o melodie, to stale sobie coś nucę pod
nosem. I to są zawsze wesołe nutyJ
Co sprawia, że ludzie – bez względu na wiek – reagują na
Panią tak spontanicznie?
Jest takie powiedzenie: z jakim się wdajesz, takim się
stajesz. Ludzie chcą być zadowoleni, szczęśliwi, mieć dużo
energii, być otwartymi na świat – pragną po prostu dobrego
życia. Ja mam w sobie ogrom energii, zdrowy i optymistyczny stan umysłu; jasne światło w sobie, które podaję dalej.
Ludzie to czują, tego pragną i po prostu chcą się czuć tak
jak ja. Wielu się udaje. Ot i cały sekret.
Bagaż Pani życiowych doświadczeń nie jest lekki. Skąd
– z czego – bierze Pani swoją lekkość bytu?
Doświadczyłam w życiu dużo dobrego i złego. Zło mnie
uodporniło i wyczuliło, a dobro uszczęśliwiło. Tylko od nas
zależy, jak się czujemy. Nasze myśli są materią – sprawiają,
że gdy dobrze myślimy, to mamy dobre życie.
Ja dokonałam wyboru: chcę żyć szczęśliwie. I staram się
pokazywać innym, jak się to robi.
W Pani życiu było kilka wielkich miłości. Co zostało po
związkach, które z różnych względów nie przetrwały próby
czasu? Czego Panią nauczyły? Czym dla dojrzałej kobiety
jest nowa miłość?
Każdy z moich związków było niezwykłym doświadczeniem. Z Michałem Urbaniakiem, moim byłym mężem,
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Urszula Dudziak to polska wokalistka jazzowa
i kompozytorka. W dzieciństwie uczyła się gry na
fortepianie, a jazzem zainteresowała się jeszcze
podczas nauki w szkole średniej, do czego przyczyniło się słuchanie Elli Fitzgerald.
Profesjonalny debiut piosenkarki nastąpił w 1958
roku, gdy została solistką zespołu Krzysztofa Komedy. Od 1964 r. do końca lat 80. współpracowała z Michałem Urbaniakiem, pierwszym mężem,
z którym w 1973 wyjechała do Nowego Jorku. Tam
mieszkała przez 30 lat koncertując po całym świecie, dzieląc estradę z artystami, takimi jak: Bobby
McFerrin, Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Clark
Terry, Ron Carter, Wynton i Branford Marsalis, Gil
Evans, Sting, Lionel Hampton.
Początkowo zajmowała się tradycyjną muzyką
jazzową, potem zafascynowała ją muzyka wykorzystująca przetworniki głosu. Nagrała około 50
płyt. Ma dwie córki: Katarzynę i Mikę.

wyjechaliśmy do Stanów w latach 70-tych; mieszkałam
tam przez 30 lat. W Nowym Jorku urodziłam dwie córeczki,
poznałam wielki świat. Z kolei związek z Jerzym Kosińskim
dał mi poczucie kobiecości. I wiarę, że jestem atrakcyjna
i wyjątkowa.
Teraz z moim partnerem Bogdanem jestem bardzo
szczęśliwa. Mamy podobne spojrzenie na świat. W naszym

związku jest dużo radości, śmiechu, dowcipu. Gramy razem
w tenisa, w brydża, podróżujemy. Kochamy czytać książki.
Jesteśmy dla siebie bardzo życzliwi i troskliwi. Czego można
chcieć więcej? Chwilo trwaj!!!
Jeśli życie zaczyna się po 50-tce, to co można powiedzieć
o tym po 70-tce?
Od pięćdziesiątki do teraz mam za sobą 27 lat i to są
moje najbardziej twórcze lata! Po pięćdziesiątce uzyskałam niezależność, przestałam się bać nowych wyzwań,
zaczęłam funkcjonować sama. Starałam się pogodzić macierzyństwo z moim zawodem, co nie było łatwe. Wtedy
też zaczęłam zabezpieczać się finansowo na przyszłość:
nagrywać płyty i pisać książki. I najważniejsze – dopiero
wtedy poczułam się kobietą wolną, która się niczego nie
boi. Kobietą, która ma wszystko przed sobą. Ciekawe, że
teraz w wieku 77 lat czuję się podobnie.
Myślę, że po 65. roku życia osiąga się stabilną młodośćJ
Czym dla Pani jest muzyka? Czy zawsze była na pierwszym
planie? Czy miała rywali?
Muzyka zawsze była i jest wentylem moich emocji. Ja się
przez muzykę wyżywam, ona trzyma mnie w pionie i unosi
w świat wręcz dziecinnej radości.
A propos rywalizacji – muzyka to nie sport. Tam jest rywalizacja, walka o to, kto lepszy. A w muzyce, szczególnie
jazzowej, nie ma tego typu ocen. Jak słyszę, że ktoś śpiewa podobnie do mnie, to bardzo się cieszę. Bo rozumiem
frajdę, jaką ktoś ma ze śpiewania scatem, czyli bez tekstu,
posługując się tylko głosem.
Czy ma Pani jakąś inną pasję, niż muzyka?
Kocham grać w tenisa i będę to robić, dopóki dam radę
stać na korcie; wtedy – podobnie jak na scenie – wstępuje we
mnie pełne radości zwierzę. W tenisa mogę grać godzinami!
Jestem kobietą wielozadaniową: lubię gotować, szyć,
zajmować się ogrodem, czyli siać, plewić, a potem zbierać
pyszne warzywa czy owoce. Dwa lata temu wybudowaliśmy
z Bogdanem dom na podlaskiej wsi, 100 km od Warszawy.
To jest nasz raj.
Mam 3 ulubione miejsca na świecie: Nowy Jork, do którego wyfruwam bardzo często, Warszawę i tę moją wieś na
Podlasiu. Mam wszystko, o czym marzyłam…
Jeździ Pani z koncertami po całym świecie i zapewne
zwraca Pani uwagę na styl życia ludzi starszych w innych
krajach. Czy jest coś, co chciałaby Pani z tych obserwacji,
może doświadczeń, przenieść do Polski?
Jak przyjechałam do Nowego Jorku w 1973 roku, to raził
mnie sposób ubierania się seniorek. Byłam zwłaszcza zniesmaczona widokiem 60-latki w spódniczce przed kolana.
Z czasem jednak zaczęłam myśleć: skoro mamy ładne nogi,
to nośmy krótkie spódniczki. A jeśli nawet nie są najładniej-

sze, ale mamy ochotę założyć mini, to czemu nie? Zakładajmy. Teraz buntuję się przeciwko tego typu stereotypom.
Polecałabym seniorom przyjaźnić się z młodzieżą. Często
obserwuję, że ludzie starsi zazdroszczą młodym gładkich
policzków i zgrabnych sylwetek. Z kolei oni tak się na nas
patrzą, jakby czekali, aż zwolnimy im miejsce. Nie tędy droga. Możemy – powinniśmy – wzajemnie się od siebie uczyć.
Zachęcam z całego serca, żebyśmy łączyli pokolenia.
Nie sposób przecenić wychowawczego wpływu seniorów
na młodsze generacje, jednak wielopokoleniowe rodziny
mieszkające razem to dziś rzadkość. Jaka powinna być
„super babcia” XXI wieku?
Super babcia XXI wieku to przyjazna, życzliwa, wesoła
i uśmiechnięta kobieta. Zasypujmy ten rów między dojrzałym
(nie lubię słowo stara; stare mogą być dziurawe skarpety),
a młodym pokoleniem. Uczmy się od młodzieży, ale sprawiajmy, aby ona się też od nas uczyła. Bądźmy na bieżąco
multimedialnie. Uniwersytety Trzeciego Wieku to świetna
robota. Tam można się nauczyć obsługi komputerów, smartfonów, słuchać bardzo ciekawych, aktualnych wykładów.
Jest Pani uosobieniem sukcesu. Jak on wygląda z Pani
punktu widzenia?
To co mam i gdzie w życiu jestem nazwałabym raczej wykorzystaniem swojego potencjału i wyżywaniem się w swojej
pasji. W ogóle nie przepadam za słowem „sukces”, bo ono mi
się kojarzy z wielkim wysiłkiem i ogromnym poświęceniem.
A ja robię po prostu to, co kocham i żyję tak jak, chcę. Jestem
wolną kobietą, przyjaźnie nastawioną do świata. Ludzie to
widzą; często słyszę, że mnie naśladują.
Jak Pani zachęca seniorów do aktywności?
Proszę o receptę na sprawność i witalność.
Najważniejsza jest ciekawość świata. Reagujmy na
wszystko, co się dzieje na około, uczmy się. Chodźmy do
kina, do teatru, czytajmy. Nie zaniedbujmy przyjaźni. Podróżujmy w miarę swoich możliwości, mogą to być np. wycieczki rowerowe – my z Bogdanem sporo jeździmy rowerami.
Zapraszajmy znajomych do siebie do domu i chodźmy do
nich – pielęgnujmy takie kontakty. No i pilnujemy swoich
myśli, bo stan umysłu jest najważniejszy!
Pamiętajmy – rośnie to, na czym się skupiamy. Należy
więc skupiać się na wszystkim, co dobre, pogodne i wtedy
będziemy szczęśliwiJ
 ROZMAWIALI:
ŁUKASZ SALWAROWSKI
I MAJA HERZOG

Definicja stylowej seniorki/seniora wg Urszuli Dudziak na str. 13.
Świąteczna zupa grzybowa Urszuli Dudziak na str. 65.
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– RAZEM DAMY RADĘ!

Lato dobiega końca. W tym roku było nietypowe, bo epidemia zmieniła nasze codzienne
przyzwyczajenia: wymusiła większą ostrożność, musieliśmy przywyknąć do maseczek, które
utrudniają oddychanie, zwłaszcza podczas upałów. Dlatego mniej chętnie bierzemy udział w różnego rodzaju wydarzeniach czy podróżujemy.

Głos Seniora w ramach kampanii „Solidarni z Seniorami –
razem damy radę” odwiedził ponad 100 miast, gdzie wspólnie z lokalnymi samorządami i organizacjami partnerskimi
wspierał osoby 60+. Ze względu na sanitarne rygory spotkania
były co prawda mniej liczne, ale równie serdeczne, jak przed
epidemią. W formie wykładów i projekcji przekazywaliśmy
wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej, zachęcaliśmy do
aktywności fizycznej, dbania o psychikę i wspierania osób
samotnych. Podczas spotkań i drogą pocztową rozdaliśmy do

ARNI
SOLID RAMI
IO
N
E
ZS

tej pory ponad 70 tys. egzemplarzy Głosów Seniora, 10 tys.
maseczek, 15 tys. książek „Moje Rajdy” i „Polacy w rajdach
Safari” Mistrza Sobiesława Zasady, Niezbędnik Seniora od
Ministerstwa Rodziny i Pracy Społecznej, Prawa Pacjenta od
Rzecznika Praw Pacjenta, a także prezenty i informatory od
naszych partnerów SENI, Adamed i Whirlpool.
Rozmawiając z seniorami i władzami samorządowymi poznaliśmy aktualne problemy i potrzeby seniorów. Zbieraliśmy
postulaty – realizacja wielu z nich może ułatwić życie ludziom
starszym i ich rodzinom w całej Polsce. Czasem sami sugerowaliśmy rozwiązania, bo wiemy, że już się gdzieś sprawdziły.
Dalej będziemy wspierać dobre inicjatywy słowem i czynem;
część postulatów już realizujemy w ramach naszych kampanii.
Ze wszystkich spotkań zawsze wracamy mądrzejsi, zawieramy serdeczne przyjaźnie, zyskujemy nowych ambasadorów.
Głos Seniora wspiera i zbliża ludzi!
Zachęcamy do współpracy i wspierania naszych kampanii.
Solidarni z Seniorami – razem damy radę!

IWONA SPYCHAŁA-DŁUGOSZ,
Z-CA BURMISTRZA MIKOŁOWA

ŚNIADANIE NA TRAWIE W MIKOŁOWIE

SOBIESŁAW ZASADA Z CERTYFIKATEM

POWIAT OŚWIĘCIMSKI PRZYJAZNY SENIOROM PAKIETY DLA SENIORÓW Z SOCHACZEWA
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CERTYFIKAT SOLIDARNI Z SENIORAMI – RAZEM
DAMY RADĘ!
DLA POWIATU
ZGIERSKIEGO
SENIORZY W POWIECIE PRZASNYSKIM OTRZYMALI
SENIORZY
PAKIETY
W POWIECIE
WSPARCIA
PRZASNYSKIM
GŁOSU SENIORA
OTRZYMALI PAKIETY
WSPARCIA
GS

SPOTKANIE Z MEDYCZNYM UTW WE WŁOCŁAWKU

GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI W PROGRAMIE GMINA PRZYJAZNA SENIOROM

SPOTKANIE Z SENIORAMI W USTCE

SENIORZY Z KRAKOWA

REJS Z GŁOSEM SENIORA PO WIŚLE W KRAKOWIE
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BEZPIECZNY SENIOR
OSZUSTWO NA SZCZEPIONKĘ COVID-19

WAKACJE ZA DARMO

Otrzymujemy telefon od lekarza w szpitalu, w którym znajduje się nasz członek rodziny w ciężkim stanie. Dzwoniący
informuje, że u bliskiej nam osoby zostaje stwierdzony pozytywny wynik w kierunku koronawirusa. Oszust twierdzi, że
jedynym sposobem na wyleczenie jest zakup bardzo drogiej szczepionki. Po odbiór pieniędzy zgłasza się rzekomy
notariusz, zapewniając, że pieniądze zostaną przekazane
szpitalowi na zakup potrzebnej szczepionki.

Letni sezon wakacyjny sprzyja oszustom. Jedna z naszych
czytelniczek otrzymała telefon, w którym dzwoniący gratulował jej wygrania wakacji za darmo. Trzeba
Ę opłacić koszt
Itylko
Stego
J
A
D
rezerwacji pobytu… Ostrzegamy
przed
typu ofertami.
IE

Polski Fundusz Rozwoju ostrzega przed próbami wyłudzania
pieniędzy. Oszuści dzwonią do właścicieli firm z propozycjami „pomocy” w składaniu wniosku o wsparcie w ramach
tarczy antykryzysowej. Podkreślają, że jest to warunek otrzymania pieniędzy. Naciągacze podstępnie proszą o podanie
danych osobowych, numeru konta bankowego, czy wykonanie przelewu.

PIRAMIDY FINANSOWE
Przed inwestowaniem w systemy promocyjne typu piramida, ostrzega Prezes UOKiK. Przykładowo może to
być projekt inwestycyjny o niskim koszcie uruchomienia,
którego część zostanie przekazana na cele charytatywne, a warunkiem uzyskania udziałów jest promocja projektu wśród znajomych. Z biegiem czasu okazuje się, że
wysokość wpłat rośnie i inwestycja przestaje być opłacalna, a odstąpienie od umowy i odzyskanie środków
jest możliwe tylko wtedy, gdy wprowadzimy do projektu
inne osoby.

OSZUSTWO „NA URZĘDNIKA GMINY”
Przychodzi do nas rzekomy urzędnik gminy, który informuje
o możliwości ubiegania się o dotację. Warunkiem jej uzyskania
jest limit wiekowy 80 lat. Wypytuje o możliwą do zapłacenia
na miejscu kwotę. Następnie, gdy senior wychodzi do innego pomieszczenia po dokument tożsamości, oszust okrada
mieszkanie i wychodzi.

CUDOWNE LEKI
NA KORONAWIRUSA
W związku z obecną sytuację epidemiczna, wielu oszustów
wykorzystuje nasz niepokój o zdrowie, oferując sprzedaż
fałszywych leków lub produktów, rzekomo zapobiegających
zarażeniu się koronawirusem, w niewiarygodnie wysokich
cenach. Warto przed zakupem jakichkolwiek leków konsultować się z lekarzem oraz kupować wyłącznie w aptekach.
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Otrzymujemy telefon od potencjalnego ubezpieczyciela,
który oferuje nam niezwykle atrakcyjne i przystępne cenowo ubezpieczenie od zachorowania na koronawirusa.
Warunkiem zwolnienia z trzech kolejnych rat jest wpłacenie
pierwszej składki, podczas trwającej rozmowy.

NA PRACOWNIKÓW SANEPIDU
Do mieszkania przychodzą ubrani w białe kombinezony
fałszywi pracownicy sanepidu, pokazując podrobione zaświadczenie o nakazie dezynfekcji mieszkania. Proszą mieszkańców o opuszczenie lokalu na czas dezynfekcji – wchodzą i bezczelnie okradają. Zalecamy w takich sytuacjach
natychmiastowy kontakt z policją.

KWARANTANNA
Do osoby odbywającej kwarantannę, przychodzi oszust
podający się za pracownika sanepidu lub policjanta, który
prosi wypełnienie specjalnego formularza, do którego należy
wypisać m.in. PESEL i numer dowodu osobistego. Następnie
podane dane wykorzystuje do zaciagnięcia pożyczek na
poszkodowanego.

NA ELEKTRYKA
W Tarnowskich Górach doszło do kradzieży. Do mieszkania
seniorki zapukał mężczyzna podający się za elektryka, którego rzekomo przysłała jej wnuczka, aby sprawdził instalację.
Podczas pracy kazał kobiecie obserwować bezpiecznik, a sam
wyszedł do innego pokoju po narzędzia. W rzeczywistości
splądrował mieszkanie i ukradł kilkanaście tysięcy złotych.
FOT. PIXABAY

OSZUSTWO METODĄ
„NA TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ”

KAĆ!
U
Z
S
OKORONAWIRUSA
UBEZPIECZENIE NA
N

MOJA SZAFA JEST PEŁNA
– MOGĘ SIĘ NIĄ PODZIELIĆ



Zobacz co masz w swojej szafie i przyłącz się
do akcji! Nic tak nie
mnoży miłości, jak dzielenie się nią.

Pani Elżbieta ma 74 lata
i kłopoty z chodzeniem, ale
ciągle skutecznie pomaga potrzebującym, w organizacjach
pozarządowych i indywidualnie. Od 10 lat zbiera z przyjaciółmi zbędne ubrania w dobrym stanie, które przekazuje seniorom. Zebrane rzeczy są
segregowane, a potem rozwożone przez wolontariuszy do
potrzebujących. Nadmiar trafia do DPS-ów np. w Krakowie
przy ul. Krakowskiej czy w Borzęcinie. Najważniejsze w tej
akcji jest jednak wyszukiwanie starszych, samotnych osób
i tworzenie im środowiska przyjaciół, dzięki którym nie czują
się opuszczeni. Bo najtrudniejsza w starości jest samotność
– seniorzy mówią to niemal jednogłośnie.
Cała sztuka polega na wyszukaniu seniorów zamkniętych w czterech ścianach swoich domów. Senior niechętnie
się przyznaje, że jest w potrzebie. O takich osobach dowiadujemy się od sąsiadów, znajomych, rozpytujemy w różnych miejscach – mówi pani Elżbieta. – Dzięki naszej akcji

stworzyła się sieć przyjaciół – seniorów dla seniorów. Każde
kolejne spotkanie owocuje dalszymi: wspólnymi wyjściami
do kawiarni czy na koncerty, zapraszamy się na święta.
Wszyscy dający są przekonani, że więcej otrzymują niż
ofiarowują. Osoby obdarowane są wdzięczne, a nam daje
to wielką radość. Bo nie ma prawdziwego pomagania bez
serca, bez miłości do drugiego człowieka. Nic tak nie mnoży miłości, jak dzielenie się nią.– dodaje z nieodłącznym
uśmiechem pani Elżbieta.
Elżbieta Perkowska-Stec, pomysłodawczyni akcji, jest Członkinią Zarządu
Rady Krakowskich Seniorów i Ambasadorką Głosu Seniora ; wszystko o akcji
na jej Facebooku..

GŁOS SENIORA TV
– ZAPRASZAMY
Koronawirus nie odpuszcza. Dalej musimy
ograniczać spotkania, wykłady ciągle jeszcze
online a do tego chowamy się pod maseczkami.
Jednym z miejsc, gdzie można pokazać twarz
i uśmiech jest Głos Seniora TV. Nasza telewizja
internetowa ciągle jest aktualizowana o nowe,
ciekawe wywiady i programy. Zobaczcie rozmowę z Urszulą Dudziak i prof. Wojciechem Narębskim, uczestnikiem walk o Monte Cassino (wywiad opublikujemy w kolejnym Głosie Seniora). Prof. Wojciech Narębski, uczestnik walk o Monte Cassino
Obejrzyjcie wywiady z lekarzami i ćwiczcie z nami
Jeżeli chcecie być na bieżąco z nowościami na naszym ka– najlepiej codziennie. Wystarczy wpisać w pole wyszukiwarki: Głos Seniora TV.
nale, wyślijcie do nas swój e-mail na ten sam adres – dołąCo chcielibyście oglądać w Głos Seniora TV? Piszcie do
czymy Was do cotygodniowego Newslettera. Głos Seniora
nas: it@manko.pl.
TV robimy dla Was!
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SENIOR DZIAŁKOWIEC
MÓJ OGRÓD BYŁ ZAKŁADANY
CAŁKOWICIE OD POCZĄTKU.
MIEŚCI SIĘ PRZY DOMU NA
OK. 20 ARACH I CIESZY NAS
JUŻ OD PONAD 20 LAT.
W TYM ROKU PIĘKNIE
OBRODZIŁY OGÓRKI;
ELEONORA KUSIŃSKA,
WAWRZEŃCZYCE

JANUSZ ROSIAK , PŁOŃSK

STANISŁAWA
LESZCZYŃSKA NA
SWOJEJ DZIAŁCE
W ILINKO K/PŁOŃSKA

SENIOR

DZIAŁKOWIEC

ELA ZAWADZKA, Z PIERWSZĄ W TYM ROKU I PIERWSZĄ
PEŁNĄ ZE SWOJEJ KOLEKCJI LILIĄ, ŁBISKA

JANINA JANICKA

WŁADYSŁAWA JANUSZEWSKA,
JASZUNY, LITWA

DRODZY
SENIORZY!

SENIOR
BALKONOWIEC

Kontynuujemy konkurs
o działkach i ogrodach
balkonowych.
Czekamy na Wasze zdjęcia pod adresem
e-mail: konkurs@manko.pl
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ELEONORA CHMIELARSKA
Zwww.glosseniora.pl
BOCHNI (92 LATA) AMBASADORKA
KONKURSU ORAZ GŁOSU SENIORA

TERESA CZUŁKIEWICZ, JASZUNY, LITWA

ZWIERZAK LEKIEM NA SAMOTNOŚĆ

HISTORIA
PEREŁKI



Było wczesnojesienne, słoneczne popołudnie. Całą rodziną popijaliśmy herbatę na werandzie
naszego letniego domku, na trawie
wylegiwała się kotka Zośka, a obok
przeciągał się leniwie Maciek, kocurek-znajdka. Nagle przed bramą zatrzymał się jakiś samochód – niemal
równocześnie usłyszeliśmy trzaśnięcie drzwiami i pisk opon odjeżdżającego auta.
Wieczorem usłyszeliśmy cichutkie
kwilenie w krzakach obok bramy. Gdy rozchyliliśmy gałęzie ujrzeliśmy skulonego,
trzęsącego się ze strachu psiaka; patrzył
na nas ogromnymi, przerażonymi ślepkami i nie pozwalał się dotknąć. Przyniosłam
wodę, coś do jedzenia i odeszłam. Gdy
wróciłam, obie miski były puste.

Zrobiło się chłodno, więc okryłam
popłakującego pieska kocykiem. Rano,
jeszcze w pidżamie pobiegłam zobaczyć do „mojego" pieska. Był suczką,
jamniko-ratlerką z ogromnymi, mądrymi
ślepkami. Nazwaliśmy ją Perełka.
Wszyscy ją pokochaliśmy. Zaprzyjaźnił się z nią Kocurek Maciek - razem
biegali i świetnie się bawili. Tylko kotka
Zośka udawała, że jej nie widzi i głośno na nią prychała. Na „swoją" panią
Perełka wybrała moją mamę - wszędzie za nią chodziła okazując radość
i wdzięczność.
W połowie października, gdy kończył się sezon na działce, wracaliśmy
do Łodzi. Nie mogłam zabrać Perełki
do domu, bo kotka Zośka jej nie tolerowała. Z kolei mama mieszkająca osobno
obawiała się, że nie będzie miała siły na
codzienne spacery z psem. Zbudowałyśmy więc na działce domek i została
razem z Maćkiem, pod opieką sąsiada.
Po kilku dniach przyjechałyśmy zobaczyć, jak sobie radzi. Wydawało się,

Suczka wabi się Mała. Znalazł
ją w mroźny wieczór mój syn
na parkingu w Płońsku. Była
brzemienna i pewnie dlatego
ją porzucono. Po 3 tygodniach
mieliśmy 4 piękne szczenięta.
Znalazły domy u dobrych ludzi. Mała odwdzięcza się za to
każdego dnia wielkim przywiązaniem.
BOŻENNA ROSIAK Z MAŁĄ,
PŁOŃSK

że się zadomowiła. Była wesoła, ale nie
odstępowała nas na krok. Gdy poczuła,
że odjeżdżamy, objęła moją mamę łapkami za nogi, a jej wielkie oczy prosiły:
„Tak bardzo za tobą tęskniłam. Zabierz
mnie do domu, nie sprawię kłopotu”.
I tak Perełka zamieszkała z mamą,
którą bardzo pokochała. A ja biegałam
do obu „pań" w odwiedziny dwa, trzy
razy dziennie. Co roku razem wyjeżdżałyśmy na całe lato na działkę, a gdy
zbliżała się jesień wracałyśmy z Perełką do Łodzi. Zawsze przed wyjazdem
była zdenerwowana, uspokajała się
dopiero wtedy, gdy wskoczyła na tylne siedzenie samochodu. Widocznie
cały czas pamiętała, że kiedyś ktoś ją
porzucił…
Perełka była wiernym przyjacielem
całej rodziny, a dla mamy prawdziwym
lekarstwem na samotność. Kiedy „odeszła" po ciężkiej chorobie czuliśmy się
tak, jakbyśmy stracili bliskiego członka
rodziny.
 BARBARA MACIEJEWSKA

ZWYCIĘZCY KONKURSU

DJ WIKA Z KOTEM

BARBARA MACIEJEWSKA
Z KACPERKIEM, NASTĘPCĄ
PEREŁKI

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA
Rita ma 11 lat. Jest przemiłą i łagodną suczką.
Właścicielka, w wyniku osobistej tragedii, musiała
ja oddać do schroniska, choć starała się znaleźć
jej kochających opiekunów. Niestety ze względu
na wiek pies nie wzbudził zainteresowania... Rita
ładnie chodzi na smyczy, dogada się z innym psem
czy kotami. Jest nieco nieśmiała , ale dobrego
RITA,
człowieka zawsze rozpozna i wtedy od razu prosi
KRAKÓW
o głaskanie. Na razie mieszka w KTOZ Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie,
W ramach kampanii Zwierzak Lekiem na
Samotność przedstawiamy Ritę, kolejnego
psiaka, który czeka na rodzinę.
Więcej informacji o Ricie i możliwości jej adopcji
można otrzymać pod numerem telefonu 12 429 92 41

EUGENIA JANKOWSKA Z TOŚKĄ,
NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ZWIERZAK LEKIEM NA SAMOTNOŚĆ
Opowieści o zwierzakach wraz z ich zdjęciami prosimy
przysyłać na adres mailowy konkurs@manko.pl
lub pocztą: al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków. 11

STYLOWI SENIORZY

IKONA STYLU
– JAN ADAMSKI
Dlaczego to głównie młodzi ludzie są miłośnikami
Twojego stylu, a nie rówieśnicy?
Pierwszą przyczyną jest to, że Internet jest środowiskiem,
w którym dobrze się czują i poruszają ludzie młodzi. U seniorów bywa z tym różnie. Ale jest też i druga przyczyna: seniorzy niezbyt często są zainteresowani dobrym wyglądem.
Taka postawa zdarza się także wśród młodych, ale wśród
seniorów jest – niestety – dominująca. Mówię: „niestety” gdyż
uważam, że to duży błąd. Dbanie o siebie i o swój ubiór jest
jednym z elementów dobrego samopoczucia, podobnie
jak rozwijanie zainteresowań, czy kontakty z innymi ludźmi.
Co Ciebie jako mężczyznę najbardziej razi w wyglądzie
panów?
Bez wątpienia błędem numer jeden jest noszenie ubrań
w zbyt dużym rozmiarze. W szczególności za długich spodni
i za długich rękawów marynarek. Spodnie zrolowane nad butami w charakterystyczną harmonijkę to widok powszechny
rynarki, nakrycia głowy i okulary przeciwsłoneczne noszone
na naszych ulicach. Kolejnym błędem jest też brak dbałości
we wnętrzach, głęboko rozpięta koszula ukazująca owłoo buty. I to zarówno w sensie złego ich doboru do reszty
siony tors (styl aktorów porno z ubiegłego wieku), elementy
stroju (królują sneakersy zwane adidasami), jak i w sensie
stroju plażowego w mieście (kąpielówki, klapki, podkoszuldbałości o ich czystość i ogólnie dobrą prezencję.
ki), pasek i szelki noszone równocześnie. Warto wspomnieć
jeszcze dwa klasyczne błędy: białe skarpetki zakładane do
Inny, powszechnie powielany błąd, to koszula z krótkimi
rękawami – w połączeniu z krawatem – zakładana do garnitugarnituru oraz skarpetki zakładane do sandałów.
ru. Można powiedzieć, że jest to nasz narodowy strój weselny.
A co byś doradził kobietom?
A jeśli już o koszulach mowa, to warto zwrócić uwagę na inny
błąd: koszula wypuszczona na spodnie i do tego założona
Nie znam się na modzie damskiej, więc nie chcę się
marynarka. Nazywam to stylem disco polo, gdyż jest on lanwymądrzać. Wprawdzie razi mnie czasami, gdy niektóre
sowany przez największego idola
panie eksponują niedoskonałości swojej sylwetki zamiast je
tego nurtu muzycznego. Inny błąd
tuszować, ale uważam, że i tak ubierają się lepiej od mężkoszulowy: czarna koszula zakłaczyzn. Mam okazję to obserwować na różnych oficjalnych
dana do eleganckiej, wieczorowej
imprezach. Łatwo wtedy dostrzec, że większość obecnych
stylizacji. Nie tylko jest oznaką złego
pań jest ubrana elegancko, zaś większość panów – niestagustu, ale i szkodzeniem swojemu
rannie, żeby nie powiedzieć niechlujnie.
wizerunkowi, gdyż twarz podkreślona czarnym kołnierzykiem wy ROZMAWIAŁA: HANNA PIEKARSKA
gląda na zszarzałą i zmęczoną. Nie
na darmo w klasycznych męskich
ubiorach wieczorowych, koszula
Modelka, laureatka konkursu „Stylowa
jest zawsze biała. Po to, żeby twarz
Seniorka”, ambasadorka Głosu
Seniora, Ogólnopolskiej Karty
jaśniała i emanowała energią.
Seniora oraz kampanii Stop
Jeszcze inne błędy: za krótko
manipulacji – nie daj się oszukać!
(lub za długo) zawiązany krawat,
krawat i poszetka z tego samego
materiału, zapięty dolny guzik ma- Pierwsza część wywiadu ukazała się w 49. OGS.
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MATERIAŁY PRASOWE KAYAX (FOT. ADAM PLUCIŃSKI)

SZYKOWNA SENIORKA UBIERA SIĘ
SZYKOWNIE!

MATERIAŁY PRASOWE KAYAX (FOT. ADAM PLUCIŃSKI)

Stylowa seniorka to, broń Boże,
nie Armia Zbawienia. Bardzo
ważna jest sylwetka. To ona decyduje, w co możemy się ubrać.
Tak więc polecam nie przybywać dramatycznie na wadze!
Szykowna seniorka ubiera się
szykownie. To samo dotyczy
seniorów. Ubierajcie się raczej
na jasno, w fajne ciuszki, panowie – w kolorowe koszule i dżinsy.
Bardzo ważny jest sposób poruszania się. Żwawy krok i uśmiech.
To jest najważniejsze! – przekonuje Urszula Dudziak.

MARIA
BRZEZICHA,
HEREFORD

FOT. A. POLAK

FOT. A. POLAK

UCZESTNICZKI PROJEKTU
„SENIOR Z KLASĄ",
BRZEŚĆ KUJAWSKI

ELEONORA
KUSIŃSKA,
WAWRZEŃCZYCE

KONKURS!

JANINA KOTARSKA,
MARCINOWICE

WYŚLIJ NAM SWOJE STYLOWE ZDJĘCIE!
Pokażmy, że styl, klasa i atrakcyjność
nie mają limitu wieku.

Styl 60+

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres e-mail: konkurs@manko.pl
z dopiskiem: styl60+. Najlepsze stylizacje zostaną opublikowane,
a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody!
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MIŁOŚĆ PO 60-TCE

Andrzej, mój przyjaciel od szkoły podstawowej,
został wdowcem po 33 latach małżeństwa z Zosią,
koleżanką ze szkolnej ławy. Zawsze byli sobie bliscy, już w siódmej klasie często trzymali się za ręce, co
nie uchodziło wtedy naszej uwadze. Po ślubie nie było
im łatwo, zresztą jak wielu w tamtych latach. Wzięli się
za rozbudowę domu rodzinnego, na świat przychodzili kolejni synowie – trzej muszkieterowie, jak później
o nich mówiono. Żeby na wszystko starczyło pieniędzy,
Andrzej ciężko pracował, m.in. przez wiele lat w firmie,
z którą wyjeżdżał na tzw. eksport do Czechosłowacji
i NRD. Na głowie Zosi był cały dom, rodzina i jeszcze
studia zaoczne na polonistyce. Ten wysiłek jednak
zaowocował, została dyrektorką w odległej szkole
i mimo trudnego dojazdu przepracowała tam wiele lat.

Synowie dorośli, wypiękniał dom i obok niego zadbany
ogród z grządkami warzyw i owocowymi krzewami. Wydawało się, że wreszcie będzie już tylko dobrze…
I wtedy pojawiła się choroba, najgorsza ze wszystkich…
Z odejściem Zosi zrobiło się markotnie, ich piękny dom
opustoszał. Andrzej został w nim sam z najmłodszym, dora-

MIŁOŚĆ PO 60-TCE!
Na Miłość nigdy nie jest za późno!
Wiek nie może być jej ograniczeniem. Każdy z nas,
w każdym wieku, zasługuje na miłość, ciepło i zrozumienie!
Nie jesteś już samotny?
Udało ci się znaleźć swoją miłość po 60-tce?
Znasz kogoś, kto odszukał swoją połówkę na emeryturze?
Podziel się swoją historią z nami, zainspiruj innych
do uczucia i szczęścia po 60-tce.
CZEKAMY NA WASZE HISTORIE MIŁOŚCI PO 60-TCE!
JESTEŚ SZCZĘŚLIWY, PODZIEL SIĘ TYM Z INNYMI
I ZACHĘĆ INNYCH DO SZCZĘŚCIA!
Czekamy na Wasze listy pod mailem:

konkurs@manko.pl

temat: Miłość po 60-tce
lub Aleja Juliusza
Słowackiego 46/30,
30-018 Kraków
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LOSOWI TRZEBA POMÓC

stającym synem – dwóch najstarszych wyjechało w odległe
strony, by szukać swojego szczęścia. Nie mieli za dużo czasu
dla siebie, bo Andrzej musiał jeszcze parę lat przepracować
do emerytury. Myślał, że kiedy już nastanie, to będzie się
nią tylko cieszył: wnuczęta, ogród i majsterkowanie w swoim warsztacie ślusarskim. Otrzymał też propozycję pracy
w zakładzie, w którym kiedyś zaczynał zawodową karierę
i gdzie nadal miał wielu kolegów.
Zachęcałem go do tego gorąco wierząc, że powrót do
pracy nie będzie tylko dorabianiem do emerytury, ale przede wszystkim spotkaniem z ludźmi – powrotem do życia.
Czasem losowi trzeba pomóc…
Wraz z koleżanką uknuliśmy zasadzkę, choć może lepiej
powiedzieć: swatanie. Zorganizowaliśmy trzydniową wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej i zabiegaliśmy, by wybrał się na
nią Andrzej i Ania, również emerytka, która była osobą samotną (nigdy nie wyszła za mąż, spędzała życie z rodzicami).
Znali się z Andrzejem z czasów jego pracy w zakładzie – byli
nawet w jednym dziale. Tak manewrowaliśmy miejscami
w autokarze, że Andrzejowi przypadło miejsce obok Ani. Na
wieczorku integracyjnym tańczyli ze sobą…
Po roku w kaplicy klasztoru Bernardynów odbył się ich
ślub, a świadkami byliśmy my, „swatowie”. Od tej cichej,
wzruszającej uroczystości minęło prawie dziesięć lat. Ania
z Andrzejem nadal cieszą się sobą, wszędzie są razem,
wspomagają się w chorobach i codziennym trudzie. Są
szczęśliwi, a to przecież jest najważniejsze.
 ZBIGNIEW KLATKA

RECEPTA NA
długowieczną MIŁOŚĆ
Obchodzisz jubileusz Waszego szczęśliwego
i długiego małżeństwa?
Znasz receptę na długoletnią miłość?
Podziel się nią z innymi.

CZEKAMY NA WASZE ZDJĘCIA, HISTORIE
I PORADY
STANISŁAWA BABECKA-SOJKA
Z MĘŻEM ZBIGNIEWEM

konkurs@manko.pl

POLITYKA SENIORALNA

POZNAJ PRAWA PACJENTA
– PRAWO DO INFORMACJI



W procesie leczenia powinieneś być partnerem
dla lekarza. Efektywność leczenia zależy bowiem
od umiejętności skutecznego komunikowania się
lekarza, czy innego personelu medycznego, z pacjentem. To prawo pozwala nie tylko na podjęcie prawidłowego leczenia, ale też pomaga pacjentowi zrozumieć
i zwalczyć chorobę.
Jak należy rozumieć prawo pacjenta do informacji?
Znajomość i świadomość posiadania przez pacjenta
prawa do informacji jest bardzo ważna podczas udzielania
świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z przepisami, pacjent ma
prawo do uzyskania wszelkich informacji z nim związanych o:
Î stanie zdrowia,
Î rozpoznaniu,
Î proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych,
Î dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania
albo zaniechania,
Î wynikach leczenia,
Î rokowaniu.
Wszelkie informacje na temat stanu zdrowia powinny
być przekazywane w sposób przystępny, czyli przy wykorzystaniu słownictwa i terminologii zrozumiałej dla pacjenta.

Informacja o stosowanych metodach leczenia powinna
przedstawiać możliwości leczenia, które wedle aktualnej
wiedzy medycznej mogłyby być zastosowane z uwagi na
stan zdrowia pacjenta. Lekarz powinien poinformować
o spodziewanych efektach leczenia, przeprowadzenia
konkretnego zabiegu operacyjnego i możliwych powikłaniach.
Pacjent ma również prawo do dostatecznie wczesnej
informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia
pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu
udzielającego świadczeń zdrowotnych. Możesz o to zwrócić
się do personelu medycznego.
Prawo do informacji masz również podczas udzielania
świadczeń takich jak: pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne np. podczas leczenia uzdrowiskowego czy badania
profilaktycznego.
Kto może uzyskać informacje o stanie zdrowia
nieprzytomnego pacjenta?
Masz prawo wskazać inną, dowolnie wybraną osobę lub
osoby, którym lekarz będzie udzielać informacji o Twoim
stanie zdrowia
Informacja ta powinna zostać zapisana w dokumentacji
medycznej. Masz również prawo do tego, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała takich informacji ani
Tobie, ani też osobie przez Ciebie upoważnionej. Należy o tym
poinformować osobę udzielająca Ci świadczeń zdrowotnych.
Osoba upoważniona – do czasu odwołania upoważnienia – może zasięgnąć informacji o stanie zdrowia pacjenta
w każdym czasie, także wtedy gdy pacjent trafi do szpitala
nieprzytomny lub utraci przytomność w trakcie hospitalizacji. Jeżeli upoważnienie zostało złożone w innej placówce
medycznej, osoba upoważniona powinna udać się do tej
placówki i uzyskać jego kopię, aby następnie przedłożyć ją
w szpitalu, w którym przebywa nieprzytomny pacjent. Jest
to niezbędne do uzyskania informacji.
Jeżeli pacjent nigdy nikogo nie upoważnił do informacji
o swoim stanie zdrowia, a jest nieprzytomny, lekarz udziela
jej osobie bliskiej (zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty). Osobą bliską będzie przykładowo: przedstawiciel ustawowy, małżonek, dzieci, rodzice,
czy osoby pozostające we wspólnym pożyciu. Informacje
można również przekazać telefonicznie, po identyfikacji
osoby dzwoniącej.
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GŁOS SENIORA W RADZIE
DS. POLITYKI SENIORALNEJ



30 czerwca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej kadencji
na lata 2020-2024. Jej członkowie wyróżniają się
wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki senioralnej, dzięki czemu Rada od początku, czyli od 2013
roku, stała się forum otwartego dialogu w kwestiach
dotyczących starości i starzejącego się społeczeństwa.

uczelni i instytucji badawczych. Kadencja Rady potrwa
4 lata. Do jej zadań należy:
Î opracowywanie kierunków działań adresowanych na
rzecz osób starszych w Polsce;
Î inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu
polityki społecznej na rzecz osób starszych;
Î przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz
rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Rada do spraw Polityki
Senioralnej jest organem opiniodawczo – doradczym przy
ministrze rodziny, pracy i polityki społecznej, w sprawach
dotyczących polityki społecznej na rzecz osób starszych. Do jej głównych zadań należy opracowywanie
kierunków działań na rzecz
seniorów w Polsce, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań na rzecz efektywnego wsparcia tej grupy.
Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej podkreślała, jak ważne jest to, by podejmowane
działania były przemyślane
i wdrażane w życie, by nie OD LEWEJ: STANISŁAW SZWED, SEKRETARZ STANU W MRPiPS, MARLENA MALĄG, MINISTER RODZINY, PRAstały się tylko jednorazowymi CY I POLITYKI SPOŁECZNEJ I ŁUKASZ SALWAROWSKI, PREZES STOWARZYSZENIA MANKO-GŁOSU SENIORA
akcjami. Dziękowała też seniorom za podtrzymywanie międzypokoleniowej więzi.
Głos Seniora został powołany do Rady Polityki SenioralWśród inicjatyw będących efektem współpracy między
nej II kadencji. W skład 30-osobowej Rady na lata 2020-24
Radą a resortem rodziny, Pani minister wymieniła m.in.
wchodzą: Wojciech Adamczyk, ks. dr Sławomir Augustynoprzywrócenie dawnego wieku emerytalnego, waloryzację
wicz, Ewa Biłek-Regnowska, prof. dr hab. Piotr Błędowski, dr
kwotowo-procentową rent i emerytur, a także program
Joanna Borowiak, dr Artur Dąbrowski, prof. dr hab. Małgorza„Senior Plus” na rzecz Aktywności Osób Starszych.
ta Duda, Lech Zbigniew Feszler, Bożena Monika Figiel, Anna
Grabowska, prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz, Dorota Hurna,
CZŁONKOWIE RADY II KADENCJI
Anna Kokocińska, Agnieszka Komar-Morawska, Stefania
Nowopowstała Rada będzie stanowić forum otKrawczyk, Dariusz Kucharski, Kordian Kulaszewicz, Krystyna
wartego dialogu o koncepcji, kształtowaniu i ustalaLewkowicz, Małgorzata Michalska, dr Elżbieta Ostrowska,
niu kierunków rozwoju polskiej polityki senioralnej.
dr inż. Anita Richert-Kaźmierska, Dominik Rozkrut, Łukasz
Do stałego udziału w jej pracach zostali zaproszeni
Salwarowski, Monika Skrzyńska, Jolanta Szmidt, prof. dr hab.
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
Piotr Szukalski, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowadministracji rządowej; organizacji pozarządowych,
ska-Tobis, prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Wilmowskaorganizacji pracodawców, związków zawodowych oraz
-Pietruszyńska, Mieczysław Wojtaszek, Maciej Zdziarski.
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PROGRAM
SENIOR+



Są takie miejsca w Polsce, gdzie można bez
przeszkód rozwijać swoje pasje, odkrywać ukryte talenty i przede wszystkim dobrze się bawić,
bez względu na wiek. Sieć domów i klubów Senior+
rośnie każdego roku jak na drożdżach.
Seniorzy, jeżeli zdrowie im na to pozwala, chcą być
aktywni, także na emeryturze. Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w swoich działaniach przywiązuje dużą wagę do stworzenia osobom starszym
warunków do aktywnego i satysfakcjonującego życia po
zakończeniu pracy zawodowej. To ważne, by seniorzy nie
pozostawali sami w domach, by nie czuli się wykluczeni.
Jedną z najważniejszych akcji, realizowanych w ciągu ostatnich lat przez ministerstwo na rzecz osób starszych, jest program Senior+. Dzięki finansowemu wsparciu w całej Polsce powstają nowe domy i kluby Senior+,
a już istniejące placówki otrzymują dotacje do swojej
działalności.

MIEJSCA SPOTKAŃ
„Takie miejsca są w Polsce bardzo potrzebne, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie często
brakuje oferty dla osób starszych. W domach i klubach
Senior+ mogą się spotkać, porozmawiać, wziąć udział
w zajęciach edukacyjnych czy sportowych, spędzić
mile czas podczas wycieczek krajoznawczych. Seniorzy
rozwijają tam swoje pasje w ramach warsztatów artystycznych, uczą się nowych umiejętności i przy okazji korzystają
z fachowej opieki”. – mówi Marlena Maląg, minister rodziny,
pracy i polityki społecznej.
Uczestnicy klubu Senior+ w Ząbkach mogą w ramach
zajęć na przykład uczyć się technik poprawiających zapamiętywanie i umiejętność koncentracji. Wspólnie wykonują
ćwiczenia gimnastyczne i śpiewają. Poza tym mają zajęcia
z informatyki, czy nauki gry w brydża.
Z kolei seniorzy z klubu w Prudniku szczególnie polubili wycieczki krajoznawcze. Ostatnio zwiedzili Kłodzko
i zamek w Mosznej. W zeszłym roku przez kilka miesięcy tkali kilkumetrowy gobelin przedstawiający dawną
i współczesną panoramę Prudnika. O ich wyczynie było
głośno w mediach.
Każda forma aktywności korzystnie wpływa na zdrowie
i samopoczucie osób starszych, szczególnie, gdy realizowana jest w grupie rówieśników.

CORAZ WIĘCEJ PLACÓWEK
W latach 2015-2019 utworzono na terenie kraju ponad
770 placówek „Senior+”. W samym tylko 2019 roku powstało
280 domów i klubów. To prawie trzy razy więcej niż w pierwszym roku działania programu.
Taki skok był możliwy dzięki coraz większym środkom
przekazywanym jednostkom samorządowym w ramach
programu. Od 2018 roku rząd przeznacza rocznie na realizację programu Senior + kwotę 80 mln złotych (to o 50 mln
zł więcej niż w 2015 r. na starcie programu).
Także w kolejnych latach będzie rozbudowywana sieć takich palcówek, by coraz większa grupa seniorów mogła korzystać z bogatej oferty programu.
„Cieszę się, że dzięki programowi „Senior+” będziemy mogli nadal tworzyć atrakcyjną przestrzeń dla osób starszych,
które chcą być aktywne, nawiązywać relacje koleżeńskie
i przede wszystkim miło spędzać czas. Senior+ to może
być początek pięknej przyjaźni” – podsumowuje minister
Marlena Maląg.
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PROSTY JĘZYK SPRZYJA
KOMUNIKACJI



Każdy człowiek w czasach natłoku informacji potrzebuje konkretnych, zwięzłych i zrozumiałych
komunikatów. By przekaz był skuteczny, powinien być sformułowany prostym językiem. Taki styl
na pierwszym miejscu stawia odbiorcę, czyli drugiego człowieka. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dostrzega potrzebę stosowania partnerskiej,
przejrzystej i prostej komunikacji. Szerzy ideę prostego języka, aby każdy miał równy dostęp do informacji
publicznej.

MODEL PROSTEGO JĘZYKA

NOWY STYL KOMUNIKACJI W URZĘDACH

FOT. PIXABAY

Prosty język to nowy styl komunikacji, który urzędy coraz częściej stosują. Ideą tej inicjatywy jest upraszczanie
komunikatów w taki sposób, by ich czytelnicy mieli szansę
zapamiętać więcej z tekstu. Jasny i precyzyjny komunikat
ułatwia pełne zrozumienie i poprawia komfort wzajemnych
kontaktów.
Urzędnicy stanęli przed trudnym zadaniem upraszczania
treści pism i dokumentów. Efekty tych działań są widoczne
już dzisiaj. Jedną z instytucji, która promuje standard prostego języka jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
(MFiPR). Pracę nad zmianą stylu komunikacji resort rozpoczął
już ponad dekadę temu, w 2010 roku, od badania języka Funduszy Europejskich. Obecnie również inne instytucje upraszczają komunikację, m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Kancelaria Prezydenta, Ministerstwo Rozwoju i wiele innych.
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PRO STOi KROPKA

W MFiPR działa Zespół ds. prostego języka. W jego skład
wchodzą przedstawiciele poszczególnych biur i departamentów. Zespół spotyka się kilka razy w roku. Podczas spotkań uczestnicy wypracowują rozwiązania, które pomagają
uprościć komunikację pisemną.
W urzędzie działa też sieć liderów prostego języka, którzy swoją wiedzę przekazują innym. W efekcie szkoleń organizowanych przez ministerstwo powstała sieć liderów
prostego języka, która liczy około 130 osób w całej Polsce.
Stale dołączają do niej kolejne osoby.
MFiPR wypracowało szablon prostego pisma, proponuje uproszczone formularze konkursowe. Liderzy prostego języka propagują zmianę stylu komunikacji wśród
współpracowników. Dążą do tego, aby treści na stronie
internetowej były przystępne, klarowne i zrozumiałe. Ministerstwo prowadzi stronę „Prosto i kropka” pod adresem
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/prosty_jezyk; to skarbnica wiedzy na temat zasad prostego języka.
Dwa lata temu pierwsze instytucje w Polsce podpisały
Deklarację na rzecz upraszczania języka. Obecnie do porozumienia przystąpiło już 35 instytucji. Wspólnie promujemy prostą komunikację. Uwrażliwiamy pracowników na
potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia. Dążymy do tego by
pracownicy urzędów doskonalili kompetencje niezbędne
do przestrzegania zasad prostego języka w mowie i piśmie.
Zależy nam na zachowaniu najwyższych standardów w komunikacji. Dlatego promujemy dobre praktyki w zakresie
prostego języka. Dzielimy się między sobą wiedzą i doświadczeniem – mówi minister funduszy i polityki regionalnej
Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Masz pytanie dotyczące prostego języka?
Napisz: prosty.jezyk@mfipr.gov.pl

POMOCNY
KOORDYNATOR

PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS W PRAKTYCE



Od października 2020 r. w wielu urzędach pojawi
się koordynator ds. dostępności. Na jego pomoc
czekają seniorzy i inne osoby ze szczególnymi potrzebami, które do tej pory miały problem z dostępnością urzędu. Koordynatorzy pojawią w sądach, urzędach
gmin i miast, w starostwach, wojewódzkich i powiatowych komendach policji i w ministerstwach (zgodnie
z Art. 14 ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).
Do koordynatorów będzie się można zwrócić zawsze wtedy, gdy w instytucjach publicznych napotkamy na
jakąś barierę dostępności. W przypadku seniorów mogą to być trudności
związane z wejściem do budynku, ze
względu na za wysokie schody, lub
problem z odczytaniem druku napisanego zbyt drobną czcionką.
Funkcja koordynatora dostępności to
kolejny element wprowadzania w życie
wspomnianej ustawy. Zadania koordynatorów:
Î dbanie o przestrzeganie zasad dostępności w swojej instytucji,
Î udzielanie pomocy osobom ze
szczególnymi potrzebami, jeśli będą
miały one trudności w korzystaniu z usług danej instytucji,
Î monitorowanie, czy dany podmiot zapewnia dostępność
zgodnie z ustawą,
Î opracowanie planu poprawy zapewniania dostępności.
Nie obawiaj się, że nie będziesz wiedział, jak znaleźć
koordynatora! Kontakt do nich znajdziesz na stronie internetowej wybranej instytucji. Szukaj w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP).
Funkcja koordynatora dostępności może być pełniona
przez jedną lub kilka osób – wtedy każda z nich może zajmować się innym obszarem dostępności (np. jedna będzie
odpowiadać za dostępność architektoniczną, inna za informację i komunikację, a kolejna za rozwiązania cyfrowe – stronę
internetową czy aplikacje). To ważne – w konkretnej sprawie
możesz od razu trafić do właściwej osoby.

Koordynatorzy będą odpowiednio przeszkoleni, również
pod kątem dobrych praktyk i kwestii wymagających szczególnej uwagi w kontaktach z seniorami. Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej, koordynujące program Dostępność
Plus przygotowało Niezbędnik dla koordynatorów – pomoc
dla osób wyznaczonych do pełnienia tej funkcji oraz dedykowane szkolenia.
Już teraz na stronie internetowej Programu Dostępność
Plus (www.dostepnoscplus.gov.pl) jest baza z kontaktami
do koordynatorów w poszczególnych urzędach, która jest

sukcesywnie uzupełniana. Są tam także osoby wyznaczone
w instytucjach nie zobowiązanych do powołania koordynatora, ale chcących zapewnić takie wsparcie, na przykład
w domach kultury czy bibliotekach. Jeśli w Twoim mieście
jest taki koordynator, znajdziesz go na tej liście!
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało informacje dla samorządów o tym, jak i po co powołać
na funkcję koordynatora dostępności. Na stronie Programu
Dostępność Plus wyodrębniono oddzielną podstronę na której umieszczono bazę kontaktową do zgłaszających się do
MFiPR już wyznaczonych koordynatorów z różnych instytucji.
Koordynatorzy zgłaszający się do bazy będą informowani
o możliwości udziału w szkoleniach lub publikacjach dotyczących dostępności itp.
Masz pytanie? Napisz do nas: dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl
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ZAKOŃCZYŁO SIĘ III FORUM
WIZJA ROZWOJU W GDYNI



Za nami III Forum Wizja Rozwoju – największa na
Pomorzu konferencja gospodarcza, która miała
miejsce 24–25 sierpnia w budynkach Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni.
Forum Wizja Rozwoju to jedna z największych konferencji gospodarczych w kraju, podczas której eksperci różnych
dziedzin: naukowcy, przedsiębiorcy oraz politycy biorą udział
w debatach poruszających szerokie spektrum zagadnień
kluczowych dla rozwoju rodzimej gospodarki. W przeciągu
dwóch dni zrealizowane zostało osiem sesji i bloków tematycznych, w tym Srebrna Gospodarka.
– Wzorem ubiegłych lat zaplanowaliśmy oddzielny blok
tematyczny, ujmujący szeroko pojętą problematykę polityki
senioralnej – srebrną gospodarkę. Współczesny senior coraz
bardziej odbiega od powszechnie utartego stereotypu osoby
biernej, słabej czy zależnej. Dziś większość osób starszych
aktywnie angażuje się w sprawy społeczności lokalnych,
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poszukuje nowych wyzwań, celuje w dalszy rozwój – mówiła
Małgorzata Zwiercan, inicjatorka Forum Wizja Rozwoju.
Szersza relacja w kolejnym Głosie Seniora.
Honorowy patronat: Premier Mateusz Morawiecki; Partner Generalny – PKN ORLEN. Partnerzy Strategiczni: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. Partnerzy Główni: Totalizator Sportowy Sp. z o.o. i Fundacja KGHM Polska
Miedź. Partnerzy plus: Węglokoks S.A. i PKO Bank Polski. Partnerzy
wydarzenia pozostali: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja
Promocji Rozwoju, Gas Storage Poland, Hotel Sopot, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP, PFR portal PPK, PGNiG, PGZ Stocznia Wojenna, SAP Polska i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Partnerzy merytoryczni: Komisja Nadzoru Finansowego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury,
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów
Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

RADY SENIORÓW

CZYM JEST GMINNA
RADA SENIORÓW?



Rada seniorów podejmuje kwestie istotne dla osób 60+ w danej gminie. Składa się
z przedstawicieli osób starszych oraz podmiotów działających na ich rzecz (np. organizacje czy Uniwersytety Trzeciego Wieku).

Î

Î
Î

konsultacyjną – konsultuje pomysły i projekty przygotowywane przez zarząd gminy, zarówno rozwiązania tylko
dla seniorów (np. profilaktyka zdrowotna) jak i dotyczące
wszystkich mieszkańców, ale uwzględniające szczególne potrzeby osób 60+ (np. rozwiązania komunikacyjne),
doradczą – seniorzy „podpowiadają” władzom gminy rozwiązania, które warto wprowadzić z ich punktu widzenia,
inicjatywną – seniorzy sami aktywizują środowisko, organizują grupy samopomocowe, tworzą system komunikacji.

TWORZENIE RADY SENIORÓW
Pierwszy krok to inicjatywa powołania rady, z którą
może wyjść jedna osoba lub grupa seniorów, wójt albo burmistrz itp. Drugi krok to nawiązanie współpracy ze środowiskiem seniorów – zaproszenie do procesu tworzenia i uzyskanie wsparcia ze strony władz, jako partnera rady. Dalej
– wypracowanie i konsultacja statutu uwzględniającego

specyfikę gminy i poziom aktywności seniorów oraz podjęcie uchwały o powołaniu gminnej rady seniorów. Przyjęcie
jej statutu przez radę gminy oznacza powołanie rady seniorów i rozpoczęcie działalności.

DZIAŁANIE RADA SENIORÓW
Każda rada seniorów, zgodnie ze statutem, spotyka się
regularnie i podejmuje decyzje w formie uchwał. Powinna być
w stałym kontakcie z osobami starszymi, by poznać i zrozumieć ich problemy, potrzeby i aspiracje. Można w tym celu
organizować dyżury, spotkania czy udostępnić skrzynkę do
zbierania informacji. Warto też prowadzić regularną diagnozę
sytuacji środowiska 60+ w gminie i na jej podstawie reagować,
np. tworząc domy dziennego pobytu, czy uniwersytety trzeciego
wieku. W powoływaniu i funkcjonowaniu rad pomaga Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych.

OD SIERPNIA STAŁE DYŻURY
MALBORSKIEJ RADY SENIORÓW



Choć wiosenne Dni Seniora zostały odwołane
z powodu epidemii, to Malborska Rada Seniorów
działa i pomaga.

Malborska Rada Seniorów od sierpnia, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, zaprasza na dyżur wszystkich
starszych mieszkańców miasta, którzy potrzebują pomocy lub wsparcia. – Można przychodzić z każdą sprawą.
Jeżeli problemu nie uda się rozwiązać podczas dyżuru, to
znajdziemy inny sposób tak szybko, jak to tylko możliwe
– mówi Lidia Kusz, prezes Malborskiej Rady Seniorów
i ambasadorka Głosu Seniora. – Chcemy pomagać i być
jak najbliżej seniorów. Można do nas przyjść także bez

FOT. JACEK SKROBISZ

RADA MA TRZY FUNKCJE:

konkretnego powodu, na zwykłą rozmowę. Zapraszamy od
9 do 12. Członkowie
MRS będą czekać na
mieszkańców w pokoju 324 na trzecim
piętrze Urzędu Miasta Malborka.
Postawa Lidii Kusz jest godna podziwu i naśladowania.
Jej aktywność doceniły władze samorządu wojewódzkiego – otrzymała nagrodę w tegorocznej edycji konkursu
„Pomorskie dla Seniora” w kategorii „Przyjaciel Seniora”.
Serdecznie gratulujemy naszej Ambasadorce!
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OBYWATELSKI GŁOS SENIORA

POSTULATY OBYWATELSKIE
Przedstawiamy Państwu postulaty nadesłane przez naszych Czytelników jako odzew na nasz projekt Obywatelski
Głos Seniora – reaguj – interweniuj – zgłaszaj postulaty – miej wpływ na swój los.

PETYCJA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA
WYSOKOŚCI ZASIŁKU POGRZEBOWEGO



Miejska Rady Seniorów w Ciechocinku podjęła
bardzo ważną i społecznie potrzebną inicjatywę. W marcu tego roku wystosowała petycję do
Prezydenta i Senatu RP w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej podwyższenia wysokości zasiłku
pogrzebowego, by stał się adekwatny do rzeczywistych kosztów.
Zgodnie z ustawą, od 1 marca 2011 roku, zasiłek powinien
wynosić 200% przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie wynosi
ono 4931,59 zł, a zasiłek wypłacany jest w wysokości 4000 zł…
Mimo wzrostu kosztów utrzymania, w tym usług komunalnych, jego kwota nie wzrosła od niemal 9 lat. Miejska Rada
Seniorów proponuje, by zasiłek pogrzebowy przysługiwał
w wysokości 7000,00 zł, podlegał corocznej waloryzacji od

dnia 1 marca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym; ważne, by jego kwota w wyniku waloryzacji nie uległa obniżeniu.
W uzasadnieniu inicjatorzy propozycji powołują się na wzrost
kwoty przeciętnego wynagrodzenia.
W kwietniu, w odpowiedzi na petycję Kancelaria Prezydenta RP – Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało o przekazaniu petycji do Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Kancelaria Senatu – Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji odpowiedziała natomiast, że
trwają prace w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w celu podwyższenia wysokości zasiłku pogrzebowego.
Głos Seniora popiera postulat Miejskiej Rady Seniorów
w Ciechocinku. O wynikach prac nad zmianami w ustawie,
które umożliwią podniesienie zasiłku pogrzebowego, będziemy informować Czytelników.

OSTATNI GŁOS Z „PRZYSTANKU”



W Głosie Seniora 47/2019 opublikowaliśmy „Wołanie
o pomoc” Stowarzyszenia Klub Sąsiadów „Przystanek”
z Łodzi. Inicjatorka projektu opowiedziała historię powstania i 9-letniej działalności klubu, któremu grozi upadek.

Motto: Nie bądź obojętny (Marian Turski)
„Przystanek” mieścił się w pobliskim, osiedlowym Domu
Spółdzielczym i był miejscem, gdzie spotykali się ludzie
starsi, głównie po 80-tce i niepełnosprawni. Przyjaźnili się,
wspierali, wspólnie obchodzili imieniny, czy Wigilię. Nieprzychylność Zarządu spółdzielni zagroziła funkcjonowaniu
„Przystanku”. Głos Seniora wraz z kilkoma innymi organizacjami starał się pomóc. Niestety nie udało się.
Działający od 2011 roku Klub Sąsiadów „Przystanek” jest
zmuszony zakończyć działalność. Nigdy nie dostaliśmy
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żadnego wsparcia od władz miasta, ani od rady osiedla czy
zarządu spółdzielni. Wręcz przeciwnie – na każdym kroku
utrudniano nam życie.
W styczniu 2019 r. mieliśmy jeszcze nadzieję, że po zmianach w zarządzie spółdzielni uda się rozwiązać konflikt. Niestety, nowy prezes zerwał starą umowę najmu z „Przystankiem” w Domu Spółdzielczym; nowe warunki były dla nas
nie do przyjęcia. Po eksmisji zwróciliśmy się z apelem do
urzędników i instytucji państwowych, władz samorządowych,
organizacji pozarządowych, biur poselskich i do mediów;
słyszeliśmy, że może przed wyborami da się coś zrobić.
Nie dało się…
Klub Sąsiadów „Przystanek” z Łodzi to już przeszłość.
„Przystanek” dziękuje tym nielicznym osobom i organizacjom, które miały odwagę nas wspierać i pomagać.
 DAMIANA BARAŃSKA

DZIAŁANIE SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI
OBYWATELSKICH NA LATA 2018-2030

NIE DYSKRYMINUJ
ZE WZGLĘDU NA WIEK



Od kilku lat prowadzimy kampanię „Zwierzak lekiem
na samotność”. Jest ona oparta na przekonaniu (potwierdzonym przez specjalistów), że człowiek i zwierzak mogą być dla siebie pomocą i wsparciem. Dlatego
promujemy adopcję zwierzaków przez seniorów, w trosce
– w równym stopniu – o ludzi starszych, często samotnych, jak i o samotne zwierzęta. Akcja ma również na celu
zachęcenie schronisk do wspierania adopcji zwierząt dla
obopólnego dobra: osób starszych i zwierząt. Współpracujemy z kilkoma schroniskami, wiele zwierzaków dzięki
nam trafiło już w dobre i troskliwe seniorskie ręce. Dzięki
temu wyrwaliśmy z bezsilnej samotności ludzi i zwierzęta; osoby, które przygarnęły czworonogi traktują je jak
ukochanego członka rodziny.
W maju tego roku wysłaliśmy propozycję współpracy
także do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” w Warszawie.
Ogromnym – i niemiłym – zaskoczeniem była dla nas
odpowiedź Dyrektora Schroniska, w której odmawia współpracy z nami. Podane powody są według nas absurdalne.
Pan Dyrektor pisze, że „sama idea wsparcia seniorów jest
szczytna i warta uwagi, natomiast wątpliwości budzi pomysł
przedstawienia zwierzęcia przedmiotowo, jako remedium
na problemy osób starszych”. Z dalszych słów listu wynika, że osoby starsze nie powinny adoptować zwierząt, bo…
mogą umrzeć! To niedopuszczalne tezy, dyskryminujące

ULŻYJMY SENIOROM
OPIEKUJĄCYM SIĘ
RODZICAMI!



Od kilku lat jestem jedyną opiekunką mojej 96 letniej, schorowanej, poruszającej się o kulach mamy.
Ma cukrzycę, więc trzy razy na dobę podaję jej insulinę. Na mojej głowie jest przygotowanie i regularne
podawanie pięciu posiłków, mycie lub kąpiel, zakładanie
na dzień pieluchomajtek, a na noc pampersów.
Moje dni od paru lat wyglądają tak samo… Nie skarżę
się. Kocham mamę i pragnę dla niej jak najlepiej, ale czasami chciałabym mieć chwilę dla siebie. Od czterech lat

SUCZKA SPINKA ADOPTOWANA PRZEZ SENIORKĘ P. HALINĘ TEKIELĘ

osoby starsze. Według nas list świadczy o całkowitym niezrozumieniu nie tylko kampanii, ale i sensu polityki społecznej i senioralnej w Polsce. To właśnie takie podejście
uprzedmiotawia zarówno seniorów, jak i zwierzęta, szkodzi
im zamiast pomagać! I do tego zniechęca do ich adopcji
i do wspierania schronisk.
Na jakiej podstawie Dyrektor Schroniska sądzi, że senior
umrze przed zwierzęciem, które przez to trafi ponownie do
schroniska? Przecież każdy w każdym wieku może niespodziewanie umrzeć! Ale czy to oznacza, że mamy nic nie robić
i tylko czekać na śmierć? Samotny senior w domu, a zwierzak w schronisku? Bo niby w schronisku jest mu lepiej? Jeśli
tak, proszę nam to udowodnić. Chętnie poznamy Państwa
schronisko i zobaczymy, w jakich rajskich warunkach żyją
Wasi podopieczni. Czekamy na zaproszenie! Na szczęście są
w Polsce schroniska, które mają bardziej racjonalne, pro-społeczne, pro-seniorskie i pro-zwierzęce nastawienie. Z takimi
już współpracujemy – zwierzaki trafiają w dobre i troskliwe
ręce. Domy mogły by zyskać także zwierzaki ze schroniska
„Na Paluchu”, ale takie decyzje skazują je na samotność.
nie byłam w sanatorium, bo w proponowanym terminie
akurat nie miałam z kim jej zostawić. Na przesunięcie turnusu NFZ się nie zgodził, więc „wypadłam” z kolejki i znowu czekam; liczą się tylko przepisy, w gąszczu paragrafów
niknie człowiek.
Żeby się „wyrywać” z domu na chwilę, proszę o pomoc
przyjaciół lub sąsiadów. Marzy mi się kilka rzeczy, które
ulżyłyby opiekunowi starego człowieka. Jedna to możliwość
zamówienie pracownika socjalnego w przychodni, choć na
kilka godzin, co jakiś czas. Druga dotyczy lekarzy-specjalistów i rehabilitantów – żeby przyjeżdżali do domu chorego. Czasem zabieram mamę samochodem do przychodni,
ale wtedy mam problem z postojem, bo… Żeby skorzystać
z miejsca dla inwalidy, potrzebna jest karta inwalidzka mamy,
ale by ją wyrobić musi osobiście zgłosić się w urzędzie, co
nie jest możliwe. To też można by inaczej rozwiązać, prawda?
Teraz korzystamy z lata na wsi, na działce, ale już się
martwię powrotem do domu.
 SENIORKA BARBARA MACIEJEWSKA
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MIAŁAM DWÓCH
DZIADKÓW FRANCISZKÓW

Polska droga do wolności była też drogą do morza. Niepodległość, po zakończeniu I wojny światowej nie dała Polsce granic. Decyzja o ich kształcie miała zapaść w czasie Traktatu Wersalskiego.
Antoni Abraham – Kaszuba spod Pucka, nie godził się,
jak wszyscy na Pomorzu, na Polskę bez morza. Wziął
„kościołowe” buty na patyk i z kumplem Tomaszem
Rogalą zdążyli do Wersalu. Nie udało się odzyskać
Gdańska, który został Wolnym Miastem. Polsce przyznano 140 kilometrów wybrzeża z Puckiem i Półwyspem Helskim. Nad morze wyruszyli ludzie z zaborów
i emigracji oraz marzyciele. To historia mojej rodziny
w Polsce Niepodległej i Morskiej.

URBANIAKI I WĄDOŁOWSCY
Miałam dwóch dziadków Franciszków: wielkopolskiego
i amerykańskiego. Pierwszy – Franciszek Urbaniak, był kowalem w Śremie i tego zawodu wyuczył czterech synów
– wobec siedmiu córek nie miał żadnych ambicji. Jeden
z synów ćwiczył kondycję w Towarzystwie Gimnastycznym
„Sokół”: gimnastykę i boks; nie zamierzał zostać kowalem.
Marzył o morzu i lataniu – wylądował w Morskim Dywizjonie Lotniczym w Pucku. To był Roman Urbaniak – mój Tato.
Drugi dziadek – Franciszek Wądołowski, wyjechał „za
chlebem” z zaboru pruskiego do Ameryki. Kiedy dowiedział
się że Polska jest wreszcie wolna, spakował piątkę dzieci, żonę
w ciąży i zarządził powrót do kraju. Rejs z Nowego Jorku do
Gdańska największe wrażenie zrobił na nastoletnich braciach
mamy: Józku i Wincentym. Chyba wtedy postanowili „pójść na

FRANCISZEK URBANIAK
– DZIADEK WIELKOPOLSKI
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FRANCISZEK WĄDOŁOWSKI
– DZIADEK AMERYKAŃSKI

morze”. Kolejną część podróży rodzina odbyła pociągiem
z Gdańska do Gdyni. Kiedy
w 1924 roku dotarli do dopiero
budujacego się miasta i portu,
zdecydowali się jechać dalej.
Z tego „dalej” obstawiał konie
na Służewcu, a kiedy pochłonęły młyn i kawałek gospodarstwa, znów policzył dzieci
– już było sześcioro – i zarządził powrót do Gdyni. A Gdynia
była już wówczas „Ameryką”.
I tak Wądołowscy zostali gdynianami.

GENOWEFA WĄDOŁOWSKA
– MAMA

RODZINNA HISTORIA
PISANA RAZEM Z MIASTEM

Międzywojenna Gdynia tworzyła swoją historię w postępie geometrycznym. Mama Genowefa, Jenny (wszystkie
dzieci miały imiona polsko – angielskie) oraz jej bracia, pisali
własne CV wspólnie z miastem. Byli młodzi, przystojni i mieli
pracę, co znaczyło – pieniądze. Józek i Wincenty zaczęli
pływanie na transatlantykach: SS „Polonia” i MS „Chrobry”.
Pomogły znajomość angielskiego i amerykańskie paszporty. Pozwalało to na utrzymywanie stylu życia, o który
szczególnie zabiegał dziadek. Był dumny ze swoich synów
– w wolnych chwilach boksujących i kopiących piłkę w KS
„Union” Gdynia – z córki, która, po pracy w domu towarowym żeglowała, udzielała się w Katolickim Stowarzyszeniu
Młodzieży, a wieczorem – w szkołach tańca i na parkietach
gdyńskich nocnych lokali.
Latem miejscem spotkań była plaża i wzgórza morenowe. To tam, podczas rowerowej wycieczki, tato oświadczył
się mamie – wcześniej sprzedała mu rower w swoim domu
towarowym. Przez następne lata mama celebrowała narzeczeństwo, nie rezygnując z żadnego balu w Dworcu Morskim, skąd odpływały transatlantyki, a dzisiaj jest Muzeum
Emigracji. No bo gdzie miała pokazywać zagraniczne buty
i sukienki przywożone z rejsów przez braci?
Tato przyjeżdżał do narzeczonej z Pucka. Bywał w Kasynie
„Riwiera” nad zatoką, które istnieje do dziś. Miał tam przywileje, bo był członkiem zwyczajnym Towarzystwa „Kasyno Podoficerów Floty w Gdyni”, z legitymacją nr 781, zatwierdzoną
„do użytku służbowego” przez kontradmirała Józefa Unruga
– Dowódcę Floty.

TRADYCYJNĄ (WRAZ ZE ZNACZKIEM POCZTOWYM I ZAADRESOWANĄ KOPERTĄ)
W).

KO, UL. SIARCZKI 16, 30-698 KRAKÓW.
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zrobić z amerykańskim obywatelem. Dziadek znalazł swoje
miejsce w zbiorowej mogile obrońców Gdyni.

WÓZEK ZAMIAST HARLEY’A

DRUGI OD LEWEJ: JÓZEF WĄDOŁOWSKI – WUJEK

PRZEDWOJENNE ZARĘCZYNY
I POWOJENNY ŚLUB
Lata narzeczeństwa zakończyły się pod koniec sierpnia 1939 roku, kiedy Tato wrócił ze szkolenia w Warszawie
i oświadczył, że na początku września leci do Włoch, po
zakupione przez Polskę bombowce. Mama uznała, że niebieskooki blondyn w mundurze może być łakomym kąskiem dla
Włoszek i zarządziła zaręczyny. Organizację zleciła Józkowi,
który pływał w dziale hotelowym na transatlantyku „Polonia”.
Musiał mieć tam niezłą pozycję, skoro pożyczył całą zastawę
na zaręczynowe przyjęcie. Beztroską młodość zakończył
wrzesień 1939 roku. Tato nie zdążył wylecieć z Pucka i wraz
z resztą lotników MDLoT-u został obrońcą Helu. Wojnę zakończył 2 października, a potem znalazł się w obozie jenieckim, razem ze swoim dowódcą Józefem Unrugiem.

Rodzice pobrali się po wojnie, Kiedy tato wrócił z niewoli wiedział, że nie będzie mógł latać ani w wojsku, ani
w cywilu. Ale odmówił oddania munduru. Miał za niski stopień wojskowy, aby aresztowanie było tak spektakularne
jak „Trzech Komandorów” – oficerów Marynarki Wojennej,
straconych przez władze komunistyczne. To uratowało mu
życie. Został wysłany na wyspę Wolin, gdzie stworzył bazę
samochodową i znalazł nową miłość – wyremontował zdobycz wojenną, motocykl Harley, który stał się jego dumą.
Rodzicom słabo wychodziło powiększanie rodziny: kiedy
się w końcu urodziłam tato miał już 41 lat, mama 35. Wtedy
mama autorytarnie zmieniła domowe priorytety: sprzedała
Harley’a, kupiła wózek koszykowy i przez Wolin i Hel wróciliśmy do Gdyni. Sprzedaży Harley’a tato nigdy nie skomentował.
Miałam dwóch dziadków Franciszków i żadnego nie poznałam. Myślę, że po wielkopolskim Franciszku odziedziczyłam solidność, a po amerykańskim – fantazję.
 MIRA URBANIAK
Projekt dofinansowany ze
środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020

NA JEDNYM STATKU Z GOMBROWICZEM

Drodzy Seniorzy,

Rodzina Mamy, wraz z innymi gdynianami, została wysiedlona. Niemcy chcieli mieć nowoczesny port i miasto
– nazwali je Gotenhafen, więc Gdyni nie bombardowali.
Józek zszedł z „Polonii”, którą sprzedano i wrócił do Ameryki. Wincenty zamustrował się na najnowocześniejszy polski transatlantyk MS „Chrobry” i wyruszył w rejs do Brazylii
– płynął na nim Witold Gombrowicz. Kiedy dotarła wiadomość o wybuchu wojny 1100. pasażerów wysadzono na
ląd, a statek skierowano na północ do konwojów. W czasie
jednego z nich został zbombardowany przez niemieckie
lotnictwo. Uratowana część załogi, w tym starszy oficer Karol Olgierd Borchardt i mój wujek, zostali przewiezieni na
Wyspy Brytyjskie. Wujek – po przeszkoleniu w RAF w Szkocji – wrócił do Ameryki i zgłosił się do Air Force US. Za loty
na Bremę otrzymał amerykańskie odznaczenia wojskowe.
Z nowojorskiej gazety z 1944 roku dowiedziałam się, że polskiego marynarza Wincentego Wądołowskiego zamieniono
na amerykańskiego lotnika Vincent’a Wandetowskiego. Znalazłam jego grób w alei zasłużonych w Arizonie. Amerykański
paszport pomógł także wujkowi Kazikowi, którego wydostano z obozu w Stutthofie – Niemcy jeszcze nie wiedzieli, co

ogłaszamy pierwszy
międzypokoleniowy konkurs

OPOWIEDZ NAM
SWOJĄ HISTORIĘ
– ŚLADAMI NIEPODLEGŁEJ
Zaproście do współpracy dzieci, wnuki
i stwórzcie artykuł, reportaż lub filmik
na temat waszego historycznego lokalnego
miejsca związanego z walką o niepodległość.
Wygrane prace znajdą się w specjalnym
wydaniu magazynu Głos Seniora
– Śladami Niepodległej.
Szczegóły na stronie www.glosseniora.pl
Materiały prosimy przysyłać na adres ogs@manko.pl
lub drogą pocztową na adres redakcji.
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MYŚL ZDROWO

5| |90
Seniorze, wspieraj lokalną
gospodarkę i lokalnych przedsiębiorców.
Korzystaj z lokalnych firm honorujących
Ogólnopolską Kartę Seniora.
WIĘCEJ: www.glosseniora.pl
KONTAKT: gps@manko.pl; 12 429 37 28 lub 515 387 924

TRĄDZIK RÓŻOWATY
CZY CERA NACZYNIOWA?



Wraz z wiekiem na naszych twarzach pojawiają
się różne zmiany związane z procesem starzenia
się. Część z nich może mieć charakter chorobowy.
Dlatego warto od razu skonsultować się lekarzem.

Trądzik różowaty, czyli rosacea, to przewlekła choroba
skóry o podłożu naczyniowym oraz łojotokowym. Najczęściej rozpoczyna się między 40 a 60 rokiem życia. Cierpi na nią
10-15% populacji, częściej kobiety. Zmiany dotyczą przede
wszystkim środkowej części twarzy – nosa, policzków, ale
także czoła, brzegów powiek, czy nawet małżowin usznych.
Przyczyną choroby są z jednej strony predyspozycje
genetyczne, karnacja oraz nieprawidłowa praca gruczołów
łojowych, często o podłożu hormonalnym. Z drugiej strony
– zmiany skórne polekowe, zwłaszcza po steroidach, demodekoza, ekspozycja na słońce czy mróz, czynniki pokarmowe,
psychogenne i infekcyjne.
Objawy mogą mieć różną postać: zaczerwieniania skóry,
które ustępują, rumień trwały, grudki- krostki i powstawanie
w nich zmian zapalnych oraz przerost i zlewanie się gruczołów
łojowych, tworzących struktury guzowate (zwykle u mężczyzn).
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Leczenie uzależnia się od stanu choroby. Przede wszystkim ważna jest prawidłowa pielęgnacja skóry. Obecność
witaminy K w preparatach działa sprzyjająco. Z pomocą
przychodzą zabiegi laserowe wykonywane przez lekarza.
Stadia grudkowe, krostkowe wymagają leczenia farmakologicznego: stosuje się leki zewnętrzne, w cięższych postaciach leczenie doustne antybiotykiem lub retinoidami.
W przypadku zmian hormonozależnych konieczna jest współpraca z endokrynologiem, a zmian powiekowych- z okulistą.
Wspomagająco można dobierać pacjentom także zabiegi
kosmetyczne.
W przypadku zmian przerostowych często konieczne jest
leczenie zabiegowe – laserowe lub chirurgiczne.
www.instytut.bielenda.pl
Specjalistyczne Gabinety BIELENDAMED
ul. Biskupia 4, Kraków
 DR N.MED.
ANNA KRAJEWSKA-WOJTYŚ
SPECJALISTA DERMATOLOG-WENEROLOG
Z INSTYTUTU PIĘKNA BIELENDA

BLIŻEJ GWIAZD

WAKACYJNE NIEBO


Lato to okres, gdy dni są długie, a noce krótkie.
Gdy przed północą popatrzymy w niebo, nawet
w mieście zobaczymy trzy jasne gwiazdy układające się w tzw. trójkąt letni. Będzie świecił tuż nad
naszymi głowami, prawie w zenicie, więc łatwo go wypatrzyć. Te trzy bardzo jasne gwiazdy to Deneb, Wega
i Altair – astronomowie nazywają je gwiazdami pierwszej wielkości. Najłatwiej będzie nam znaleźć Deneb,
gdyż świeci najwyżej nad horyzontem, a wokół niego
lśnią trzy inne, tworzące charakterystyczny krzyż, które stanowią fragment gwiazdozbioru Łabędzia. Trójkąt
letni nie jest gwiazdozbiorem, pomaga nam jednak
w orientacji na niebie, podobnie jak Wielki Wóz.
W lecie tło nieba
jest jasne, zachęcam
więc do wypatrywania
na nim planet. Tu warto przypomnieć nazwy tych, które tworzą
nasz Układ Słoneczny.
Poczynając od najbliższych Słońcu mamy
w kolejności Merkurego, Wenus, Ziemię
i Marsa. Są to planety
„twarde”, skaliste i w suTRÓJKĄT LETNI
mie niewielkie. Pozostałe planety naszego
układu to olbrzymy gazowe: Jowisz, Saturn, Uran i Neptun.
Nie będzie można po nich chodzić, nie wyląduje na nich,
przynajmniej na razie, żadna rakieta. Niektóre posiadają naturalne, skaliste księżyce i być może tam kiedyś ludzkość
wyśle swoje pojazdy kosmiczne.
Nieuzbrojonym okiem możemy zaobserwować podczas
wakacji pięć planet. Najbliżej Słońca krąży Markury – widać
go na wieczornym niebie po 27 sierpnia, a w październiku
kryje się w promieniach naszej olbrzymiej dziennej gwiazdy. Podczas wakacji możemy zaobserwować również Wenus, która jest widoczna o poranku jako Gwiazda Poranna. Dostrzeżemy też czerwony Mars oraz Jowisz ze swoimi
4 księżycami odkrytymi przez Galileusza (widać je przez
lornetkę) oraz Saturn. Warto poprosić znajomego miłośnika astronomii o użyczenie nawet niewielkiego teleskopu, dzięki czemu obejrzymy piękne pierścienie Saturna.
Bez dobrej lornetki nie zobaczymy również sporych rozmiarów Urana i Neptuna (pierwszy ma masę 15 razy, a drugi
– 17 razy większą od Ziemi) – są od nas zbyt odległe, a więc
za małe dla obserwatora i niewidoczne.

SATURN

FOT. NASA

Pod koniec wakacji, w połowie sierpnia corocznie odwiedzają nasze niebo meteory nazywane Perseidami. Meteory
to świecące ślady, jakie zostawiają na niebie meteroidy, czyli
drobne cząstki materii pozaziemskiej spalające się w naszej
atmosferze. Popularnie nazywane są „spadającymi gwiazdami”. Patrząc na nie ludzie wymyślają różne życzenia wierząc,
że się spełnią. Trzeba jednak wspomnieć, że gwiazdy to
olbrzymie ciała niebieskie i nigdy nie wpadną w atmosferę
ziemską. Meteroidy zaś mają często kilkanaście milimetrów powierzchni i spalają się wskutek tarcia, pozostawiając
świetlny ślad na niebie. Te większe – kilku lub nawet kilkusetkilogramowe – czasami spadają na Ziemię. Nazywamy je
meteorytami. Najbardziej znane to Meteoryt Tunguski, który
w 1908 roku spowodował na Syberii katastrofę tunguską
(powaliła drzewa w promieniu 40 km) oraz Meteoryt Czelabiński, który w 2013 roku uszkodził w Rosji około 7 tysięcy
budynków i spowodował obrażenia ponad półtora tysiąca
ludzi. W Polsce, we wsi Morasko koło Poznania, znajduje
się miejsce, gdzie ok. 5 tysięcy lat temu spadły na ziemię
części dużego meteorytu. Znaleziono je po raz pierwszy
w 1914 roku. Od tego czasu wydobyto kilkanaście sporych
kawałków, w tym dwa ważące ponad 200 kilogramów. Perseidy w ludowej tradycji nazywane są „łzami św. Wawrzyńca”, gdyż sporo meteroidów pokazuje się na niebie w formie
świecących śladów w okolicy 10 sierpnia, czyli w domniemanym dniu męczeńskiej śmierci świętego. W tym roku maksimum roju Perseidów przypadło na noc z 12 na 13 sierpnia.
Na zakończenie wspomnę o nadchodzącej jesieni. Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni przypada zawsze 23 września,
zaś astronomiczna rozpocznie się w tym roku dzień wcześniej,
o godz. 15.30. Życzmy sobie zatem „złotej polskiej jesieni” już
bez koronawirusa!
 MIECZYSŁAW JANUSZ JAGŁA
Prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
Przewodniczący Rady Seniorów Niepołomic
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POLONIA W CZASIE
EPIDEMII KORONAWIRUSA
PRIORYTETY PEŁNOMOCNIKA RZĄDU
DO SPRAW POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ



W momencie zamknięcia granic w związku
z pandemią priorytetem była sprawna ewakuacja do Polski wszystkich rodaków przebywających krótkoterminowo za granicą – komunikacją lotniczą i kolejową. W trzy tygodnie wykonano
prawie 388 rejsów, z 71 destynacji, na sześciu kontynentach; do domu bezpiecznie wróciło ponad
55 tysięcy osób.

AKCJI „POLONIA4NEIGHBOURS”
W każdym kraju polskim służbom konsularnym zgłaszane są różne potrzeby związane z epidemią, wiele osób
otrzymuję bieżącą pomoc.
W ramach akcji MSZ „Polonia4Neighbours” realizujemy
bardzo wiele oddolnych inicjatyw wspierających lokalne
społeczności polonijne w walce z koronawirusem. Chodzi
m. in. o przekazywanie żywności, środków dezynfekujących
i maseczek, często szytych spontanicznie. Polacy przekazują też posiłki dyżurującym pracownikom służb medycznych,
organizują pomoc psychologiczną i prawną. W akcji biorą
udział rodacy w kilku krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, a nawet w Kolumbii.
W Niemczech wolontariusze Polskiej Misji Katolickiej organizują pomoc w lokalnym środowisku. Na Islandii Polacy
zainicjowali akcję na rzecz tamtejszej służby zdrowia, w tym
ratownictwa medycznego. Z kolei w USA siostry benedyktynki z Huntington, prowadzące dom opieki dla seniorów,
dzwonią do osób starszych i samotnych, podtrzymując je
na duchu. Seniorów i biednych wspomagają uczniowie polskiej szkoły im. gen. Pułaskiego w South Brooklyn Mutual
Aid: robią zakupy żywności, którą potem dostarczają pod
drzwi potrzebującym. Kongres Polonii Kanadyjskiej wezwał
wszystkie organizacje do wspierania sąsiadów, a tamtejsza
Polonia – oprócz pomocy w zakupach i transporcie żywności – organizuje wyjazdy do osób starszych.

PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO
Podtrzymywanie współpracy ze środowiskami polonijnymi, z organizacjami zrzeszającymi Polaków za granicą
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wymaga systematycznych kontaktów – wtedy można lepiej rozpoznać problemy, z którymi się zmagają i wspólnie
poszukać rozwiązań. Niestety, ze względu na panującą
epidemię, wiele wizyt zagranicznych trzeba było odwołać. Do takich rozmów „na żywo” wrócę, jak tylko sytuacja
się poprawi.
Teraz na pierwszy plan wysuwają się sprawy związane z epidemią. Wesprzemy projekty, które mają pomóc
szczególnie Polakom na Wschodzie. Ważne, by stale czuli
łączność z Ojczyzną. Żywe relacje z krajem rodaków rozsianych po całym świecie wzmacniają ich tożsamość,
pozwalają pamiętać o korzeniach, podtrzymywać polskie
tradycje, kulturę, język. Zwłaszcza w trudnych chwilach.
Ważne, by Polska była obecna w ich sercach w codziennym życiu.

NASZE GRANICE ZAWSZE SĄ
OTWARTE DLA POWRACAJĄCYCH
Polska zawsze czeka na swoich rodaków z otwartymi
ramionami. Wielu nie myśli o powrocie, bo zapuścili swoje
korzenie w innych krajach. Ale inni chcą wracać, np. potomkowie osób wywiezionych lub tacy, którzy po wojnie
znaleźli się poza Polska. Tę grupę zamierzamy objąć szczególną opieką i zrobimy wszystko, żeby im powrót umożliwić i ułatwić. Chcemy dokończyć proces repatriacji rodzin
wywiezionych na Wschód – w Polsce jest dla nich miejsce.
Kolejna grupa to Polacy wracający po brexicie.
Pracujemy nad Programem „Powroty”, który oferuje szeroko rozumianą pomoc wszystkim, którzy podjęli taką decyzję. Niestety, epidemia odsunęła plany
w czasie, ale po unormowaniu się sytuacji temat będzie
kontynuowany.

 JAN DZIEDZICZAK
SEKRETARZ STANU,
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW
POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA
RADY MINISTRÓW W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO
DOTYCZĄCEGO POMOCY POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ

POLSKIE
MIEJSCA PAMIĘCI
Celem projektu „Polskie Miejsca Pamięci” jest zebranie, opisanie i przedstawienie miejsc polskiej pamięci narodowej
znajdujących się na Wyspach Brytyjskich
oraz w innych rejonach świata, często zapomnianych, nieoznakowanych, oddalo-

nych od głównych szlaków. Pomysł narodził się w Wielkiej
Brytanii, a obecny kształt przybrał w 2016 roku. O tego czasu zyskał duże zainteresowanie i ciągle się rozrasta. W ramach projektu prowadzone są prace renowacyjne polskich
pomników i tablic pamiątkowych ku czci Polaków oraz ich
katalogowanie. Tworzone są mapy-bazy, czyli spisy miejsc
związanych z Polską i Polakami na świecie.

POLSCY SENIORZY Z SOLECZNIK NA LITWIE
Aktywność Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Solecznikach na Litwie była w tym roku bardzo ograniczona z powodu epidemii. Współpracowaliśmy ze słuchaczami
zdalnie – meilowo i telefonicznie – wspierając się wzajemnie
praktycznie i duchowo. 8 lipca
podsumowaliśmy rok akademicki 2019/20 i postanowiliśmy,
że jeszcze przed letnimi feriami
spotkamy się w filiach uniwersytetu na kilku imprezach urodzinowych naszych słuchaczy.
Już 15 lipca świętowaliśmy w kawiarni Pałacu Balińskich urodziny piątki słuchaczy jaszuńskiej filii: Jadwigi
Bielawskiej, Tekli Grygirowicz,
Wandy Wojtukowicz, Józefy Kiryłowej i Kazimierza Pryszmonta. Wraz z życzeniami jubilaci otrzymali listy gratulacyjne, podarunki i kwiaty. Z udziałem Teresy Czułkiewicz,
prezeski filii, odbyła się wesoła biesiada przy suto zastawionym stole, z grami towarzyskimi, śpiewem i zabawą.
Podobną imprezę zorganizowała Teresa Żuk, prezeska
ejszyskiej filii PUTW w Solecznikach dla jubilatki Kazimiery
Radkiewicz.

Tydzień później, pod hasłem „Choć jestem seniorem, lecz
żyję z humorem”, spotkaliśmy się w kawiarni Rusys w Solecznikach, by powinszować jubilatom: Zofii Marciszewskiej,

Stanisławieie Sutiagine, Henryce Bogdanowicz i Wojciechowi Czepielewskiemu. Jadwiga Sinkiewicz, prezeska filii,
zaprosiła chór „Zorza”. Seniorzy jak zwykle śpiewali, tańczyli
i świetnie się bawili. Humory dopisywały, bo po długiej przerwie znowu mogliśmy być razem.
 ANTONI JANKOWSKI,
Prezes PUTW w Solecznikach
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GŁOS SENIORA POLAKÓW ZA GRANICĄ

BIAŁO-CZERWONE
GRAN PREMIO ARGENTINA

W 1967 roku w Argentynie mieszkało ponad
300 tysięcy Polaków; wcześniej nie cieszyli się
tutaj dobrą sławą. Kiedy polskie przedsiębiorstwa zaczęły elektryfikować ten kraj, opinia o naszych rodakach powoli zaczęła się zmieniać. Przedsiębiorstwo Adelphia należało wyłącznie do Polaków,
wielu zajmowało dyrektorskie stanowiska – na 18
osób z dyrekcji 11 było wychowankami Politechniki
Warszawskiej. W zakładach Torino w Kordobie wśród
18 tysięcy zatrudnionych ponad 1500 to Polacy; miasto (800 tys. mieszkańców) to największe skupisko
Polonii (25 tys.) w interiorze. W listopadzie 1967 roku
Sobiesław Zasada wygrywa tutaj 11 Gran Premio
Argentina i rozsławia Polskę na całym świecie.

Nasz czas – 4:30.49 (130 km/h); drugi jest Canedo –
4:36.25, trzeci – 3. Sancha – 4:38.14. Na godz. 19. Związek
Polaków w Kordobie przygotował dla nas przyjęcie.(…)
Nie zdołaliśmy odrobić w całości przewagi Canedo, w klasyfikacji generalnej zajmujemy drugie miejsce, z różnicą do
lidera 1 minuta 55 sekund.
– Panie Sobiesławie – mówi przewodniczący Związku Młodzieży Polskiej w Kordobie – wasz przyjazd tutaj jest rewelacją. Argentyna ma ponad 3 miliony samochodów osobowych.
Czołowi kierowcy to bohaterowie narodowi. Są przeświadczeni
o swoim światowym prymacie w wyścigach samochodowych.
W tym roku, w czasie prób prototypu wyścigowego Torino, zginął
zeszłoroczny zwycięzca Gran Premio Oscar Cabalén. Doskonały
zawodnik, w którym pokładano nadzieję, że prześcignie w sukcesach legendarnego Fangio. Ogłoszono żałobę narodową.
Proszę, tu ma pan dzisiejszą poranną gazetę „Córdoba”. Pierwsza i druga strona tylko o Gran Premio. Dopiero na trzeciej
najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata. Przyjechaliście
z dalekiej Polski, wprawiając w zdumienie nie tylko Argentyńczyków. Po pierwszym zwycięskim etapie obudziliście całą
Polonię – zbieramy gratulacje od argentyńskich kolegów. Polskie dzieci w szkole zyskały autorytet wśród rówieśników. (…)
Teraz Polak kojarzy się z odwagą, męstwem i... wielkością.
Argentyńczycy są szaleńcami na punkcie automobilizmu. (…)
W momencie, gdy mijaliście metę tutaj, naszą młodzież
przy parku ogarnął szał. Stawali na rękach, skakali (…). Starsi
płakali ze szczęścia. Nie mieszka pan w Argentynie, to może
trudno panu nas zrozumieć.
Urywamy się (…) na krótką drzemkę. Za dużo wrażeń naraz.
Wieczorem wyjeżdżamy do Kordoby. Miasto należy dziś do
Polaków. Wymalowali na swoich samochodach „Polonia 405”.
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Jeżdżą otwartymi wozami, podobnymi do naszych milicyjnych
gazików – machają flagami narodowymi i trąbkami manifestują swoją radość.
Dom Związku Polaków mieści się przy ulicy Polonia. Dzisiaj jest wypełniona rodakami. „Sto lat” rozbrzmiewa na nasze
powitanie. (…) Zaproszono aktywistów związku z rodzinami,
jest około 200 osób. Pozujemy do zdjęć. Każda dziewczyna,
chłopiec, chcą mieć pamiątkę z tego spotkania. Przemawia
prezes i na zakończenie mówi:
– Mieszkam w Argentynie od czterdziestu lat. Przeżywałem
tutaj wiele radosnych świąt polskości. Niedawno obchodziliśmy
uroczyście, pełni dumy narodowej, 1000-lecie Polski. Otwarcie
w tym roku Domu Polaka to ukoronowanie naszych wysiłków
i pracy. Dzisiaj mamy serca przepełnione radością. Słowo „Polaco” od kilku dni jest na pierwszych stronach gazet. Jak piorun
z jasnego nieba zelektryzowaliście wszystkich Argentyńczyków.
Jestem już stary, niedługo odejdę z tego świata szczęśliwy, że
dożyłem tych wspaniałych chwil.(…)
Gdzieś w rogu dziedzińca zaintonowano „Jeszcze Polska
nie zginęła”.
Od Józefa Nowaka, inżyniera, porucznika Wojska Polskiego podczas II wojny Światowej dostaję to, co dla niego
najdroższe: Krzyż Monte Cassino zdobyty na polu chwały
i pamiątkową srebrną papierośnicę, którą otrzymał od swoich żołnierzy. Mówi: Sobek, jestem szczęśliwy, że mogę swoje
najdroższe pamiątki przekazać w godne ręce.
Proszę o pozwolenie na ich przekazanie do Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie. Józef Nowak w latach trzydziestych
był czynnym, polskim zawodnikiem rajdowym i wyścigowym.
 SOBIESŁAW ZASADA
Pełny tekst o 11 Gran Premio Argentina oraz wspomnienia z innych rajdów
Mistrza Sobiesława Zasady znajdą Państwo w książce „Moje rajdy”. którą
można otrzymać od Głosu Seniora.

AMBASADA ISLAMSKIEJ
REPUBLIKI IRANU
W WARSZAWIE

SENIORZY
W IRANIE


Historia sprawiła, że dla polskich seniorów Iran
wiąże się z ważnymi wspomnieniami. Irańczycy
zaś – zwłaszcza ci najstarsi – nieprzerwanie otaczają pamięcią i ochroną polskie cmentarze, szkoły,
kościoły, a nawet synagogi. Te miejsca dają nieustanną możliwość odświeżania pamięci o naszych rodakach, którzy odnaleźli wolność w upale irańskiego
słońca i dostali w tym kraju szansę na nowe życie.

IRAN WE WSPOMNIENIACH POLAKÓW
Po I wojnie światowej przez Persję wracali Polacy, którzy
opuścili Rosję w czasie rewolucji. Część z nich pozostała na
stałe w Teheranie. W XX-leciu międzywojennym wyjechało
do Persji/Iranu kilkudziesięciu polskich lekarzy, inżynierów
i specjalistów, którzy pomogli budować tamtejszy przemysł.
W 1926 powstało w Teheranie Stowarzyszenie Polaków w Persji „Polonia”, które kontynuowało pracę także po wybuchu
wojny. Podczas II wojny światowej, w wyniku ewakuacji żołnierzy Armii Polskiej z ZSRR, w obozach dla wojskowych i ich
rodzin utworzonych w Iranie, znalazło się około 116 tysięcy
cywilnych Polaków, w tym 13.000 dzieci do 14 lat. W Teheranie
powstała Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
Polskiego Rządu. Do Isfahanu, zwanego miastem polskich
dzieci, w latach 1942–1945 przybyło 2,5 tysiąca polskich sierot.
W 1942 w Teheranie powstało Towarzystwo Studiów Irańskich,
które miało na celu zapoznanie przebywających tu polskich
pracowników naukowych z historią i kulturą Iranu.
Doświadczenie współegzystowania z Polakami było i pozostaje do dzisiaj dobrym przykładem postępowania Irańczyków wobec gości i uchodźców.

IRAŃSCY SENIORZY W ORGANIZACJACH
POZARZĄDOWYCH
Minęło ponad 40 lat od kiedy w Iranie monarchia ustąpiła miejsca islamskiej republice. Tworzenie modelu demokratycznego państwa, które chce pozostać autonomiczne
w swojej polityce wobec innych mocarstw, stało się wyzwaniem dla kraju. Zmagamy się – jak większość świata
– z problemem przyrostu naturalnego, który nie nadąża za
starzeniem się społeczeństwa; nie podnosi się też poziom
edukacji seniorów w obszarze nowoczesnych technologii.
Wpływa to na pewnego rodzaju izolację i alienację, co przekłada się na depresję sporej grupy ludzi.
Splot tych uwarunkowań sprawia, że irańscy seniorzy
borykają się z egzystencjalnymi problemami przez więk-

szość swojego życia. Mimo to są aktywni, zwłaszcza w ramach organizacji pozarządowych. Jednym z najważniejszych
przykładów aktywności starszego pokolenia Irańczyków
w ostatnich latach był ruch budowy szkół przez bogatych
seniorów i tworzenie nowych fundacji niosących pomoc
chorym dzieciom. Kolejnym – wsparcie uchodźców i osób
ubiegających się o azyl; jest im zapewniana edukacja, pomoc w założeniu rodziny oraz aktywizacja zawodowa. Zajmują się też pomocą w gromadzeniu funduszy na godny
powrót uchodźców do domu.
Irańskie środowiska seniorów tworzą na co dzień kluby
społeczno-kulturalne. To ważne szczególnie teraz, w trudnej sytuacji związanej z koronawirusem. Są to miejsca, gdzie
spędza się czas przy tradycyjnych irańskich grach, takich jak
tryktrak i szachy, recytuje się wiersze, wspólnie ogląda filmy
czy dokształca się w komunikacji online; odbywają się tam
spotkania edukacyjne, wykłady, nauka śpiewu lub gotowania.

KARTA GODNOŚCI
Każdemu Irańczykowi 60+ przysługuje „Karta Godności”.
Zapewnia ona niezbędne usługi medyczne, daje możliwość korzystania z darmowego transportu publicznego
i bezpłatnych usług sportowych. Dzięki niej irańscy seniorzy
uczestniczą w podróżach turystyczno-pielgrzymkowych do
historycznych i religijnych miejsc Iranu. Geo-klimatyczne
ukształtowanie kraju pozwala na doświadczanie czterech
pór roku na raz: od zjeżdżania na nartach w prowincji Ardabil, przez pływanie w Zatoce Perskiej, relaks w lasach lub
górach w centrum kraju, po wypoczynek w zacisznych rejonach Wielkiej Pustyni Słonej. Tak szeroki wachlarz atrakcji
jednocześnie jest rzadko spotykany na świecie.
 SEYED ALI MOUJANI GHOMI
PIERWSZY RADCA DS. DYPLOMACJI PUBLICZNEJ
AMBASADY ISLAMSKIEJ REPUBLIKI IRANU W WARSZAWIE
TŁUM. RADOSŁAW RASIŃSKI; OPRACOWANIE REDAKCJA
GŁOSU SENIORA
31

MAŁOPOLSKI GŁOS SENIORA

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ
TARCZĄ OCHRONNĄ
DLA SENIORÓW

Innowacyjny i zarazem pilotażowy Projekt „Małopolski Tele-Anioł” rozpostarł swoje opiekuńcze skrzydła nad całym regionem województwa
małopolskiego, umożliwiając jego niesamodzielnym mieszkańcom bezpieczeństwo i spokój oraz
wsparcie w postaci usług sąsiedzkich i opiekuńczych, jakże nieodzownych zwłaszcza w dzisiejszych czasach.

To, jak bardzo starszym osobom potrzebna jest pomoc, szczególnie pokazała aktualna sytuacja w naszym
kraju i na świecie. Projekt „Małopolski Tele-Anioł” okazał
się dla wielu z nich wybawieniem od samotności, izolacji
i wielu trudności związanych z funkcjonowaniem w nowej rzeczywistości, swoistym parasolem ochronnym pod
którym mogli się schronić i otrzymać potrzebną opiekę.
Przekonał się o tym 80-letni pan Jan z Krakowa, który od lat
opiekował się swoją żoną, poruszającą się na wózku inwalidzkim. Projektem zainteresował się głównie ze względu
na jej stan zdrowia, sam podchodził do tematu teleopieki
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sceptycznie. Pewnego dnia podczas wykonywania rutynowych czynności w domu poczuł się bardzo źle, zaniepokoiło go pieczenie w klatce piersiowej. Jak najszybciej
wcisnął przycisk SOS na opasce bezpieczeństwa, dzięki
czemu ratownicy medyczni pracujący w Centrum Teleopieki „Małopolskiego Tele-Anioła” zaalarmowali rodzinę
mieszkającą w pobliżu; wezwano także karetkę pogotowia.
Dzięki szybkiej reakcji udało się uratować życie pana Jana
– jak się okazało, miał zawał serca.
Teleopieka jako nowoczesna forma wsparcia dla osób
niesamodzielnych, ich opiekunów i bliskich, daje poczucie
bezpieczeństwa i możliwość szybkiej pomocy w sytuacji
zagrożenia zdrowia lub życia. Uczestniczka projektu pani
Maria z Wadowic relacjonuje: pewnego dnia poczułam niepokojące objawy – duszność, trudności z oddychaniem,
uczucie, że serce bije zbyt szybko. Ponieważ cierpię na arytmię serca, obawiając się o swoje życie, wcisnęłam przycisk
SOS na opasce i dodzwoniłam się do Centrum Teleopieki.
Pomógł mi zdalnie ratownik medyczny, który wytłumaczył co
powinna zrobić, jak się zachować, jakie leki przyjąć, dzięki
czemu szybko odzyskałam lepsze samopoczucie.

Centrum Teleopieki „Małopolskiego Tele-Anioła” odbiera tysiące zgłoszeń, karetka pogotowia jest wzywana
średnio 3-4 razy dziennie. Całodobowe Centrum Teleopieki
powstało i funkcjonuje od 1 maja 2018 r. Ratownicy medyczni odbierają średnio 250 połączeń dziennie. Od początku
realizacji projektu przeprowadzono z podopiecznymi rozmowy trwające ponad 9 767 godzin. Tylko w 2019 roku za
pośrednictwem Centrum Teleopieki wezwano 850 razy karetki pogotowia ratunkowego w związku z zagrożeniem życia podopiecznych Tele-Anioła. Szacujemy, że w przypadku
przynajmniej 120 osób tradycyjne formy wezwania pomocy
byłyby prawdopodobnie niemożliwe i dzięki opasce bezpieczeństwa oraz systemowi teleopieki te osoby nadal żyją.
Centrum Teleopieki to nie tylko pomoc w nagłych przypadkach medycznych, ale również innych sytuacjach życia
codziennego osób starszych, często samotnych i bezradnych. W 2019 roku ok. 300 razy pomocy udzieliła policja
lub straż miejska. W większości przypadków wystarczyła
porada lub wzywano rodzinę, opiekuna, sąsiada, pomocą
asystenta teleopieki czy psychologa.
Kolejnym istotnym elementem tego komplementarnego projektu są usługi opiekuńcze i sąsiedzkie usługi
opiekuńcze, świadczone w otoczeniu domowym osobom
samotnym i tym, którym rodzina nie może zapewnić opieki.
To nie tylko pomoc w zabiegach higienicznych, ale także
wsparcie w codziennych zakupach, i przygotowaniu posiłków, w drobnych porządkach oraz w załatwieniu urzędowych formalności czy pomoc w dotarciu do lekarza. Tym
wsparciem może być również wspólne spędzenie czasu
oraz spacer.
„Małopolski Tele-Anioł” to największy projekt teleopiekuńczy w Polsce. Dzięki szeroko zakrojonym akcjom promocyjnym, w które włączyły się licznie gminy i powiaty z naszego województwa, do projektu zgłosiło się ponad 7 600
osób niesamodzielnych z obszaru całego województwa
małopolskiego – teleopieką objęto już blisko 5 000. Ponad
1 000 z nich korzysta również z dodatkowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych i sąsiedzkich usługi opiekuńczych.
Jak widać zainteresowanie udziałem w projekcie jest bardzo

duże – może z niego skorzystać nawet 6 000 osób; rekrutacja kończy się w sierpniu br.
Dotychczasowe działania „Małopolskiego Tele-Anioła”
doceniono na arenie europejskiej – został finalistą europejskiego konkursu Innovation in Politics Awards 2019, wśród 10
najlepszych projektów w Europie w kategorii Jakość życia
(finalistów wyłoniono z 402 projektów z całej Europy). Ponadto przeszedł pozytywnie ocenę formalną i wśród 199
projektów, które w ubiegłorocznej edycji konkursu REGIO
STARS 2019 walczyły o miano najbardziej innowacyjnych
rozwiązań dofinansowanych z Unii Europejskiej. Projekt trafił do katalogu dobrych praktyk podejmowanych w Europie. Warto zaznaczyć również, że nie tylko w naszym kraju
wykorzystywane są wypracowane rozwiązania w zakresie
teleopieki i usług opiekuńczo-sąsiedzkich – np. Słowenia
i Dania wprost wskazują na wykorzystanie dobrych praktyk
z „Małopolskiego Tele-Anioła”.
W najbliższym czasie planujemy przeprowadzenie ewaluacji efektów projektu. Przetestowany w Małopolsce model
opieki zdalnej – teleopieki i opieki domowej – w miejscu
zamieszkania bezpośrednio wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społecznego osób niesamodzielnych
i ich rodzin oraz wzmacnia więzi społeczne poprzez usługi
sąsiedzkie.
Zarząd Województwa Małopolskiego, pracując nad Strategią Małopolska 2030, podejmuje starania które zmierzają
do zapewnienia wsparcia seniorom i osobom niesamodzielnym, w tym kontynuacji i rozwoju teleopieki w regionie.
Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej
Beskidzkiej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.
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JUBILEUSZ POD
ZNAKIEM REKORDÓW


Aż pół tysiąca zawodniczek i zawodników wzięło udział w 30. Mistrzostwach
Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Zawodom lekkoatletycznych weteranów towarzyszyły kolejne edycje branżowych
czempionatów dziennikarzy i lekarzy.
„Mastersi” lekkiej atletki to zawodnicy powyżej 35 roku życia; w Polsce do rywalizacji dopuszczane są też panie już po ukończeniu 30 lat.
Startujący dzieleni są ze względu na płeć oraz
na grupy wiekowe, co pięć lat. Nie ma górnej
granicy wiekowej, stąd niekiedy startują nawet
stulatkowie. Do niedawna po medale w grupie „najwcześniej urodzonych” sięgał Stanisław
Kowalski ze Świdnicy – najstarszy aktualnie żyjący Polak
i jednocześnie najstarszy lekkoatleta na świecie. Do walki
na bieżni i rzutniach stawał prawie do 106 urodzin!
Trzydziesta edycja letnich mistrzostw kraju „mastersów”
odbyła się 22-23 sierpnia w Lublinie. Towarzyszyły jej 9. Mistrzostwa Polski Lekarzy oraz 3. Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Lekkiej Atletyce. Do rywalizacji w zmaganiach
zgłosiło się w sumie 520 lekkoatletów. Prezentowali się nie

tylko zawodnicy i zawodniczki z całej Polski, ale też rodacy
mieszkający na co dzień za granicą. Jedną z nich była Zofia
Wieciorkowska, najbardziej utytułowana polska weteranka
lekkoatletyki, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych.
Rekordowej frekwencji towarzyszył znakomity poziom
sportowy, padło wiele rekordów. W rywalizacji wzięli udział
zarówno uczestnicy igrzysk olimpijskich jak i zawodnicy
i zawodniczki, którzy nie mają za sobą wielkich karier sportowych. Niektórzy lekką atletykę zaczęli uprawiać
dla zdrowia dopiero na emeryturze. Jak zgodnie
podkreślają, na sport nigdy nie jest za późno.
„Najwcześniej urodzeni” tych mistrzostw zostali
uhonorowani pucharami ufundowanymi przez
„Głos Seniora”. Otrzymali je: Urszula Zglenicka
z Bydgoszczy (1932 r.) i Czesław Pluszczewski
z Gliwic (1933 r.).
Również nasza redakcja miała swoich reprezentantów w czempionacie „mastersów” i mistrzostwach kraju dziennikarzy. Ambasador sportu i zdrowego trybu życia „Głosu Seniora” dr inż.
Marek Pilch został brązowym medalistą wśród
weteranów na dystansie 10 000 metrów. Ponadto
sięgnął po 5 medali w 3. Mistrzostwach Polski
Dziennikarzy: złoty na 10 000 m, srebrne na 800,
1500 i 5000 m oraz brązowy na 400 metrów.


TEKST: INF. PRAS. (TOMASZ NIEJADLIK,
PZLA MASTERS); SKRÓTY: RED. GS

Fot.: nadesłane (Julia Truszczyńska,
PZLA Masters)
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TRZECI WIEK NA START!

OLIMPIADA SPORTOWA SENIORÓW 20 IX 2020
STADION ŚLĄSKI – CHORZÓW



Już po raz dwunasty odbędzie
się Olimpiada Sportowa Seniorów „TRZECI WIEK NA START”.
Organizatorem jest jak zwykle Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Łazach. Ze względu na epidemię
koronawirusa impreza została przeniesiona z maja na wrzesień.
Choć będą obowiązywać pewne ograniczenia, tradycyjnie już zapalimy znicz olimpijski, a dla uczestników zorganizujemy wioskę olimpijską.
Do udziału w imprezie
zapraszamy osoby 50+
zrzeszone w Uniwersytetach Trzeciego Wieku
i organizacjach senioralnych, które kochają ruch, dbają o swoją
dobrą kondycję fizyczną i psychiczną i starają
się aktywnie promować
aktywny styl życia. Zobaczcie, jak wspaniale
było w zeszłym roku!

Razem z organizatorami zapraszamy do udziału
w XII Olimpiadzie Sportowej Seniorów. Głos Seniora jest
patronem medialnym imprezy. Regulamin zawodów
oraz szczegółowe informacje są na stronie internetowej: http://www.utwlazy.pl/kategorie/2019_olimpiada
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SPRAWNY UMYSŁ

KRZYŻÓWKA
POZIOMO:
1) postać makaronu
8) stolica regionu
Kampania
9) port w pd. Maroku
10) doping dla
sportowców
11) X Muza
12) święty żuk
starożytnych Egipcjan
18) np. Ateneum
19) pomidorowy do użytku
kuchennego
20) rzadkie imię męskie
22) zastąpił kierownika
24) miejsce zawarcia
układu niemieckosowieckiego z 1922 r.
25) tusz
28) czworościan foremny
32) często pada w dyskusji
33) kawaler maltański
38) zakłopotanie
40) i zupa i trunek
41) dur rzekomy
43) miasto od gazu
musztardowego
45) okręt artyleryjski
obrony wybrzeża
46) historyczna
miejscowość
w hrabstwie Limerick
48) Duszanbe w okresie
ZSRR
53) potocznie: wolne od
nauki, pracy
54) zaopatrzenie dla
niemowlaka, ucznia
55) narzędzie ogrodnicze
56) miasto z Kremlem,
Arbatem
57) słynna w Janowie
Podlaskim
PIONOWO:
2) styl w muzyce jazzowej
3) jest nią i kilogram i pułk
4) nasiadówka
5) stolica Turcji
6) opera Richarda Straussa
7) obrazkowa historyjka
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13)
14)
15)
16)

marka kleju w tubce
stolica stanu Wirginia
papierowy pieniądz
twórca polskiej
Marynarki Wojennej
17) korek na drodze
18) grecki poeta z Syrakuz
zm. 260 p.n.e.
21) bezczelność
23) niejeden w muzeum
26) prowincja na pd. od
Caracas
27) szef flisaków
29) nauka o gospodarce
30) wprawa,
doświadczenie
31) patologiczny wytwór
na liściach roślin
porażonych przez
wirusy
34) fragment układu
oddechowego
człowieka
35) królewna Feaków,
która pomogła
Odyseuszowi
36) działacz ZSL,
wicepremier i członek
Rady Państwa zm.
1992
37) kalkulacyjne w Excelu
39) sole kwasu
tiocyjanowego
41) pas skoszonej trawy
lub zboża
42) miejscowość nad
Zalewem Zegrzyńskim
44) film Alexa Lehmanna
z 2019 r.
47) tam „kości zostały
rzucone”
49) jądro jednego
z izotopów wodoru
50) w triadzie z epiką
i dramatem
51) znak pisarski
i matematyczny
52) cel Roberta
Lewandowskiego

Krzyżówka została przygotowana przez Krakowski Klub Szaradzistów.

SPRAWNOŚĆ UMYSŁU
ZALEŻY OD NAS
CZ. IV
MÓZG ODCZUWA UCZENIE SIĘ JAKO PRZYJEMNOŚĆ



Uczenie się przez całe życie, to jedyna metoda
opóźniania starzenia się mózgu. Nauka nowych
tematów, dziedzin, to odradzanie się neuronów
(komórek nerwowych), bez względu na wiek. Moje
motto życia to uczyć się i uczyć kogoś.

Î

Î

NIE MARNUJMY MOŻLIWOŚCI
SWOJEGO MÓZGU
W ludzkim mózgu jest ok 10-15 miliardów neuronów
tworzących sieć. W procesie zapamiętywania informacji korzystamy z ok 12% komórek nerwowych. Od nas zależy, jak
gospodarujemy rezerwami. Mózg jest elastyczny. Jeżeli jest
systematycznie eksploatowany, czyli gdy stale uczymy się
czegoś nowego, to neurony się odradzają. W przeciwnym
wypadku – zanikają. Z wiekiem, często już z przejściem na
emeryturę, mniej pracujemy umysłowo, stajemy się leniwi,
czyli marnujemy możliwości mózgu.
Mam 90 lat i nie opuszcza mnie radość życia, ani zdobywania ciągle nowych umiejętności. Ona pobudza kreatywność moją i otoczenie, które często inspiruję. Taką radość
można odkryć w każdym wieku.

KILKA RAD DLA SENIORÓW
Na podstawie swojej 50-letniej, dydaktycznej pracy
zawodowej mam dla seniorów kilka rad usprawniających
funkcjonowanie mózgu.
Î Przy uczeniu się nowych rzeczy ważna jest regularność
i systematyczność.
Î Uczmy się nowych języków. Przed każdym planowanym wyjazdem za granicę poznajmy język kraju, do
którego jedziemy. Nie chodzi o biegłość, ale o poznanie języka na poziomie podstawowym, o ćwiczenie się
w używaniu słów i zwrotów używanych na co dzień.
Skorzystajmy z bezpłatnych zajęć na Uniwersytetach
Trzeciego Wieku (UTW) i Centrach Aktywności Seniorów (CAS).
Î Godne polecenia są ćwiczenia integrujące obie półkule
mózgu. Polegają one na świadomym oddychaniu z równoczesnymi ćwiczeniami rąk i nóg naprzemiennie: lewa

noga, prawa ręka itd. Takie zajęcia prowadzone są np.
w Centrach Aktywności Seniorów, czy Domach Kultury.
Korzystajmy z profilaktycznych badań mózgu. Śledźmy
też systematycznie literaturę z tego zakresu oraz informacje na ten temat w multimediach.
Nie traćmy czasu na narzekanie – cieszmy się życiem,
bo w każdym z nas jest intelektualny potencjał.

HORMONY SZCZĘŚCIA
Badania naukowe udowodniły, co potwierdzają tomografie mózgu, że uczenie się nowych rzeczy pobudza odradzanie się neuronów i rozbudowuje ich połączenia. Poprawia to elastyczność i spowalnia proces starzenia się mózgu.
Ucząc się systematycznie nowych rzeczy oddalamy więc
od siebie widmo poważnych chorób, choćby Parkinsona
i Alzheimera.
W trakcie uczenia się uwalniana jest dopamina, której odpowiedni poziom wpływa na drugi ważny neuroprzekaźnik – serotoninę. Oba nazywane są „hormonami
szczęścia”. Ale odpowiadają nie tylko za dobre samopoczucie i przyjemny nastrój. Zależy od nich również sprawny metabolizm i zdrowy sen. Odgrywają też ważną rolę
podczas zapamiętywania, wzmacniają kreatywność i pobudzają do aktywności w poszukiwaniu wiedzy z różnych
dziedzin. Zwłaszcza dopamina wpływa na poprawę funkcji
poznawczych (wiedza, koncentracja, pamięć, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, samoocena itd).
Jej poziom można zwiększyć grając na instrumentach czy
słuchając muzyki.
Jednym słowem, gdy uczymy się nowych rzeczy nasz
mózg odczuwa to jako przyjemność, co daje nam radość
i szczęście, a także podnosi poczucie własnej wartości.
Uczmy się więc przez całe życie, wierzmy w siebie
i spełniajmy swoje marzenia bez względu na wiek.

 ANNA PRZYBYŁEK BORACZYŃSKA
Ambasadorka Głosu Seniora
Honorowy Senior UTW PK
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ZACHOWAJ DOBRE
ZDROWIE NA DŁUGO


Wszystko wskazuje na to, że w pewnym sensie z koronawirusem będziemy musieli się „zaprzyjaźnić”, tak jak z grypą. Z tym, że grypę
mamy pod kontrolą, bo jest na nią szczepionka.
Na COVID19 jeszcze jej nie ma i dlatego ciągle jesteśmy bezbronni. Tym bardziej ważna jest profilaktyka. Oto podstawowe zalecenia zachowania dobrego
zdrowia, nie tylko podczas obecnej epidemii. Bo zdrowie aż w 50% zależy od nas.

osób prawie go nie odczuwa. Dlatego czasem trzeba się
wręcz zmuszać do picia. Najlepiej zaczynać dzień szklanką
wody, a potem mniej więcej co dwie godziny kolejna. No i koniecznie zabieramy małą butelkę wody wychodząc z domu!

ZDROWA DIETA
Zdrowe odżywianie to 5 posiłków dziennie. Senior nie
powinien się objadać, dieta musi być dostosowana do wieku. Różnorodne, bogate w świeże warzywa i owoce posiłki dostarczą wystarczającą ilość witamin i nie będą wtedy
potrzebne żadne suplementy diety. One mogą wręcz zaszkodzić, zwłaszcza przy użyciu niekontrolowanym przez
lekarza. Jedyną witaminą, którą powinniśmy suplementować
jest witamina D – seniorzy codziennie, przez cały rok, w ilości
1000-2000 jednostek na dobę; na ogół jest to jedna pastylka.
Podczas pandemii zauważalne jest zainteresowanie seniorów
suplementami. One nie pomagają w profilaktyce koronawirusowej – nie ma na razie na to żadnego leku zapobiegającego.
Jednym zdaniem: by zdrowo żyć wystarczy 5 posiłków dziennie bogatych w warzywa i owoce, czyli w naturalne witaminy
+ 1,5-2 litrów wody na dobę.

HIGIENA – MYCIE RĄK I ZACHOWANIE
DYSTANSU POMIĘDZY LUDŹMI

RUCH I WODA DO PICIA.
Zacznę od aktywności fizycznej – jest bardzo ważna, nie
tylko podczas obecnej epidemii. Mimo, że dalej zaleca się
ograniczenie kontaktów, to jednak wychodźmy na zewnątrz
jak najczęściej, np. z psem, zwłaszcza że pogoda temu
sprzyja; jeśli ze znajomymi, to zachowujmy odpowiednią
odległość. Podkreślam z całą mocą: zwierzaki nie przenoszą
wirusa! A ludzie, którzy mają psa, kota dłużej żyją. Ruch na
świeżym powietrzu jest ważny, ale można ćwiczyć również
w mieszkaniu. Na YouTube jest wiele ćwiczeń dla seniorów
– warto z nich korzystać. Apeluję do bliskich i opiekunów
osób starszych, by zwracali na to szczególną uwagę – nawet
proste ćwiczenia pozwalają utrzymać kondycję. Wystarczy
otworzyć okno, może włączyć ulubioną muzykę i ćwiczyć.
Oprócz ruchu ważna jest woda – powinno się jej pić 1,5-2
litrów na dobę. U seniorów pragnienie jest mniejsze, wiele
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Pamiętajmy, że wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, co oznacza wzajemne zakażanie. Dlatego ograniczajmy dalej niepotrzebne kontakty, zachowujmy bezpieczną
odległość – ok.1,5 m – od drugiej osoby; uważajmy nawet
na rozmawiających w towarzystwie przez telefon. I często
myjmy ręce. Wystarczy do tego zwykłe mydło. Jest najskuteczniejsze, nawet lepsze od żeli antybakteryjnych, bo rozpuszcza otoczkę lipidową wirusa. Pod warunkiem jednak, że
odpowiednio te ręce myjemy. Prawidłowy „zabieg” mycia rąk
powinien trwać ok. 30 sekund: myjemy dokładnie dłoń od
góry i od spodu oraz między palcami.

DEPRESJA Z POWODU SAMOTNOŚCI
Niestety, ograniczenie kontaktów międzyludzkich i dystans mają skutki uboczne. Obserwujemy nasilenie się depresji z powodu samotności. Oczywiście to jest zależne od
osobowości – niektórzy lubią być sami i obecna sytuacja im
sprzyja, innym – wręcz odwrotnie. Ale senior na ogół potrzebuje kontaktu z ludźmi. Ciągle normalna aktywność, życie
towarzyskie, nie są możliwe. Dlatego warto wykorzystywać
dostępne narzędzia komunikacyjne: telefon, czy komputer;

wielu seniorów nawet po 90-tce świetnie się nimi posługuje.
Czas ograniczonych przez epidemię kontaktów sprzyja też
nauce – wykorzystajmy go na zdobycie nowych umiejętności
multimedialnych, bo w przyszłości coraz częściej właśnie tak
będziemy się porozumiewać. Uczestniczmy w wydarzeniach
online – zwłaszcza oferta instytucji kultury w internecie bardzo
się teraz poszerzyła; część wydarzeń jest bezpłatna, czyli dla
wielu bardziej dostępna, niż przed epidemią. Korzystajmy
z wykładów i kursów z różnych dziedzin, np. językowe polecane są w każdym wieku. Wsparciem psychicznym – lekiem
na samotność – może być też zwierzak. Jeśli dotąd się nie
zdecydowaliśmy na czworonoga, to może właśnie teraz warto
wziąć psa lub kota ze schroniska?

UWAGA – SENIORZY SĄ W RÓŻNYM WIEKU!
Każdy senior powinien być w kontakcie ze swoim lekarzem, bo zwykle cierpi na różne choroby. Nie zawsze trzeba
od razu chodzić do przychodni – może wystarczyć teleporada. Najczęstszą przyczyną śmierci powyżej 65 roku życia
są choroby układu krążenia, ale dla grupy wiekowej 80+ najgroźniejsze są nowotwory i infekcje, w tym grypa i właśnie
koronawirus. To grupa szczególnie wrażliwa, bo odporność
z wiekiem się zmniejsza i dochodzą schorzenia współistniejące: niewydolność oddechowa, krążeniowa, co ułatwia
wnikanie wirusa poprzez drogi oddechowe. Potwierdzają to
światowe dane: największa umieralność na COVID19, sięgająca ok. 15%, jest wśród osób 80+.
Co jest sygnałem alarmowym? Gorączka podnosząca się
powyżej 38 st., męczący, suchy kaszel, trudności z oddychaniem i ogólne zmęczenie. Pamiętajmy, że u każdego z seniorów objawy mogą być inne. Na tym m. in. polega specyfika
geriatrii, że pewne choroby przebiegają różnie. Uwaga na

temperaturę – do wysokości 38 st.C nie należy jej za wszelką cenę obniżać, bo w ten sposób organizm sam się broni
przed wirusem. Jeśli ją obniżymy, ta walka będzie trudniejsza. Dopiero gdy temperatura zacznie podnosić się powyżej
38 st., to zastosujmy lek przeciwgorączkowy; najlepszy jest
paracetamol. Ale uważajmy, by go nie przedawkować – bezpieczna ilość to do 3 g na dobę. Dla seniorów większe dawki
mogą być groźne, bo generalnie nadużywają leków przeciwzapalnych ze względu na inne schorzenia wywołujące ból.
Reasumując: zdrowie aż w 50% zależy od nas (reszta, to
genetyka, środowisko itp.), dlatego dbajmy o nie każdego
dnia. Pamiętajmy o aktywności fizycznej – ćwiczenia w domu
i spacery, o zdrowej diecie bogatej w warzywa i owoce oraz
o piciu 1,5-2 l wody na dobę. Bardzo ważna jest higiena – mycie rąk mydłem przez ok. 30 sekund, a w kontaktach z ludźmi
zachowanie dystansu 1,5 m pomiędzy sobą. Dla poprawy
samopoczucia wykorzystujmy dostępne narzędzia komunikacyjne: telefon, czy komputer. I uczmy się – co dziennie
zdobywajmy jakąś umiejętność, nawet niewielką. Bądźmy też
w kontakcie ze swoim lekarzem – często wystarczy teleporada. Nigdy nie należy też panikować, to groźniejsze od każdej
choroby, od koronawirusa też. Panika może zrobić więcej
szkody niż sam wirus. Czasem wydaje mi się, że najbardziej
przydałaby się szczepionka na panikę…
 DR MED. KRZYSZTOF CZARNOBILSKI
Specjalista geriatrii
Dyrektor ds. Lecznictwa
Szpitala MSWiA w Krakowie
szpitala dedykowanego seniorom
Ekspert Głosu Seniora

VII OGÓLNOPOLSKIE SENIORALIA
W KRAKOWIE 27 VIII – 18 IX 2020 R.
W związku z wyjątkową sytuacją tegoroczne VII Ogólnopolskie
Senioralia w Krakowie przyjmą formę hybrydową. Część z zaplanowanych atrakcji w ramach projektu odbędzie się w tradycyjnej,
stacjonarnej formie m.in. rejsy edukacyjne po Wiśle, marsze i międzypokoleniówka z DJ Wiką, Msza Święta, wykłady spotkania edukacyjne. Do programu Senioraliów dodaliśmy wydarzenia w wersji
on-line na Głos Seniora TV, m.in. wykłady edukacyjne i historyczne.
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników stosujemy
wszelkie obostrzenia rządowe związane z pandemią COVID19.
Zapraszamy do śledzenia informacji na www.glosseniora.pl i naszym Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o wydarzeniach, które odbędą się w ramach tegorocznych Senioraliów.

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU
FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
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NIE BÓJMY SIĘ LEKARZA


Mamy częściowo za sobą drastyczne obostrzenia
epidemiczne. Powoli wraca normalność, niemniej
ciągle nie jest tak jak było. Z powodu epidemii
koronawirusa zmieniły się relacje pacjent – lekarz.
Również my, seniorzy musieliśmy przyzwyczaić się
do teleporad, czyli zastąpienia wizyt w przychodni
rozmową telefoniczną. Tę formę kontaktu warto polubić, bo zapewne już z nami zostanie. Nie bójmy się
nowego, bo strach zawsze jest złym doradcą. Pytamy
specjalistów, dlaczego nie trzeba się bać kontaktu
ze służbą zdrowia: z lekarzami, szpitalami, pogotowiem. Zobaczmy, co mówią o zachodzących zmianach i weźmy sobie ich rady do serca.
DR PIOTR PUC, ordynator
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
V Wojskowego Szpitala Klinicznego
w Krakowie.
Cały czas ogromnym problemem jest
obawa, zwłaszcza ze strony seniorów,
przed szpitalem. Lęk spowodowany
koronawirusem sprawia, że odsuwamy w czasie leczenie
innych schorzeń, które cały czas się rozwijają; pojawiają się
też nowe, niezdiagnozowane. Odkładanie kuracji może się
źle skończyć, zwłaszcza gdy chodzi o schorzenia przewlekłe.
Pacjenta w stanie zaostrzonej choroby zdecydowanie trudniej leczyć, mogą pojawić się powikłania, terapia jest dłuższa.
Obawa przed lekarzem, szpitalem jest nieuzasadniona.
My, jako służba zdrowia, mamy przecież bliskich, rodziny,
przyjaciół, więc – choćby z tego powodu – zachowujemy
maksymalną ostrożność i staramy się tak zabezpieczać, by
nie przenosić chorób.
Seniorzy nie tylko mogą, ale powinni się kontaktować
z lekarzem w szpitalu, czy na SORze, jeśli z ich zdrowiem
dzieje się coś niepokojącego. Szpitalny Oddział Ratunkowy,
pomoc całodobowa lekarzy pierwszego kontaktu są odpowiednio przygotowane, by przyjmować chorych. Tutaj musi
być bezpiecznie: dla pacjenta i dla nas.
DR MED. KRZYSZTOF
CZARNOBILSKI, specjalista geriatrii,
dyrektor ds. lecznictwa Szpitala
MSWiA w Krakowie
Wszystko wskazuje na to, że koronawirus już z nami zostanie i musimy
nauczyć się z nim żyć. Każdy senior
powinien więc być w kontakcie ze swoim lekarzem, bo zwykle cierpi na różne choroby, tzw. współistniejące. Nie zawsze
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jednak trzeba od razu zgłaszać się do przychodni – może
wystarczyć teleporada.
Jeśli chodzi o COVID powinniśmy się niepokoić dopiero
w chwili, gdy mamy męczący, suchy kaszel, trudności z oddychaniem, czujemy ogólne zmęczenie i gorączka podnosi
się powyżej 38 stopni.
Pamiętajmy jednak, że w starszym wieku objawy u każdego mogą być inne. Na tym m.in. polega specyfika geriatrii,
że pewne choroby przebiegają różnie – np. bez kaszlu albo
wzrostu temperatury. Dlatego tak potrzebny jest kontakt
z lekarzem.
DR JERZY FRIEDIGER, członek
prezydium Naczelnej Rady
Lekarskiej oraz dyrektor szpitala
specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego w Krakowie.
Powoli, po okresie po pandemii,
w służbie zdrowia zaczyna wracać
pewnego rodzaju normalność. Szpitale zaczynają przyjmować planowych pacjentów i planowo operować. Ponieważ
brakuje nam zdecydowanych zaleceń – ze strony inspektoratu sanitarnego czy ministra zdrowia – przy przyjmowaniu
pacjentów, działamy trochę „na wyczucie” doświadczonych
lekarzy, którzy zajmują się chorobami zakaźnymi i mikrobiologią. U nas w szpitalu obowiązuje karta pacjentów przyjętych w trybie planowym: 24 godziny przed przyjęciem pobierany jest wymaz w kierunku COVID; przyjmujemy, jeżeli
jest ujemny. Od pacjentów przyjmowanych w trybie ostrym
– a takich mamy co najmniej kilkunastu dziennie, na różne
oddziały – pobieramy wymaz na wejściu; izolujemy ich do
momentu uzyskania wyniku.

PRZYCHODZI SENIOR DO APTEKI…CZYLI
NOWA ROLA FARMACEUTY
Epidemia koronawirusa pokazała, jak skutecznie lekarzy
wspierają farmaceuci. Okazali się oni bliskimi i najbardziej
dostępnymi sojusznikami pacjentów dzięki temu, że poprzez
e-recepty mają pełen obraz ich leków. Z danych wynika, że
w czasie epidemii apteki odwiedziło 72 % Polaków, a wśród
nich było ok. 80 % seniorów*). Dużo osób, zwłaszcza w starszym wieku, trafia do nas, bo kontakt z przychodniami ciągle
jeszcze jest utrudniony. Staramy się im pomóc, uspokoić ich.
Dzięki e-recepcie możemy monitorować, czy pacjent odnawia
receptę, czy wykupuje leki. Możemy mu zwrócić uwagę na
interakcje między nimi i doradzić kontakt z lekarzem – mówi
kierownik jednej z krakowskich aptek.
*)

dane za Centrum Prasowym PAP

TANIEC LECZY,
REHABILITUJE


Taniec wymusza taką zmianę metabolizmu, która
przyczynia się do wytwarzania endorfin – białek
zwanych enzymami szczęścia. Wiele osób starszych, częściej uczestnicząc w tańcu, mogłoby zrezygnować z zażywania niektórych leków.

TANIEC W KRĘGU
W krakowskim liceum na oś. Dywizjonu 303 widziałam
takie obrazki jeszcze przed pandemią: muzyka dobiegająca
z komórki instruktorki tańca pani Justyny Dragan wypełnia
korytarz; uczestniczki zajęć włączają się do
utworzonego na środku kręgu, podchwytują
rytm i tańczą. Nie są to jednak uczennice tej
szkoły – kobiety mają po 55-80 lat. Należą do
Centrum Aktywności Seniora, które prowadzi
pani Anna Pietras.
Gdy tańczą zapominają o troskach, kłopotach, dolegliwościach. Spoglądają na instruktorkę, podporządkowując się jej wskazówkom
i poleceniom, a ta cierpliwie i z wdziękiem
uczy kolejnych kroków. Na zajęcia taneczne
przychodzą czasem mężczyźni, ale nielicznie.
W czasie przerw lekcyjnych tańczących
obserwują uczniowie szkoły. Raz pani Justyna
zaprosiła ich do wspólnego kręgu – włączyli
się wnosząc powiew młodości.
W czasach pandemii krakowskie CAS-y
podjęły działalność online, korzystając z aplikacji zoom. Wielu seniorów widzi więc w swoich domach, na ekranie komputera, Justynę Dragan i tańczą
razem z nią. Czasem prowadzi zajęcia przy wsparciu męża,
Dariusza Dragana, także instruktora tańca. W przygotowaniu ich strona internetowa: www.wkregutanca.pl. Na razie
krótkie lekcje tańca pani Justyny można zobaczyć wpisując
w Internecie: „taniec w kręgu – Kraków”.

TANIEC JAK LEK
Co na temat tańca mówią lekarze? Oddajemy im głos.
Kardiolog prof. Piotr Jankowski: „Ruch obniża ciśnienie tętnicze krwi, poprawiając funkcje serca oraz naczyń – a nadciśnienie występuje u ok. 9 mln Polaków. Zmniejsza też
stężenie cholesterolu, obniża poziom cukru. Warto pamiętać, że cukrzyca II stopnia dopada co czwartego Polaka po
60 roku życia.”

Neurochirurg prof. Marek Moskała: „Z wiekiem naczynia
krwionośne starzeją się – także mózgowe, zaś komórki nerwowe stopniowo zanikają. Ruch i wielomodalna stymulacja
mózgu, jaką jest taniec, powoduje wzrost przepływu krwi
w tym narządzie oraz poprawę jego metabolizmu. Wówczas
do tkanek mózgowych jest doprowadzana większa ilość
tlenu i glukozy, więc organ ten lepiej funkcjonuje. Taniec
wymusza taką zmianę metabolizmu, która przyczynia się do
wytwarzania endorfin – białek zwanych enzymami szczęścia.
Myślę, że wiele osób starszych, częściej uczestnicząc w tańcu, mogłoby zrezygnować z zażywania niektórych leków.”

Ortopeda dr med. Artur Oberc: „Zrównoważony wysiłek
fizyczny, jaki zapewnia taniec, pomaga w utrzymaniu prawidłowego zakresu ruchu w stawach i poprawia stabilizacje
mięśniową. Jest nieodzowny dla dobrego funkcjonowania
chrząstki stawowej, a także ogólnej koordynacji ruchowej
i poprawy kontroli równowagi.”
Psycholog dr Barbara Zawadzka: „Taniec uwalnia napięcie, ułatwia rozładowanie negatywnych emocji, buduje
harmonię fizyczną i psychiczną – ciała i ducha. Pomaga przełamywać nieśmiałość i dystans, budować poczucie własnej wartości. Podczas tańca zbiorowego neurony lustrzane
powodują wytwarzanie emocji pozytywnych i wzmacniają
je. Wtedy łatwiej radzić sobie ze stresem i samotnością.”
 KRYSTYNA ROŻNOWSKA
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EKSPERCI ALARMUJĄ
– SENIOROM GROZI WIDMO
NIELECZONYCH CHORÓB



Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej
w trakcie pandemii został drastycznie ograniczony, a wysiłek systemu ochrony zdrowia
skupia się na pacjentach cierpiących na COVID 19.
Tymczasem seniorom potrzebna jest stała opieka lekarzy specjalistów – zapewnienie im dostępu
do specjalistycznej opieki medycznej powinno być
priorytetem. Wielu z nich przerwało dotychczasowe terapie i nadal obawia się wizyty w przychodni.
Tymczasem nieleczone choroby mogą być jeszcze
groźniejsze niż koronawirus.
Eksperci wskazują, że kolejki na izbie przyjęć są mniejsze,
ale to nie oznacza, że seniorzy przestali chorować. Wielu
z nich, choć potrzebuje natychmiastowej wizyty w lekarskim
gabinecie, boi się bezpośredniego kontaktu ze specjalistą.
O sytuacji Seniorów w trakcie pandemii COVID 19 rozmawiali eksperci podczas debaty on-line „Zdrowie w pandemii – czyli jak w dobrej kondycji wejść do nowej normalności i budować siły do dalszej walki z koronawirusem?”
(30 VI 2020). Jej partnerem merytorycznym była polska firma
farmaceutyczno-biotechnologiczna Adamed.
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TELEFON NIE ZASTĄPI LEKARZA
Pandemia COVID 19 wywróciła do góry nogami cały system opieki zdrowotnej. To dla niej trudny sprawdzian,
ale i katalizator zmian. Koronawirus pokazał, jak ważne są
rozwiązania w zakresie telemedycyny oraz informatyzacji.
Również seniorzy są zmuszeni do korzystania ze zdalnej
konsultacji, a wizyty lekarskie, na które oczekiwali przez
wiele miesięcy, zostały odwołane z uwagi na koronawirusa.
Ostatni kwartał dla seniorów to duży krok wstecz – uważa
dr hab. n. med. Filip Szymański, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych. – Należy jak najszybciej
przywrócić tradycyjną służbę zdrowia. Lekarz pierwszego
kontaktu, który przyzwyczaił się do pracy z teleporadą, powinien wrócić do bezpośrednich spotkań. Miałem pacjentkę,
która przyszła z nieleczonymi chorobami: od miesiąca źle
się czuła, było jej duszno. Wcześniej miała dwie teleporady,
ale one nic nie wniosły. Lekarz prowadzący nie widział choćby
tego, że jest opuchnięta; wymagała intensyfikacji leczenia
i włączenia innych leków. Pacjentów w podobnej sytuacji
jest bardzo wielu – mówił Szymański. – Dane z europejskich
uniwersytetów medycznych wyraźnie wskazują, że w Europie
spadła liczba zgłoszeń na izbę przyjęć z powodu zawału
serca czy świeżego udaru mózgu. Nikt jednak nie wierzy, że

tych przypadków jest mniej. Czynników ryzyka jest tyle samo,
a nawet więcej, bo przecież dochodzą takie problemy jak
depresja, zaburzenia lękowe czy strach – dodał. Niestety, seniorzy pozostają w domu z obawy przed zakażeniem i zbyt
późno trafiają do szpitali z ciężkimi zaostrzeniami chorób.
A przecież z punktu widzenia opieki senioralnej najważniejsze
są choroby przewlekłe. Seniorzy muszą zrozumieć, że tylko
ich regularna kontrola może przełożyć się na sukces leczenia.
Każdy mówi o koronawirusie, ale konsekwencje nieleczenia
chorób przewlekłych będą dużo gorsze niż pandemia – podkreślił Szymański.

Problemy ze służbą zdrowia nie pojawiły się teraz. Dostęp do specjalistów dla seniorów był od zawsze utrudniony.
Dlatego z pewną grozą słucham doniesień o możliwych
konsekwencjach izolacji w postaci zaostrzenia nieleczonych chorób przewlekłych. Kumulacja ich skutków może
stanowić jeszcze większe zagrożenie, niż sama epidemia
– mówiła Ostrowska.

„LEPIEJ CHOROWAĆ NA COVID 19”
Zdaniem prof. dr hab. n. med. Bolesława Samolińskiego, Przewodniczącego Rady Ekspertów przy Rzeczniku
Praw Pacjenta, w ramach systemu zdrowotnego seniorzy
znajdują się w najgorszej sytuacji, bo są coraz bardziej dotknięci izolacją nie tylko ze względu na epidemię, ale też
w wyniku ogromnego tempa rozwoju cywilizacji i trudności
w dostosowaniu się do niego.
– Pamiętajmy, że seniorzy boją się epidemii, ale nadal
chorują na przewlekłe choroby. Dlatego osoby starsze chcą
mieć kontakt ze swoim doradcą zdrowotnym, lekarzem lub
pielęgniarką. Te więzi muszą być zachowane. Z mojego punktu widzenia teleporada jest dla osób zdrowych lub stabilnych.
W przypadku seniorów musi nastąpić bezpośrednie spotkanie pacjenta i lekarza; czasem po pierwszym spojrzeniu wiem,
że coś się dzieje – mówił Samoliński. – Specjalista potrzebuje
też wsparcia technologiczno-laboratoryjnego. Na odległość
nie da się przeprowadzić, często rozstrzygających, badań.
Zgadzając się z przedmówcami dr Elżbieta Ostrowska,
Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dodała, że seniorzy nie zostali zamknięci
w domu teraz, bo tak naprawdę – w swojej masie – są odcięci od świata i bez epidemii. Pandemia tylko wyostrzyła
pewne zjawiska: samotność, wycofanie, słabe relacje społeczne, z którymi osoby starsze zmagają się każdego dnia.

SENIORZY POTRZEBUJĄ UWAGI
W opinii dr. Tomasza Komendzińskiego, Kognitywisty
z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK, to właśnie
seniorzy najbardziej odczuwają psychiczne skutki pandemii.
Jest to jeden z wniosków międzynarodowego zespołu naukowców z 22 krajów, którzy badają, jak pandemia COVID 19
wpływa na emocje, poziom stresu, poczucie bezpieczeństwa i więzi społeczne.
– Podstawowym problemem seniorów jest efekt izolacji
społecznej. Ważne, by w „zdalnych” warunkach utrzymali
maksymalnie dużo interakcji z innymi ludźmi i dbali o całe
bogactwo relacji, które wspomagają zdrowe starzenie się.
Miejmy dla seniorów bardzo dużo empatii, bo emocje są dla
nich bardzo istotne – mówił Komendziński.
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LEK ROŚLINNY
A SUPLEMENT DIETY
– PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE



Dążenie społeczeństwa do zdrowego trybu życia
i powrót do naturalnych metod leczenia, a także
zwrócenie większej uwagi na znaczenie profilaktyki spowodował, że na rynku dostępne są różne
produkty ziołowe. Często traktujemy je jako lecznicze, ale czy zawsze tak jest? Jedne są lekami, a inne
suplementami diety. Aby uniknąć pomyłki, warto
sprawdzić oznaczenia znajdujące się na opakowaniu
i przede wszystkim poznać różnice.

CZYM JEST LEK?
Lek, czyli inaczej produkt leczniczy, jest to substancja czy
ich mieszanina, która ma właściwości leczenia lub zapobiegające chorobom. Może też być podawany w celu przywrócenia,
poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub
metaboliczne. Leki są zatwierdzane przez Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (URPL), a po zarejestrowaniu podlegają bardzo
rygorystycznym, jasnym i ściśle określonym wymaganiom
w zakresie regularnych kontroli jakościowych i ilościowych.
Dodatkowo są stale monitorowane przez inspekcję farmaceutyczną pod kątem ewentualnych działań niepożądanych
i interakcji. Producent leku odpowiada za jego jakość, gwarantując bezpieczeństwo stosowania. Kontroli podlega każda wyprodukowana seria leku, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodności, decyzją Głównego Inspektora
Farmaceutycznego (GIF) całe partia jest z dnia na dzień wycofywane z rynku. Każdy produkt leczniczy posiada pozwolenie
dopuszczające do obrotu: Pozwolenie NR R/… . To oznaczenie
znajduje się na opakowaniu.
Lek roślinny to produkt aktywny i efektywny przy wskazanym schorzeniu, wykonany zgodnie z zasadami Dobrej
Praktyki Produkcyjnej (GMP).

CZYM JEST SUPLEMENT DIETY?
Suplement diety jest środkiem spożywczym będącym
skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych albo innych substancji pojedynczych, złożo-
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nych, wykazujących efekt odżywczy czy inny fizjologiczny.
Jego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Aby wprowadzić taki produkt na rynek wystarczy złożyć wniosek
do Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), dołączyć wzór
opakowania wraz z ulotką i rozpocząć produkcję. Opiniowanie takich produktów następuje po kilku, a nawet kilkunastu miesiącach, co oznacza, że nie wiemy, czy ma
jakąkolwiek wartość.
Suplement nie wymaga standaryzacji, czyli określenia
zawartości substancji czynnej, jak w przypadku leków, wobec czego do jego produkcji używa się często surowców
niskiej jakości; kupujący sam nie może tego sprawdzić. Nie

prowadzi się też żadnych analiz skuteczności, monitorowania bezpieczeństwa czy ewentualnych interakcji suplementów. Z definicji wynika, że są one kierowane do osób
zdrowych, które chcą uzupełnić niedobory w swojej diecie
stwierdzone w badaniach. Warto konsultować konieczność
przyjmowania suplementów z lekarzem, farmaceutą lub
dietetykiem, co pozwoli na ich prawidłowy dobór, skuteczny i bezpieczny dla organizmu.

wątrobę, na oczy, włosy, na odchudzanie. Narodowy Instytut
Leków przeanalizował losowo 50 popularnych suplementów
diety sprzedawanych w aptekach. W co czwartym badanym
produkcie potwierdzono niedobór lub wręcz brak deklarowanych w ulotce witamin czy składników mineralnych.
Oczywiście nie wszystkie suplementy diety są nieprzydatne czy złej jakości. Często suplementacja może być jak
najbardziej pożądana i właściwa, szczególnie gdy brakuje

LIPA – LEK

KOPER – LEK

MELISA – LEK

LIPA – SUPLEMENT

KOPER – SUPLEMENT

MELISA – SUPLEMENT

PORÓWNANIE LECZNICZYCH PRODUKTÓW ROŚLINNYCH Z ICH ODPOWIEDNIKAMI W FORMIE SUPLEMENTÓW DIETY W MAKROFOTOGRAFII.

LEKI I SUPLEMENTY DIETY – RÓŻNICE
Tak leki, jak i suplementy diety dostępne są w aptekach i sklepach zielarsko-medycznych. Często więc
stajemy przed dylematem: co wybrać? Tym bardziej,
że nazwy są niemal identyczne, np. Liść Melisy lub Melisa, sprzedaje je farmaceuta, a do tego opis leku jest
mniej przystępny i zawiera ostrzeżenia co do stosowania.
Należy pamiętać, że lek, inaczej produkt leczniczy, wytwarzany przez firmę farmaceutyczną, posiada stosowne badania potwierdzone zezwoleniem dopuszczenia na rynek.
Takiej gwarancji nie mają suplementy diety. Również ich
dwuletni termin ważności budzi zastrzeżenia ze względu
na zachowanie wartości produktu, szczególnie przy substancjach olejkowych,
Duża część naszego społeczeństwa wręcz nadużywa
suplementów diety, widzi w nich remedium na wszystkie
swoje „bolączki”, często postrzegając je jako „substytuty
leków”. Wynika to z ulegania reklamie tych produktów sugerującej, że są złotym środkiem na wszystko: na serce,

nam odpowiedniej dawki witamin czy substancji mineralnych. Nie można jednak bezrefleksyjnie podchodzić do
zakupu wszystkiego, co oferują producenci bądź sprzedawcy, poprzez agresywną reklamę. Warto przy zakupie
zapytać o odpowiednik leku lub poprosić o specyfikację
jakościową suplementu. Prawie zawsze cena obu produktów jest podobna, więc wybierajmy świadomie – czyli lek.
Reklama leków może zawierać tylko treści potwierdzone i udokumentowane badaniami. Nadużycia w tym zakresie są natychmiast wychwytywane, a reklamy wycofywane.
Obowiązkowa jest informacja dla odbiorcy o wszystkich
zagrożeniach poprzez zamieszczenia następującej treści:
„Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do
opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża `twojemu
życiu lub zdrowiu.”
Zastosowanie podobnych restrykcji wobec suplementów diety uchroniłoby wielu klientów przed zakupem bezwartościowego produktu.
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SENI WSPIERA
AKTYWNE ŻYCIE


W przypadku pojawienia się objawów nietrzymania moczu pierwszym krokiem powinno być
skonsultowanie się ze specjalistą: może to być
lekarz, pielęgniarka czy urofizjoterapeuta. Określi on
przyczyny problemu, a także pomoże dobrać odpowiednią drogę leczenia. Istnieje wiele sposobów, aby
poradzić sobie z nietrzymaniem moczu. Jednym z nich
są niezawodne, polskie wyroby higieniczne Seni.

osobom z nietrzymaniem moczu oraz opiekunom osób
przewlekle chorych i niepełnosprawnych, dostarczając
im produkty chłonne i pielęgnacyjne doskonałej jakości.
Wspiera seniora na różnych etapach jego życia odpowiadając na jego potrzeby. Zależnie od stopnia nasilenia
nietrzymania moczu oraz osobistych preferencji, Seni
oferuje szeroką gamę produktów, między innymi wkładki
Seni Lady i Seni Man, a także majtki chłonne Seni Active.
Z produktami Seni można bez obaw cieszyć się codziennym i aktywnym życiem, mimo nietrzymania moczu.

Współczesny senior to człowiek zadowolony z życia,
SENI LADY – DLA KOBIET
pełen energii, wierzący we własne siły, ciekawy świata i ludzi. Aktywny tryb życia jest dla niego czymś naturalnym.
Seni Lady to wyjątkowe, dyskretne wkładki na nietrzyNordic walking, gimnastyka, zabawa z wnukami czy zwymanie moczu dostępne aż w 8 poziomach chłonności.
kłe spacery na łonie natury stanowią stały element jego
Przeznaczone są dla aktywnych kobiet z lekkim i średnim
dnia. Pomimo braku obowiązków zawodowych co dziennietrzymaniem moczu. Wiele kobiet po zauważeniu u siebie
nie stara się troszczyć zarówno o siebie, jak i o swoich
objawów tej dolegliwości odczuwa wstyd, dyskomfort czy
bliskich. Czasami na dronawet strach. Nie wiedząc, jak temu zaradzić intuicyjnie
dze swojego życia senior
napotka trudności, a jedną
z nich może być nietrzymanie moczu. To dolegliwość,
z którą mierzy się wiele kobiet i mężczyzn. Mimo, że
nietrzymanie moczu bywa
problematyczne, to istnieją
sposoby, aby sobie z nim
radzić. Jednym z nich są
niezawodne, polskie wyroby higieniczne Seni. Warto
pamiętać, że w przypadOd lewej: SENI LADY NORMAL 30 sztuk, SENI LADY SLIM MICRO 28 sztuk + 4 GRATIS,
ku pojawienia się objawów
SENI LADY PLUS 15 sztuk
nietrzymania moczu pierwszym krokiem powinno być
skonsultowanie się ze specjalistą: może to być lekarz,
sięga po podpaski. To błąd. Podpaski nie są wystarczająpielęgniarka czy urofizjoterapeuta. Określi on przyczyny
cym zabezpieczeniem przy nietrzymaniu moczu. Przystoproblemu, a także pomoże dobrać odpowiednią drogę
sowane są do wchłaniania krwi, która jest gęstsza i pojawia
leczenia.
się w znacznie mniejszej ilości. Nie poradzą sobie zatem
z wchłonięciem moczu, ani z nieprzyjemnym zapachem.
SENI WSPIERA SAMODZIELNOŚĆ OSÓB
Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady, w przeciwieńZ NIETRZYMANIEM MOCZU
stwie do zwykłych podpasek, zapewniają suchość i neuSeni to polska marka należąca do portfolio marek Totralizację przykrego zapachu moczu, co jest gwarancją
ruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, produbezpieczeństwa i dyskrecji. Są testowane dermatologiczne,
centa między innymi takich wyrobów, jak podpaski Belłagodne dla skóry, wygodne i łatwo je założyć – wystarczy
la czy opatrunki Matopat. Seni od wielu lat towarzyszy
przykleić je do bielizny.
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SENI MAN
– DLA MĘŻCZYZN
Seni Man to wkładki
przeznaczone dla aktywnych mężczyzn z lekkim
i średnim nietrzymaniem
moczu, dostępne w 3 poziomach chłonności. Ich
unikalny kształt sprawia,
że idealnie dopasowują się do męskiej anatomii, zapewniając dyskrecję
i swobodny dostęp powietrza do skóry. We wkładzie
chłonnym wkładek Seni
Man zawarte są specjalne
mikrogranulki, które odpowiadają za suchość i neutralizację nieprzyjemnego
zapachu moczu. Seni Man
to gwarancja bezpieczeństwa, pewności i braku konieczności rezygnowania
z dotychczasowego trybu
życia.

SENI ACTIVE
– DLA KAŻDEGO

Od lewej: SENI MAN NORMAL 15 sztuk, SENI MAN EXTRA 15 sztuk,
SENI MAN SUPER 20 sztuk

Seni Active to wygodne
majtki chłonne, które są
optymalnym rozwiązaniem
dla osób aktywnych, ceniących sobie wygodę i bezpieczeństwo. Przypominają
zwykłą bieliznę – podczas
wizyty w toalecie opuszcza
się je jak normalne majtki,
a następnie zakłada z powrotem. Aby zmienić majtki
na nowe, wystarczy rozeOd lewej: SENI ACTIVE NORMAL 30 sztuk rozmiar S, SENI ACTIVE SUPER 10 sztuk rozmiar M,
SENI ACTIVE PLUS 10 sztuk rozmiar L
rwać szwy boczne i wyrzucić je do kosza. Dzięki
stępne w trzech poziomach chłonności i w rozmiarach
nieszczeleszczącemu, miękkiemu i oddychającemu materiałowi nie odznaczają się pod ubraniem gwarantuod S do XXL.
jąc dyskrecję. Zapewniają wysokie poczucie suchości,
a zawarte w nich specjalne mikrogranulki zapobiegają
Oferujemy możliwość zamówienia próbek powyższych
powstawaniu nieprzyjemnego zapach moczu. Są doproduktów na naszej stronie: www.seni.pl

Produkty można zakupić w aptekach, sklepach medycznych i w oficjalnym sklepie
marki Seni na www.seni 24.pl
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PNEUMOKOKOWE
ZAPALENIE PŁUC U OSÓB
STARSZYCH
– DOWIEDZ SIĘ, CZY JESTEŚ W GRUPIE
RYZYKA. SPRAWDŹ,
CO MOŻESZ ZROBIĆ



Infekcje dróg oddechowych stanowią poważne
zagrożenie dla zdrowia i życia seniorów, będąc
problemem całorocznym, nasilającym się w sezonie jesienno-zimowym. W naszym kraju to właśnie
zakażenia dolnych dróg oddechowych są najczęstszą przyczyną hospitalizacji u osób w starszym wieku, a 50% pobytów w szpitalu spowodowane jest
zapaleniem płuc. W wielu przypadkach udaje się
określić, jaki drobnoustrój chorobotwórczy jest odpowiedzialny za objawy zapalenia płuc – najczęściej
(u ok. 35% pacjentów) jest to bakteria Streptococcus
pneumoniae, nazywana potocznie pneumokokiem.

ZAKAŻENIA PNEUMOKOKOWE,
W TYM ZAPALENIE PŁUC, WYSTĘPUJĄ
NAJCZĘŚCIEJ W DWÓCH SKRAJNYCH
GRUPACH WIEKOWYCH: U DZIECI
DO DRUGIEGO ROKU ŻYCIA I U OSÓB
STARSZYCH W WIEKU POWYŻEJ 65 LAT.
Czynniki, które sprzyjają częstszemu i ciężkiemu przebiegowi infekcji pneumokokowych u seniorów to m.in. osłabienie
układu immunologicznego, które obserwowane jest w sposób naturalny u osób starszych, częstsze występowanie
chorób przewlekłych, spośród których: cukrzyca zwiększa
ryzyko zachorowania na pneumokokowe zapalenie płuc
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blisko trzykrotnie, przewlekła choroba układu sercowo-naczyniowego, jak i palenie papierosów – zwiększa ryzyko
czterokrotnie, astma oskrzelowa – sześciokrotnie, a przewlekła choroba płuc (np. przewlekłe obturacyjne zapalenie płuc) – blisko ośmiokrotnie. Dodać należy, że również
nadużywanie alkoholu zwiększa szansę zachorowania na
pneumokokowe zapalenie płuc pięciokrotnie. Inne stany
zwiększające ryzyko zachorowania to zaburzenia odporności, przewlekłe choroby wątroby. Dane epidemiologiczne
są bezwzględne i jednoznacznie dowodzą, jak wiele osób
należy do grupy ryzyka zakażeń pneumokokowych, często
nie do końca zdając sobie z tego sprawę.
Zakażenia pneumokokowe obarczone są wysokim ryzykiem powikłań i zgonu. Oszacowano, że spośród każdych
20 dorosłych osób, które zachorują na pneumokokowe zapalenie płuc, jedna umrze.

JAK MOŻEMY UCHRONIĆ SIĘ PRZED
PNEUMOKOKOWYM ZAPALENIEM PŁUC?
ZE WZGLĘDU NA CZĘSTE WYSTĘPOWANIE
PNEUMOKOKOWEGO ZAPALENIA PŁUC
U OSÓB STARSZYCH, NIEZMIERNIE WAŻNA
JEST ICH PROFILAKTYKA.
Wskazane jest zatem, by wszystkie osoby po 65. roku życia
wykonały szczepienie przeciw pneumokokom. O szczepieniu można i należy pomyśleć jednak wcześniej, już po

50 roku życia, kiedy to wrasta szansa na wystąpienie co
najmniej jednego czynnika ryzyka zachorowania na pneumokokowe zapalenie płuc. Szczepienie można podać tego
samego dnia, w którym pacjent jest szczepiony przeciw
grypie. Należy podkreślić, że szczególnie teraz, w czasie
pandemii COVID-19, konieczne jest wykonywanie szczepień, które skutecznie zapobiegają chorobom zakaźnym
znanym od dawna, a których nie można bagatelizować, bo
mogą one wikłać przebieg zakażenia wywołanego nowym
koronawirusem SARS-CoV-2. Szczepienia przeciw pneumokokom i przeciw grypie są obecnie uznawane, zarówno

przez ekspertów WHO, jak i polskich, za priorytetowe do
wykonania w czasie pandemii COVID-19 u osób dorosłych,
zwłaszcza z grup ryzyka.

ZAPYTAJ LEKARZA O SZCZEPIENIA
PRZECIW PNEUMOKOKOM I GRYPIE.
 PROF. DR HAB. N. MED. ANETA NITSCH-OSUCH
ZAKŁAD MEDYCYNY SPOŁECZNEJ
I ZDROWIA PUBLICZNEGO
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

1. Centers for Disease Control and Prevention, https://www.cdc.gov/pneumococcal/index.html (dostęp sierpień 2020); 2. Komunikat w sprawie wykonywania
szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19 (dostęp sierpień 2020)

Artykuł sponsorowany przez Pfizer Polska Sp. z o.o.

PP-PRE-POL-0231
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ZIELARSTWO W ZAKONACH,
CZYLI SKĄD SIĘ WZIĄŁ BALSAM KAPUCYŃSKI



W dużych, nowoczesnych miastach klasztorne ogrody stanowią enklawę spokoju i odosobnienia, są wydzielonym ze świata, tajemniczym kawałkiem natury. Od setek lat bliskość
z Bogiem przywodzi zakonników do bliskości
z naturą – dary natury są darami Boga. Od początku istnienia zakonów w klasztornych ogrodach uprawiano różne rośliny – jednych używano
w zakonnej kuchni, a z innych przyrządzano medykamenty. Wiele specyfików znamy do dzisiaj:
Benedyktynka, La Grande Chartreuse, Balsam
Jerozolimski czy Balsam Kapucyński.
Ten ostatni powstał w Czechach. To ciekawe, że jako stróże receptury wiemy o nim w zasadzie niewiele. W osiemnastym wieku przy kapucyńskich klasztorach na terenie Czech
istniały herbaria, czyli wielkie ogrody, w których uprawiano
lecznicze zioła; przepisów na ziołowe specyfiki było zapewne sporo. Jednak wydarzenia dziejowo-polityczne przyniosły tam kasatę prawie wszystkich klasztorów. Funkcjonował tylko jeden – w Pradze. Właśnie tam przetrwała wiek
dziewiętnasty receptura naszego Balsamu Kapucyńskiego;
był wtedy wytwarzany na niewielką skalę. Podczas I Wojny Światowej wcielono do austriackiej
armii wszystkich zdolnych do
walki zakonników z praskiego klasztoru. Jeden z nich,
w wyniku wojennej zawieruch, trafił do Krakowa. Był ranny. Leczono
go w polowym lazarecie. Tam rozpytywał
o kapucynów w mieście. Zakonnicy zabrali
współbrata do siebie
i kiedy doszedł do zdrowia, w podziękowaniu
za opiekę, przekazał im
recepturę na Balsam
Kapucyński, specyfik skuteczny
w wielu dolegliwościach
używany do
dziś.

150 ml
300 ml
500 ml
5l

ziarnista
mielona
250 g
1000 g

PRODUKTY

PRODUKTY
KAPUCYŃSKIE
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POLSKIE
NATURALNE
TRADYCYJNE
ZAKONNE

Zapraszamy do sklepu internetowego

manufaktura.kapucyni.pl

fb: @manufakturakapucynow
Manufaktura Kapucynów sp. z o.o.
tel: 12 292 81 65
fax: 12 292 81 64
kom: 795 431 809
e-mail: manufaktura@kapucyni.krakow.pl

200 ml
750 ml
5l

DBAJ O OCZY
KAŻDEGO DNIA

Wyniki Wielkiego Badania Wzroku*) wskazują,
że co szósty Polak nigdy nie był u okulisty lub
optometrysty, a prawie co piąty (19 proc.) nie
wie, czy ma wadę wzroku. O choroby oczu i profilaktykę pytamy prof. dr hab. n. med. Zbigniewa
Zagórskiego, który jest wybitnym ekspertem z zakresu okulistyki z ogromnym, międzynarodowym
doświadczeniem.
Jak senior, który do końca życia chce komfortowo korzystać ze swojego wzroku powinien dbać o oczy co dzień?
Zdrowy tryb życia może uchronić lub spowolnić występowanie chorób oczu. Trzeba kontrolować ciśnienie krwi
i poziom cukru, bowiem nieleczone nadciśnienie i cukrzyca prowadzą do rozwoju wielu chorób oczu. Wskazane są
badania okulistyczne raz na rok.
Co to jest starczowzroczność?
Starczowzroczność to pojawiające się około 45 roku życia
stopniowe, postępujące pogarszanie widzenia do bliży na
skutek osłabienia akomodacji. Wcześniej występuje u osób
z nadwzrocznością, krótkowidz może znacznie dłużej czytać
bez okularów.
Jakie choroby oczu są najczęstsze i które mogą skutkować utratą wzroku?
Do najczęstszych, związanych z wiekiem, należy tzw. suche oko spowodowane zaburzoną czynnością gruczołów
powiekowych i łzowych. Na zaćmę zachoruje każdy, jeśli
będzie żył dostatecznie długo. Jej operacja to najczęściej wykonywany zabieg na świecie, ryzyko powikłań jest minimalne.
Do nieodwracalnej ślepoty może prowadzić jaskra, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (tzw. AMD) oraz retinopatia cukrzycowa. Pacjenci z dużymi wadami wzroku mają
zwiększone ryzyko wystąpienia chorób oczu. Przy krótkowzroczności są to zwyrodnienie i odwarstwienie siatkówki
oraz jaskra otwartego kąta, a w nadwzroczności – jaskra
zamkniętego kąta oraz zwyrodnienie plamki. Wady można
korygować okularami i soczewkami kontaktowymi oraz zabiegami chirurgicznymi.
Co to jest chirurgia jednego dnia i które zabiegi okulistyczne można przeprowadzać w ten sposób?
Chirurgia jednego dnia polega na maksymalnym skróceniu pobytu pacjenta w szpitalu – przyjmowany jest zwy-

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski jest wybitnym ekspertem z zakresu okulistyki z ogromnym,
międzynarodowym doświadczeniem.

kle około jednej godziny przed operacją i wypisywany po
upływie 30-60 minut po zabiegu; następnego dnia zgłasza
się na badanie kontrolne. Można tak wykonywać prawie
wszystkie zabiegi chirurgiczne oka.
Czy wszystkie zabiegi można wykonać w ramach NFZ?
Jakie są terminy oczekiwania na operację?
Refundowane jest leczenie wszystkich stanów chorobowych. Terminy zależą od rodzaju zabiegu oraz lokalizacji, np. na operację zaćmy czeka się 3-4 miesiące. Pilne
zabiegi, np. odwarstwienia siatkówki, są wykonywane na
bieżąco, na pozostałe trzeba czekać od paru miesięcy do
roku. NFZ nie refunduje zabiegów kosmetycznych i np.
laserowej korekcji wady refrakcji.
Czym różni się zabieg w ramach NFZ od komercyjnego, czyli odpłatnego, przeprowadzanego w prywatnej
klinice?
Operując się prywatnie pacjent może wybrać termin operacji, chirurga oraz np. rodzaj soczewki przy
operacjach zaćmy. Soczewki z grupy premium, w tym
wieloogniskowe, które pozwolą się uniezależnić od okularów, są dostępne tylko komercyjnie. Jest to główna
różnica, bowiem standardy chirurgiczne powinny być
takie same.
*) https://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Sondaz-co-szosty-Polak-nie-byl-u-okulisty-co-piaty-nie-wie-czy-ma-wade-wzroku,192346,8.html
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ODPORNOŚĆ
– WPŁYW STYLU ŻYCIA
I ODŻYWIANIA NA
DZIAŁANIE UKŁADU
IMMUNOLOGICZNEGO



W czasach pandemii koronawirusa, wielu z nas
zastanawia się nad odpornością organizmu. Czy
możemy mieć na nią wpływ i co w tym kierunku
należy zrobić?
Odporność, a dokładnie reakcja immunologiczna, to
z definicji zestaw wszystkich mechanizmów biorących
udział w wytworzeniu odpowiedzi na czynniki zewnętrzne. Oznacza zdolność do czynnej i biernej ochrony organizmu przed patogenami. Bierna, nieswoista część
odporności, zwana też opornością, zależy głównie od
budowy i funkcji barier: skóry i błon śluzowych. Zaś
za czynną – aktywną – odpowiada głównie układ immunologiczny, zapewniający zdolność organizmu do
rozpoznawania elementów należących do własnego
ciała oraz obcych, z eliminowaniem tych ostatnich
włącznie.
Układ odpornościowy jest jednym z ważniejszych w organizmie człowieka. Na jego prawidłowe funkcjonowanie wpływa wiele czynników środowiskowych, ale jednym
z najbardziej znaczących jest styl życia, czyli aktywność
fizyczna połączona ze zdrowym, pełnowartościowym odżywianiem.
Negatywny wpływ na układ immunologiczny mają
głównie infekcje, silny stres, leki, nadużywanie alkoholu,
cukru oraz jedzenie skażone metalami ciężkimi i wysokoprzetworzone, dym tytoniowy i smog.

w tym najważniejszego – omega 3 oraz wyeliminować
kwasy tłuszczowe trans. Węglowodany z kolei powinny
pochodzić z pełnowartościowych zbóż, warzyw owoców,
roślin strączkowych. Zdrową dietę należy tak komponować, by zawierała odpowiednią ilość naturalnych witamin
i składników mineralnych, bioaktywne związki pochodzenie
roślinnego oraz pro- i prebiotyki

PO PIERWSZE… ZDROWE,
PEŁNOWARTOŚCIOWE ŻYWIENIE

PO CZWARTE… REDUKCJA STRESU
I RELAKS

Dieta powinna być skomponowana z nieprzetworzonych, zdrowych i najlepiej sezonowych produktów. Aby
była pełnowartościowa musi zapewniać odpowiednie ilości
dobrze przyswajalnych białek ze wszystkimi aminokwasami, tłuszczami i węglowodanami. Należy uwzględniać
odpowiednią ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych,

Odpowiedni relaks np. spacery, wycieczki, techniki
relaksacyjne i sen łagodzą stres i pozytywnie wpływają
na mechanizmy odpornościowe organizmu. Prawidłowy sen powinien trwać minimum 8 godzin, pomiędzy 22
wieczorem a 8 rano; najlepiej wypoczywać w całkowitej
ciemności i ciszy.
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PO DRUGIE… AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA,
czyli ćwiczenia dobrane pod względem stanu zdrowia
i wieku. Wysiłek fizyczny zwiększa przepływ krwi, a tym
samym ilość krążących w krwioobiegu różnych typów komórek układu immunologicznego. Efekty utrzymują się do
około 3 godzin po treningu.

PO TRZECIE… ZDROWE
POWIETRZE, CZYLI FITNESS PŁUC
Nie do końca mamy wpływ na powietrze, którym oddychamy, ale możemy czasem skorzystać z oddechowych
zabiegów w komorach normobarycznych. Otrzymamy tam
dawkę tlenu do 40% wyższą niż na co dzień, co poprawia
dotlenienie tkanek i regeneruje organizm.

NOWOŚĆ!

PROGRAM REGENERACYJNY
Dieta pełnowartościowa
wzbogacona o antyoksydanty
i immunomodulatory
jest zalecana dla osób:
z z obniżona odpornością
z z zaburzeniami nastroju, depresjami
z w okresie rekonwalescencji
po przebytych chorobach
z po przebytym zachorowaniu
na Covid 19 (z zaświadczeniem
lekarskim)

Pobyty tygodniowe
lub dwutygodniowe
z w nowoczesnym obiekcie w Karpaczu
z wykwalifikowaną kadrą lekarską
z z widokiem na Śnieżkę
z w komfortowych pokojach
i eleganckich apartamentach

Dodatkowo:

zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne
oraz fitness płuc – zajęcia oddechowe
w kapsule normobarycznej.
z Instytut Zdrowia Sofra oferuje
też inne diety i kuracje, w tym
warzywno-owocową
dr Ewy Dąbrowskiej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Instytut Zdrowia SOFRA Sp. z o.o.
W GÓRACH – KARPACZ

tel. +48 75 742 88 57
kom. +48 605 350 507
e-mail: recepcja.karpacz@sofra.com.pl

www.sofra.com.pl
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CARAVANING – WYGODNA
PODRÓŻ NA TWOICH
ZASADACH

Czego mogą pozazdrościć seniorom młodzi ludzie? Czasu – tego, że po zakończeniu kariery zawodowej mamy go pod dostatkiem. Warto więc
robić rzeczy, o których wcześniej nawet nie myśleliśmy. Nasza propozycja to podróżowanie kamperem.
Gdzie? Gdziekolwiek!

WŁASNY DOM NA KÓŁKACH
Niemcy, Belgowie, Holendrzy dawno odkryli, czym jest
podróżowanie po całym świecie na „własnych warunkach”.
Wybierając kampera jedziesz tam, gdzie chcesz i zwiedzasz,
co chcesz; eksplorujesz najdalsze zakątki Europy i rozkoszujesz się lokalnymi potrawami. A na koniec dnia wygodnie
rozsiadasz się na cichym kempingu i chłoniesz niezwykłe,
naturalne widoki. Poznaj caravaning.
Nowoczesne kampery to w pełni niezależne „domy na
kołach”. Na pokładzie jest wygodna sypialnia, aneks kuchenny, duża lodówka, ogrzewanie, klimatyzację, telewizor,
piekarnik, a nawet antena satelitarna. Do tego zbiorniki na
wodę, toaleta oraz kabina prysznicowa. Jednym słowem to
samo, co w hotelowym pokoju, ale bez wiążącej rezerwacji
wymuszającej pobyt w konkretnym miejscu np. podczas
kiepskiej pogody.

Kiedy zatrzymujemy się na polu kempingowym mamy
do dyspozycji, oprócz własnego, domowego zaplecza, dużą
parcelę z możliwością podłączenia się do prądu, wody i kanalizacji. W pakiecie – bezcenne widoki zupełnie gratis.
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To my decydujemy, gdzie się zatrzymamy i co będziemy
robić. I co ważne w kontekście panującej nadal pandemii
– podróżując kamperem minimalizujemy kontakt z innymi
ludźmi, a więc zmniejszamy ryzyko zarażenia się.

JAKI POJAZD WYBRAĆ?
Wśród seniorów w zachodniej Europie dużą popularnością cieszą się kamper-vany, czyli pojazdy bazujące na
popularnych „blaszakach”, jak Peugeot Boxer, czy Citroen
Jumper. Są małe, wszędzie można nimi zaparkować, nie interesują nas też ograniczenia związane z masą i wysokością
pojazdu. Jednocześnie, przy niewielkich gabarytach, mają
na pokładzie wszystko, czego potrzebujemy.
Wartą uwagi jest polska marka kamper-vanów Globe-Traveller. Klienci doceniają bardzo wysoką jakość wykonania i drobne rozwiązania podnoszące komfort użytkowania.
Pojazd można skonfigurować według swoich potrzeb, dodając np. bagażnik na rowery czy panele solarne ładujące
akumulatory pokładowe. Takim kamperem możemy wjechać
i zatrzymać się gdziekolwiek – pełna wolność!
Seniorzy lubią też kampery w pełni zintegrowane, gdzie
szoferka łączy się z częścią mieszkalną. W ofercie krakowskiej firmy Elcamp RV jest Adria Sonic – pojazd o długości
7-8 m. Może mieć – w zależności od układu – podwójne
łóżko lub dwa pojedyncze. Wnętrze, meble i tapicerka, to
najwyższa możliwa jakość (np. skórzane obicia). W takim
kamperze poczucie „bycia w domu” mamy zawsze i wszędzie, nawet podczas zimowych wieczorów, gdzieś w wysokich Alpach.
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UZDROWISKO CIECHOCINEK,
CZYLI JAK ZBUDOWAĆ ODPORNOŚĆ…



Uzdrowisko Ciechocinek jest doskonałym miejscem do wzmocnienia naszego układu immunologicznego. Walory klimatyczne Ciechocinka,
zabiegi lecznicze, ruch oraz zdrowa dieta to tylko nieliczne z elementów sprzyjających naszemu
zdrowiu.
Szczególnie w dobie panującej epidemii, proces budowania i wzmocnienia odporności jest niezwykle istotnym
składnikiem ochrony przed infekcjami. Warto podjąć wyzwanie i zatroszczyć się o swoje zdrowie. Zwłaszcza, że
środowisko lekarskie jest w tym temacie zgodne – musimy
zadbać o odporność na jesień, by zminimalizować ryzyko
infekcji wirusowych.
Naturalnym bogactwem Ciechocinka są obfite złoża solanki, posiadające wybitne właściwości lecznicze. Nie ma
takiego drugiego miejsca na Ziemi, gdzie źródła solankowe
wytwarzałyby tak charakterystyczny, częstokroć porównywany do nadmorskiego mikroklimat. Spacery wokół ciechocińskich tężni pozwalają skutecznie zadbać o zdrowie
dróg oddechowych. Warto również skorzystać z GROTY
SOLANKOWEJ - naturalnego inhalatorium wewnątrz tężni.
Umiejscowienie groty - na zbiorniku surowca, pośród
bali wypełnionych solanką - stanowi doskonałe miejsce do
zażywania inhalacji z powstałego aerozolu zawierającego
zdrowotne pierwiastki. Inhalacje w obszarze największych
tężni świata to oprócz walorów leczniczych, także niezapomniane wrażenia poznawcze.
W słynnych ciechocińskich Łazienkach Uzdrowiskowych
Nr 1 bogata w minerały solanka wykorzystywana jest do zabiegów leczniczych podnoszących odporność organizmu.
W tym popularnym obiekcie wykonywane są również zabiegi
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SPACERY WOKÓŁ CIECHOCIŃSKIEGO KOMPLEKSU TĘŻNIOWEGO
POZWALAJĄ SKUTECZNIE ZADBAĆ O ZDROWIE DRÓG ODDECHOWYCH

w oparciu o jeden z najcenniejszych darów natury – borowinę. Wspomaga ona leczenie stanów zapalnych, schorzeń
mięśni, kości i stawów, wpływa na poprawę samopoczucia.
Pobyt w Łazienkach Uzdrowiskowych Nr 1 to nie tylko
wsparcie lekarzy oraz fizjoterapeutów, ale i specjalnie skomponowane przez dietetyków menu.
Jak wiadomo, doskonałą receptą na zwiększenie odporności jest aktywność fizyczna. Magnesem przyciągającym
kuracjuszy do Ciechocinka w tym aspekcie są liczne parki,
zieleńce, dywany kwiatowe czy kolorowe fontanny zachęcające do spacerów oraz wycieczek rowerowych.
Wielu z nas wydaje się, że jedynie środki farmakologiczne są w stanie wzmocnić nasz organizm. Nic bardziej
mylnego… Do Ciechocinka warto jest przyjechać po zdrowie!

PROJEKT ZREALIZOWANO
PRZY WSPARCIU FINANSOWYM
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
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OFERTA ZDROWOTNA ST. GEORGE
NA CZAS POST-EPIDEMICZNY
PROGRAM DIAGNOSTYCZNO-ODPORNOŚCIOWO-WYPOCZYNKOWY



Kwarantanna spowodowała spustoszenie w naszych organizmach.
Brak ruchu, nadmierne odżywianie się i stres które towarzyszyły
pozostawaniu w domu to główne czynniki ryzyka chorób metabolicznych jak otyłość, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, choroby sercowo-naczyniowe, zespół stresu pourazowego i inne.
Balneoklinika
St. George w Ciechocinku wychodzi
z inicjatywą utworzenia i realizacji
programów obejmujących, badania
głównych czynników ryzyka wymienionych wyżej chorób, programu odpornościowego (w tym
balneoterapię, diety zwiększające odporność organizmu
na infekcje, racjonalny wypoczynek) oraz psychoedukację
zdrowotną.
Program składa się z następujących segmentów:
1. Diagnostyczny, który obejmuje badania: ciśnienia krwi,BMI,
WHR, glikemii na czczo i po posiłku, lipidogramu, przepływu
krwi w kończynach dolnych metodą ABI, oceny występowania depresji metodą kwestionariusza oraz na specjalne
zlecenie EKG i całodobowy pomiar ciśnienia krwi (Holter
ciśnieniowy) hemoglobina glikowana, morfologi krwi.

2. Odpornościowy, który obejmuje:
a. Część balneologiczną: kąpiele, masaż podwodny, ćwiczenia indywidualne na przyrządach, masaż klasyczny,
haloterapię, fizykoterapię.
b. Żywienie i zakwaterowanie: całodobowe wyżywienie (dieta niskoenergetyczna, podstawowa, cukrzycowa), noclegi
w pokojach 1 i 2 osobowych.
c. terapia witaminowa
3. Dydaktyczny i psychoterapeutyczny – Ocena uzyskanych wyników badań czynnościowych i laboratoryjnych
u poszczególnych pacjentów, wykłady, warsztaty i zajęcia
psychoterapeutyczne.
4. Rekreacyjno-wypoczynkowy: wieczorne koncerty kameralne, zajęcia ruchowo-taneczne, nornic walking pod
tężniami.
Gwarantujemy realizację zaleceń ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego kraju oraz rządu w zakresie
zwalczania chorób zakaźnych w tym COVID 19.
 PROF. IRENA PONIKOWSKA

Sponsorem art. jest Polex i St. George ciechocińskie zakłady lecznicze z tradycjami.
Wysoka etyka zawodowa i profesjonalne podejście do klienta to nasze
credo. Polex to kompetentny i przyjazny personel oraz wysoka jakość
usług i warunków bytowych realizowanych w sanatorium uzdrowiskowym St.
George przy ul. Wojska Polskiego 2 w Ciechocinku. Współpracujemy z prof.
Ireną Ponikowską wychowawcą większości lekarzy balneologów w Polsce.

Z nami poprawisz zdrowie i odzyskasz
odporność utraconą w czasie pandemii
Zapraszamy: Anita, Wioletta, Edyta, Robert, Zosia, Mati i wszyscy
pozostali pracownicy, których znacie i poznacie.
REZERWACJE – Biuro firmy: Ciechocinek ul. Jana Szmurły 5
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tel. 542 836 087, 542 834 211, 664 132 468
e-mail: sprzedaz@sanatoriumpolex.pl

MAŁOPOLSKA PRZYJAZNA PSZCZOŁOM

PRACOWITY
JAK PSZCZÓŁKA

Pszczoły są odpowiedzialne za zapylenie większości
gatunków roślin rolnych. Ale w ostatnich latach kondycja
pszczoły miodnej słabnie. Wynika to z wielu czynników.
Szkodzą jej opryski w rolnictwie, uprawy monokulturowe
powodujące okresy głodu i rozprzestrzenianie się pszczelich
chorób. Czy możemy jakoś zaradzić tej sytuacji? Oto kilka
sposobów, jak możemy pomóc pszczołom.

SIEJ ROŚLINY MIODODAJNE
Mamy tu spory wybór roślin, gdyż prawie każdy kwiat
jest zapylany przez pszczoły. Polecam zwłaszcza rośliny
rodzime, o różnych kształtach i kolorach. Pszczoły i reszta naszych „zapylaczy” mogą być niezdolne do zapylania
gatunków obcych. Można zakładać ogrody w skrzynkach
i donicach na oknach i balkonach.

FOT. PIXABAY

Aby wyprodukować jeden litr miodu pszczoły muszą odwiedzić około czterech milionów kwiatów. Podczas jednego lotu pszczoła jest w stanie odwiedzić ok 50-100 kwiatów. Nieprzypadkowo więc ten właśnie owad jest stawiany za
wzór pracowitości.

ZAPEWNIJ PSZCZOŁOM WODĘ
Do jakiekolwiek miski włóż kamienie i zalej do połowy
wodą. Kamyki zapewnią pszczołom miejsca do lądowania
– z nich będą mogły bezpiecznie dostać się do picia. A gdyby wpadły do wody, łatwiej będzie im się z niej wyczołgać.
Z takiego poidełka skorzystają też ptaki, motyle czy inne
dzikie zwierzęta. Wymieniaj wodę co kilka dni, by usunąć
larwy komarów.
Pamiętaj! Nie dodawaj do wody cukru – może pszczołom zaszkodzić!

SADŹ DRZEWA MIODODAJNE
Drzewa, takie jak lipa czy akacja, są doskonałą stołówką
dla pszczół. Miody z tych drzew należą do najciekawszych,
mają właściwości lecznicze. Warto też sadzić wierzbę – na
wiosnę dostarcza pszczołom niezbędny nektar i pyłek.

Jedną z przyczyn problemów pszczół są monokultury
w rolnictwie. Duże połacie jednej rośliny – nawet miododajnej, jak rzepak – dają pożywienie przez kilka tygodni.
W pozostałych okresach pszczoły czeka głód, który w prostej
drodze prowadzi do chorób. Jeśli twoje rośliny kwitną cały
czas, to pomagasz rozwiązać ten problem,. A dodatkowo
tworzysz bardzo estetyczne otoczenie.

UNIKAJ CHEMIKALIÓW
Środki chemiczne zabijają nie tylko szkodniki – one szkodzą pszczołom! Praktycznie każdy środek chemiczny możesz zastąpić organicznym. Jeśli nie ma innego wyjścia niż
chemia, to użyj jej zgodnie z instrukcją. Większość takich
środków należy stosować późnym wieczorem, kiedy pszczoły zakończyły swoje loty.

FOT. PIXABAY

DBAJ, BY TWOJE ROŚLINY KWITŁY
CAŁY ROK

WSPIERAJ LOKALNYCH PSZCZELARZY
Oni ciężko pracują przy swoich ulach. Kupuj miód i inne
produkty od lokalnych pszczelarzy. Taki miód jest lepszy
i zazwyczaj wyższej jakości, niż ten z supermarketu. Często
też robią mydło, balsamy i świece z wosku pszczelego.
 JAKUB CZERWIŃSKI

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU
FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
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DLA POLEPSZENIA NASTROJU
Kontynuujemy cykl „Dla polepszenia nastroju”,
zainspirowany publikacją Ewy i Zbigniewa
Paszków, naszych przyjaciół seniorów.
Polecamy uwadze Złote myśli i fraszki.
Zalecamy – dobry humor.

ZŁOTE MYŚLI
Nic tak nie podnosi autorytetu jak milczenie – Charles de Gaulle
Godność ludzka składa się z dwóch na pozór sprzeczności: z dumy i z pokory
– Zygmunt Krasiński
Nic lepiej nie pokonuje grubiaństwa niż grzeczność – Wag Czung
Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy – Cyceron
Kultury nie dziedziczy się, trzeba ją zdobywać – André Malraux
Miarą mowy jest nie mówca, ale słuchacz – Platon
Rzeczy trzeba brać takimi, jakie są, a ludzi takimi, jakimi być powinni – Paul Auster
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka – Juliusz Cezar
Dbaj raczej o szacunek niż o popularność – H. Jackson Brown, Jr.
Zawsze należy pamiętać, że życie jest jedno i niepowtarzalne – Ewa Paszek

HUMOR
Żona do męża:
– Kochanie, jakie lubisz kobiety? Ładne
czy inteligentne?
– Ani jedne, ani drugie. Tylko ty mi się
podobasz.
Hipochondryk u lekarza.
– Doktorze, żona mnie zdradza, a rogi
mi nie rosną.
– Wie pan, z tymi rogami to taka przenośnia.
– Uff, co za ulga. Już myślałem, że to
niedobór wapnia.

FRASZKI
JANA SZTAUDYNGERA
CZCICIEL ŻONY
Tak bardzo żonę szanował,
Że aż inne fatygował.
NIEDOBRZE
Niedobrze mieć za żonę
Wapno nieugaszone.
NIECHĘTNIE
Niechętniem dzisiaj zasnął,
Bom zasnął z żoną własną.
I niechętnie się budzę,
Bo mi się śniły cudze.
SUKCESY
Nigdy mi nie odmówiły,
Te, które mi się śniły.
Z OBSERWACJI
Nie każdy jest taki mądry,
By żonę woleć od flądry.
DO PRAOJCA ADAMA
Mimo różnicy wieków jesteśmy ci sami,
Zdradzamy żony z różnymi małpami.

Rozmawiają dwie koleżanki:
– Widziałaś, jak Kaśka zbrzydła?
– No, aż miło popatrzeć…

ŻONA DO MĘŻA
Jeśli nie chcesz mojej zguby,
Daj mi banknot, ale gruby.

Profesor do początkującego lekarza:
– Przecież pana pierwszy pacjent
wyzdrowiał, nie rozumiem więc, dlaczego jest pan zdenerwowany.
– Bo nie mam pojęcia, panie profesorze, co mu pomogło…

LITERATURA

Przychodzi mała żabka do mamy
i pyta:
– Jak ja znalazłam się na świecie?
– Nie uwierzysz, ale przyniósł cię
bocian.

Jan Sztaudynger „PIÓRKA”, Wydawnictwo
Literackie, Kraków-Wrocław, 1985.
Wyboru dokonała
Anna Sztaudynger-Kaliszewiczowa.

CZEKAMY NA PAŃSTWA PROPOZYCJE
ZŁOTYCH MYŚLI, FRASZEK
I DOWCIPÓW
Napisz do nas na: konkurs@manko.pl

List miłosny do Kwarantanny
Świat za oknami smutno gra,
Kaszlem, gorączką nieustanną,
A tu, w kąciku, Ty i ja,
Moja najdroższa Kwarantanno!
Mijają wolno wspólne dni,
Czas zamrożony jak w sopelku,
I ty i ja. I ja i ty.
W kuchni, w pokoju i w kibelku.
Ty z moim sercem, co chcesz rób,
Bo z Tobą idę przez ten świat!
Dla Ciebie skończę w parę dób,
Coś, co kończyłem wiele lat!
Dla Ciebie zetrę wszędzie kurz,
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Pawlacz wyłożę panelami,
Ułożę ikebanę z róż,
I zrobię kreta – origami.
Dla Ciebie pomaluję brwi,
Wyrzeźbię z mydła jakieś cudo,
Dokręcę zawias, skleję drzwi,
Zaliczę online trening judo.
I choć nam czasem bywa źle,
A niecierpliwość ściska duszę,
To, Kwarantanno, kocham Cię!
Kocham, bo nie chcem, ale muszem.
Szymon Marhwiak Barabach

KONKURS
„RYMOWAĆ KAŻDY MOŻE”
Zdarza Wam się pisać wiersze albo krótkie rymowanki?
Wyślijcie je do nas na adres mailowy
konkurs@manko.pl z dopiskiem „Rymować każdy
może” lub pocztą do naszej siedziby. Najciekawsze
opublikujemy w Głosie Seniora.

PRZEKAŻ NAM SWÓJ PRZEPIS
ŚWIĄTECZNA
ZUPA GRZYBOWA
URSZULI DUDZIAK
Czasami sobie żartuję – mówi bohaterka tego numeru
Głosu Seniora – że Pan Bóg wymyślił jedzenie, a diabeł
kucharza. Bo jak coś ugotuję – choć nie mam dużego
menu – to zawsze jest pyszne A od tego, co pyszne na
ogół rosną boczki i brzuszki. Moim przebojem stała się
świąteczna zupa grzybowa. Oto przepis:
– suszone prawdziwki moczymy przez noc,
rano odcedzamy zostawiając wodę,
– kroimy cebulkę i szklimy na masełku,
– do tego wrzucamy pokrojone grzybki
i wszystko dusimy przez 20 min.
Do wody z grzybów dodajemy drobno pokrojoną marchewkę, może być
też kostka rosołowa. Wszystko razem
łączymy i gotujemy 30 min; zaprawiamy śmietaną, solimy, pieprzymy
do smaku i… serwujemy.
Ja lubię grzybową z makaronem
albo z kluseczkami.
 URSZULA DUDZIAK

ORZEŹWIAJĄCY
CHŁODNIK
LITEWSKI (2 PORCJE)
PRZYGOTOWANIE:
Botwinkę myjemy, obieramy
buraczki i wszystko siekamy
w kostkę. Dolewamy gorący
rosół i gotujemy ok. 15 minut,
a potem studzimy. Do schłodzonego wywaru dodajemy
starty ogórek, kefir i śmietanę,
wsypujemy szczypiorek i koperek. Całość doprawiamy
zgniecionym czosnkiem, solą,
pieprzem i ew. octem – wymieszać i wstawić do lodówki,
aż chłodnik będzie zimny.
Na Litwie podaję się go
z ugotowanymi kartoflami i na
talerzu posypuje zieleniną.
 JADWIGA PROWLOCKA

• mały pęczek botwinki
z małymi buraczkami
• ogórek zielony
• szklanka (250 ml) bulionu, rosołu (ew. może być
z kostki)
• po 1 łyżce posiekanego
szczypiorku (ew. dymki)
i koperku
• 1/2 małego ząbka czosnku
• 200 ml śmietany 18%
(gęstej)
• 200 ml kefiru (na Litwie
jest specjalny kefir), jeśli
nie mamy takiego, to może
być zsiadłe mleko lub maślanka + ½ łyżeczki octu

PYSZNY PASZTET Z CUKINI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 średnie cukinie
2-3 marchewki
2 cebule
3 ząbki czosnku
5 jajek
½ szklanki oleju
1 szklanka kaszy manny
1 płaska łyżeczka papryki
słodkiej
¾ łyżeczki papryki ostrej
łyżeczki gałki muszkatałowej
świeży, pokrojony drobno
koperek
sól, pieprz do smaku.

Umyte, nieobrane cukinie zetrzeć na grubej tarce, posolić
i zostawić, aż puszczą sok; potem dobrze wycisnąć. Marchew zetrzeć na średniej tarce. Na patelni zeszklić drobno
pokrojoną cebulę i zgnieciony czosnek; schłodzić i dodać
do cukini. Wbić całe jajka, dodać kaszę mannę i olej. Dodać
koperek, przyprawy do smaku i wymieszać. Jeśli całość
jest za rzadka można wsypać trochę tartej bułki. Wyłożyć
na posmarowaną tłuszczem i posypaną tartą bułką blaszkę
keksówkę. Piec w temperaturze 180 stopni ok. 1 godziny
z dolnym i górnym grzaniem piekarnika.
Pasztet przyniosłam na koleżeńskie spotkanie w parku
– był tak pyszny, że znikł w momencie.
 ZOFIA KRUKOWSKA

NALEWKA
CZOSNKOWA
LECZNICZA
35 dag obranego czosnku (z nowych zbiorów) zgnieść i zmieszać z 200 ml czystego spirytusu. Szczelnie zamknąć i na 10 dni postawić w ciemnym
i chłodnym miejscu (nie do lodówki!). Potem trzeba to
przecedzić, przelać do słoika i na 4 dni postawić w ciemnym i chłodnym miejscu. Teraz lecznicza nalewka jest
gotowa.
Należy ją stosować 3x dziennie; przy śniadaniu pierwszego
dnia 1 kropla, a potem z każdym posiłkiem zwiększamy
dawkę o 1 kroplę. 9. dnia będzie to już 25 kropli i w tej ilości stosujemy nalewkę do końca. Taką kurację aplikujemy
sobie tylko 1 raz w roku!

PRZEKAŻ NAM SWÓJ PRZEPIS – CZEKAMY!

 ELEONORA CHMIELARSKA

KONTAKT: konkurs@manko.pl
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ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków oraz podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem MANKO m.in. dotyczących ofert, promocji,
rabatów dla seniorów za pośrednictwem poczty tradycyjnej, środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych, w tym w formie wiadomości e-mail, sms lub telefonicznie (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r.).
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych,
usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.

GMINA PRZYJAZNA SENIOROM

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

GMINA LESKO

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

W czwartek 6 sierpnia br. pierwsi seniorzy z Gminy Lesko
oficjalnie otrzymali Ogólnopolskie Karty Seniora, a tym
samym Lesko przystąpiło do programu Gmina Przyjazna
Seniorom!
Udział w programie Gmina Przyjazna Seniorom to realizacja obietnicy, którą Adam Snarski, Burmistrz Leska,
złożył w kampanii wyborczej. Inauguracja odbyła się w sali
widowiskowej Bieszczadzkiego Domu Kultury. Kulminacyjnym punktem uroczystości było odebranie przez Burmistrza dwóch certyfikatów: „Gmina Przyjazna Seniorom”
oraz kampanii społecznej „Solidarni z Seniorami – Razem
Damy Radę!”, a także wręczenie pierwszych Ogólnopolskich
Kart Seniora. Lokalni przedsiębiorcy – partnerzy programu
– otrzymali certyfikaty poświadczające udział firmy w programie OKS. Posiadacze karty korzystają ze zniżek u ponad
2100 przedsiębiorców w całej Polsce (m.in. w zakładach
fryzjerskich i optycznych, sklepach, kinach, restauracjach,

czy sanatoriach) i otrzymują bezpłatnie dwumiesięcznik
Głos Seniora; biorą udział w kampaniach i konkursach. Uroczystość uświetniły występy Izabeli Kaciuby oraz Kapeli
Liśnianie, a słodki poczęstunek zapewniło Koło Gospodyń
Wiejskich ze Średniej Wsi.

POWIAT OŚWIĘCIMSKI
2 lipca br. w Starostwie Powiatowym
w Oświęcimiu uroczyście zainaugurowano program Gmina Przyjazna
Seniorom – Powiat Oświęcimski Przyjazny Seniorom. Podczas spotkania
Marcin Niedziela, starosta i Paweł Kobielusz, wicestarosta wręczyli pierwsze Ogólnopolskie Karty Seniora
mieszkańcom 60+ naszego powiatu.
Wyrazili nadzieję, że skorzysta
z niej wiele osób. Marek Pilch, ambasador „Głosu Seniora” ze Stowarzyszenia Manko w Krakowie, symbolicznie
wręczył Powiatowi Oświęcimskiemu certyfikat „Solidarni

BRZEŚĆ KUJAWSKI
W sobotę, 25 lipca Brześć Kujawski oficjalnie przystąpił
do programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska
Karta Seniora.
Podczas uroczystej inauguracji zaprezentowano szczegóły programu i wręczono certyfikaty przedsiębiorcom, którzy do niego przystąpili. Pierwszych 10 seniorów otrzymało
Ogólnopolską Kartę Seniora. Certyfikat programu Gmina
Przyjazna Seniorom odebrał Tomasz Chymkowski, burmistrz
Gminy Brześć Kujawski. Zwieńczeniem wydarzenia była
zabawa taneczna i wspólne ognisko. W ramach imprezy zostały również zaprezentowane zdjęcia seniorów, wykonane
podczas sesji fotograficznej „Senior z klasą".
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z Seniorami – Razem Damy Radę”.
Przekazał także certyfikat pierwszej pozyskanej firmie z Oświęcimia.
To Gabinet Urody Lidia Grelowska.
Udając się tam z OKS seniorzy będą
mogli liczyć na duże zniżki.
Partnerem wspierającym programu w powiecie oświęcimskim jest
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
w Oświęcimiu, ul. Dąbrowskiego 15, tel.: 33 843 52 02. W tej
placówce, w każdy wtorek i czwartek (w godz. 10-13) można
wypełnić wniosek o przyznanie Ogólnopolskie Karty Seniora.

TARNOBRZEG MIASTEM
PRZYJAZNYM SENIOROM


Tarnobrzeg to miasto z przeszło 400-letnią historią, położone na prawym brzegu Wisły,
w południowo-wschodniej części
Polski, w województwie podkarpackim. Miasto zostało założone
w 1593 r. przez rodzinę Tarnowskich, po której do dziś pozostało
tutaj wiele wspaniałych budowli,
w tym odrestaurowany w ostatnich
latach Zamek Dzikowski. Obecnie
można w nim podziwiać między
innymi kolekcję obrazów takich
mistrzów malarstwa, jak Juliusz
i Wojciech Kossakowie czy Rembrandt. Centralnym
punktem miasta jest plac Bartosza Głowackiego.
W przeszłości znajdował się tutaj ratusz, a wokół
niego odbywały się jarmarki. Obecnie rynek zdobi fontanna w kształcie kwiatu róży oraz kwietniki
w kształcie furmanki i kupieckiego straganu, nawiązujące do dawnych czasów. W 1904 roku na
placu wzniesiono pomnik Bartosza Głowackiego.
Bohater powstania kościuszkowskiego jest symbolem miasta.
Tarnobrzeg jest przyjaznym miejscem dla Seniorów. W mieście podejmowanych jest wiele inicjatyw dedykowanych starszym mieszkańcom.

Od 5 lat prężnie działa Rada Seniorów. W tym roku 13-lecie powstania obchodzi Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu działają dwie dzienne placówki wsparcia
dla miejscowych Seniorów: od 25 lat – Dom Dziennego
Pobytu oraz niedawno otwarty Dzienny Dom SENIOR+.
Mieszkańcy miasta od ubiegłego roku mogą bezpłatnie
korzystać z oferty wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, utworzonej
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej. Osoby 60+ od 2015 roku otrzymują Tarnobrzeską Kartę Seniora.
W Tarnobrzegu czekają na Państwa atrakcje turystyczne:
Î Jezioro Tarnobrzeskie – drugi pod względem wielkości
zbiornik wodny na Podkarpaciu,
Î Zamek Dzikowski z cenną kolekcją obrazów
pędzla takich mistrzów, jak Kossakowie czy
Rembrandt,
Î Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego
– jedyne w Polsce,
Î Barokowy kościół Dominikanów z cudownym obrazem Matki Boskiej Dzikowskiej,
Î Muzeum Przyrodnicze – Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzeska Dolina Wisły,
Î Kościół Świętej Marii Magdaleny w Miechocinie z XIV-wiecznym gotyckim prezbiterium,
Î Pomnik Bartosza Głowackiego wzniesiony
w 110. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej.
Zapraszamy do Tarnobrzega!
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MYŚL ZDROWO

Oferta specjalna tylko dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora!
Dostęp do portalu VIP by Whirlpool to zniżki na każdy sprzęt
oraz pakiet usług gratis!
Co nowego w programie VIP by Whirlpool:
klimatyzatory przenośne wraz z akcesoriami
(m.in. zestaw uszczelniający i pokrowiec),
sprzęty ekskluzywnej marki KitchenAid
w atrakcyjnych cenach.
Rób zakupy w programie VIP by Whirlpool:
Najniższe ceny na rynku - 10, 20, 30, 40% zniżki

w porównaniu z regularnymi cenami wiodących sklepów internetowych

Transport i wniesienie na terenie całego kraju
gratis,
Odebranie i utylizacja starego urządzenia,

www.glosseniora.pl
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Jak robić
zakupy?

1. Wejdź na stronę www.vip.whirlpool.pl/oks

u

:

T

Dostawa w ciągu 3 dni roboczych.

é

2. Zaloguj się korzystając z loginu vip@oks.pl i hasła VIPokswh
3. Ciesz się nowym urządzeniem już w 3 dni od zakupu

DLACZEGO WARTO
ZAMIENIĆ STARY SPRZĘT
AGD NA NOWOCZESNY?


Po pierwsze – nowoczesne urządzenia są oszczędniejsze, bardziej komfortowe w użyciu i mają nowe
rozwiązania lepiej spełniające oczekiwania klientów. Są też ekologiczne, co ważne dla kolejnych
pokoleń. Z kolei oszczędność energii elektrycznej, czy wody przekłada się na niższe rachunki – zaoszczędzone tutaj pieniądze możemy wydać na coś innego. Ostatni powód – wymieniając urządzenia na
nowe zyskujemy sprzęt zaawansowany technologicznie.

Kiedyś pralka czy lodówka miały tylko prać lub chłodzić, teraz – mają ułatwiać nam życie. Zanim nowe urządzenie wejdzie na rynek przeprowadza się szerokie badania potrzeb konsumentów. Na ich podstawie nowy sprzęt
wyposaża się w szereg specjalnych programów, czy ciche
silniki, bo klienci bardzo zwracają uwagę na poziom hałasu. Ważny jest komfort obsługi – np. w chłodziarko-zamrażarkach system chłodzenia NoFrost eliminuje ręczne
rozmrażanie, a w przypadku pralek – możliwość otwarcia
drzwi w trakcie cyklu prania, w celu dołożenia lub wyciągnięcia rzeczy.
Nowoczesne urządzenia mogą być sterowane za pomocą telefonu komórkowego i aplikacji. Dzięki nim można je
obsługiwać spoza domu.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ NA WYMIANIE
W RACHUNKACH ZA PRĄD, GAZ, WODĘ?
Oszczędności mogą być bardzo duże. Jeszcze kilka lat temu zmywarki zużywały 12-15 litrów wody podczas jednego, pełnego mycia. Dzisiejszy sprzęt Whirlpool zużywa zaledwie
6,5 litra do analogicznego załadunku.
Nowe urządzenia oszczędzają więc ponad 50% wody. Podobnie z pralkami
– dziś zużywają tylko tyle wody, ile potrzebują do skutecznego prania, a technologia 6. Zmysł w pralkach Whirlpool
dobiera odpowiednią ilość w zależności
od załadunku.
Mniej wody, to mniej energii elektrycznej niezbędnej do ogrzania i krótszy
czas pracy urządzenia. To samo dotyczy
suszarek do odzieży – dzisiejszy sprzęt
Whirlpool wyposażony w pompy ciepła
zużywa mniej niż 1 kW energii.

Można powiedzieć, że nowoczesne urządzenia AGD potrzebują do 80% energii elektrycznej mniej, co ma ogromny
wpływ na ekologię.

CZY LEPIEJ NAPRAWIAĆ STARY SPRZĘT,
CZY KUPIĆ NOWY?
Podjęcie takiej decyzji zawsze przysparza problemy.
Trzeba porównać koszty naprawy z ceną zakupu nowego
urządzenia. Warto skorzystać z rady autoryzowanego serwisu. Firma Whirlpool umożliwia klientom stały dostęp do
części zamiennych – nawet produktów, które nie są już produkowane. Jeśli naprawa jest droga, a urządzenie wiekowe,
to lepiej rozważyć zakup nowego, bardziej ekologicznego
urządzenia, z nowoczesnymi funkcjami.
Wyższy wydatek początkowy to inwestycja w niższe rachunki za energię elektryczną i wodę – czyli ochrona środowiska. To również łatwiejsza i bardziej komfortowa obsługa, design odpowiadający naszym czasom i ochrona
gwarancyjna.
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SAMORZĄDOWCU!

REGIONALNY GŁOS SENIORA
Wspieraj swoich seniorów
oraz lokalną gospodarkę.

Korzyści dla samorządu partnerskiego.
Oszczędność dla seniorów.
Korzyści dla lokalnej gospodarki.
Do Programu Gmina Przyjazna Seniorom
przystąpiło już 150 samorządów
(powiatów, miast i gmin).
Dołącz do programu Gmina Przyjazna Seniorom
informacja pod numerem telefonu 789 048 774

www.glosseniora.pl

PRZEDSIĘBIORCO!
Przystąp do Programu
Ogólnopolska Karta Seniora.

Zyskaj nowych klientów i dołącz do ponad
2100 Firm Przyjaznych Seniorom!
Już ponad 370 000 seniorów posiada
Ogólnopolską Kartę Seniora.
Program wspierający osoby starsze –
informacja pod numerem telefonu

12 429 37 28 lub email: firmyOKS@manko.pl
70
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Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PONAD 2100 FIRM
Z CAŁEJ POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA POSIADACZY KARTY. SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ ZE ZNIŻEK!

P O L E C A N I

P A R T N E R Z Y

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A.
– 10% zniżki na pełnopłatny pobyt leczniczy w wymienionych
obiektach spółki: Szpital Krystyna, Szpital Górka, Sanatoria:
Marconi, Mikołaj, Oblęgorek, Willa Zielona.
– 10% zniżki na pobyt w wolnostojącym DOMKU na terenie Parku
Zdrojowego (kwatera)
– 10% zniżki na pełnopłatne zabiegi dodatkowe bez ordynacji
lekarskiej
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój; rezerwacja@ubz.pl;
41 370 32 25; www.uzdrowiskobusko.pl
FIRMA „RUSNAK” – MARKA VANUBA
– 20% rabat na cały asortyment – kapcie i pantofle skórzane
góralskie.
Sklep internetowy: vanuba.com
ul. Grel 91, 34-400 Nowy Targ, shop@vanuba.com; 728 334 189
MANUFAKTURA KAPUCYNÓW
– 10% zniżki na balsam kapucyński, mydła, kremy, szampon,
żel kapucyński
www.manufaktura.kapucyni.pl
ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków, tel. 12 292 81 94/65
CENTRUM DERMED
-10% zniżki (bez porad lekarskich, toksyny botulinowej
oraz badań USG )
ul. Krzywa 8, 31-149 Kraków, recepcja.krakow@dermed.pl;
12 292 03 03330
REHABILITACJA KONSTANCIN SP.Z.O.O. OŚRODEK
REHABILITACJI LEONARDI
– 10% zniżki
ul. Szymanów 5 ( koło Konstancin-Jeziorna ), Szymanów
05-532; info@rehabilitacjakonstancin.pl; 734176343, 22 121 45 95,
577 215 595; https://rehabilitacjakonstancin.pl/
ZIELARNIA PO ZDROWIE24.PL – INTERNETOWY SKLEP
www.pozdrowie24.pl
Sklepy stacjonarne: Tychy, ul. Biblioteczna 12,
tel. 507 508 577; Katowice, ul. Armii Krajowej 82a, tel.
507 727 205; Siemianowice, ul. Niepodległości 31a,
tel. 507 210 068; Bytom, ul. Krakowska 2, tel. 507 373 370;
Katowice, ul. Mickiewicza 24, tel. 507-3737-370
WHIRLPOOL – sprzęt AGD
Dla posiadaczy OKS zniżki na każdy sprzęt i pakiet usług gratis.
Zakupy on-line: www.vip.whirlpool.pl/oks, Login: vip@oks.pl,
Hasło: VIPokswh
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY DOZAMEL
– 10% rabatu przy pobycie wypoczynkowym wraz z odnową
biologiczną w okre3sie 3 stycznia – 30 kwietnia i 1 października
– 21 grudnia
ul. T. Kościuszki 20, 78-100 Kołobrzeg, orw@ow.kolobrzeg.pl,
www.ow.kolobrzeg.pl, tel. 94 35 33 700

P R O G R A M U

SANATORIUM UZDROWISKOWE AUGUSTÓW
– 7% zniżki na pobyty stacjonarne
– bezpłatne wypożyczenie rowerów turystycznych, bezpłatny
parking
ul. Zdrojowa 3/5/7, 16-300 Augustów, konewa@icloud.com,
tel. 87 643 28 71, www.rehabiliacjakonstancin.pl
CENTRUM REHABILITACJI I MEDYCYNY NATURALNEJ
„ZŁOTY ZDRÓJ”
– 5% zniżki na turnusy rehabilitacyjne 14 dniowe; 5% zniżki na
pobyty dobowe wypoczynkowe lub z zabiegami.
ul. Krakowska 7A, 28-131 Solec-Zdrój, recepcja@zloty-zdroj.pl,
tel. 41 37 76 145, www.zloty-zdroj.pl
UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A.
– 10% rabatu na usługi oferowane przez Uzdrowisko
– 20% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne rehabilitacyjne realizowane
w Białym Domu i szpitalu Sue Rydel
ul. Sue Rydel 1, 05-510 Konstancin-Zdrój,
rezerwacje@uzdrowisko-konstancin.pl, tel. 22 484 28 78,
22 484 28 55, 22 484 28 88, www.uzdrowisko-konstancin.pl
ZAKŁAD LECZNICZY „UZDROWISKO NAŁĘCZÓW” S.A.
– 60-70 lat – 12% zniżki; 71+ 15% zniżki; dla osoby towarzyszącej
10% zniżki na pobyty lecznicze i spa na min. 3 doby.
ul. Al. Małachowskiego 5, 24-140 Nałęczów; info@zlun.pl,
tel. 81 501 43 56
UZDROWISKO LĄDEK-DŁUGOPOLE S.A.
– 10% zniżki na zabiegi w Lądku-Zdroju
– 15% zniżki na zabiegi w Długopolu-Zdroju
ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój; informacja@uzdrowiskoladek.pl, www.uzdrowisko-ladek.pl, 74 814 64 37, 74 814 66 66
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RUDEK
– 15% zniżki na usługi
ul. Strażacka 12E, 35-312 Rzeszów ( firma posiada 5 innych
oddziałów ), biuro@gruparudek.pl, tel. 17 857 90 59,
www.rudek.com.pl
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „TATRZAŃSKA”
– 5% rabatu na wszystkie usługi w OW „Zakopiec”
ul. Jaszczurówka 23C, 34-500 Zakopane; biuro@zakopiec.pl,
info@zakopiec.pl, www.zakopiec.pl, tel. 18 201 14 11, 507 035 901,
601 449 250
CENTRUM REKREACYJNO-LECZNICZE „GLINIK” SP.Z.O.O. S.K.A
– 10% zniżki na turnusy rehabilitacyjne, turnusy zdrowotne
i wczasy dla seniorów, turnus „Zdrowy kręgosłup”
– 10% zniżki na dodatkowe zabiegi
ul. Wysowa – Zdrój 101/8, 38-316 Wysowa Zdrój,
recepcja@sanatoriumglinik.pl, www.sanatoriumglinik.pl ;
tel. 18 35 32 024, 510 132 958

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

71

ZAMÓWIENIE PRENUMERATY OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU GŁOS SENIORA
Rodzaj prenumeraty:
¨ 12 zł* – jeden wybrany egzemplarz
¨ 49 zł* – 6 kolejnych numerów
* W wartość prenumeraty wliczona jest wysyłka listem ekonomicznym.
Prosimy dołączyć do zamówienia potwierdzenie wpłaty.

Adres do wysyłki:
Nazwa firmy / Imię i nazwisko
Ulica, nr domu, nr lokalu
Kod i miejscowość
Telefon
E-mail:

WYPEŁNIONE ZAMÓWIENIE PROSIMY ODESŁAĆ NA ADRES:

Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków
z dopiskiem „Prenumerata Głosu Seniora” lub na adres e-mail: kontakt@manko.pl
– PRZESŁANIE ZAMÓWIENIA JEST KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PRENUMERATY.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Administratora, tj. Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków moich danych osobowych:
 w celu otrzymywania od Stowarzyszenia MANKO drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyTAK
NIE
czących usług oferowanych przez Stowarzyszenie MANKO, np. wydarzeń organizowanych dla seniorów, informacji o partnerach Stowarzyszenia MANKO
honorujących Kartę Seniora i oferowanych przez nich zniżek w ramach Karty Seniora, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 r.

 w celu przekazywania przez Stowarzyszenie MANKO treści, dotyczących oferty Stowarzyszenia MANKO na podany przeze mnie w Formularzu numer telefonu,
w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj.
przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione
w wyraźnej i zrozumiałej formie.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych PRENUMERATA GŁOSU SENIORA
jest na stronie 73.

TAK

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

Data, podpis osoby zamawiającej prenumeratę

ZAMÓW PRENUMERATĘ – POPRZEZ PRZEKAZANIE NAM DAROWIZNY
(zamówienie prenumeraty zwiększy nakład magazynu i Ogólnopolskiej Karty Seniora)
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRENUMERATA GŁOSU SENIORA
§ 1. ADMINISTRATOR DANCYH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie MANKO, ul. Siarczki 16, 30-698
Kraków, KRS: 0000225549, NIP: 679-28-41-817, REGON: 120027434
§ 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Skontaktować się z Administratorem w sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych można
poprzez następujące kanały informacyjne:
a) telefonicznie: 12 429 37 28
b) lub w formie pisemnej na adres:
Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30 30-018 Kraków
§ 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) obsługi Prenumeraty Głosu Seniora w tym dokonywania wysyłki Głosu Seniora, a także realizacji korzyści oraz komunikacji związanej z zamówieniem przez Panią/Pana Prenumeraty
Głosu Seniora – przetwarzanie takie jest niezbędne dla wykonania umowy jaką Pani/Pan zawiera zamawiając Prenumeratę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) analitycznych i statystycznych – w celu doskonalenia Prenumeraty Głosu Seniora i budowania wiedzy o naszych odbiorcach będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – na podstawie odrębnie
udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
h) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
§ 4. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane naszym podwykonawcom
odpowiedzialnym za obsługę Prenumeraty Głosu Seniora (np. naszym upoważnionym
pracownikom i współpracownikom, którym Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane po to, by
mogli wykonać swoje obowiązki, podmiotom świadczącym usługę komunikacji marketingowej,
dostawcom usług i systemów informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym realizującym
wysyłkę Prenumeraty Głosu Seniora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa.

§ 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
§ 6. ZAUTOMATYZOWANIE/PROFILOWANIE
Dane udostępniane przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, w celu przekazywania odbiorcom Głosu Seniora treści bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań.
§ 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu Pani/Pana rezygnacji z Prenumeraty
Głosu Seniora. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych
Administratora na podstawie uzgodnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu
zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie
odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
§ 8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne jest dokonanie
identyfikacji – ustalenie tożsamości.
§ 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
§ 10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Podanie danych w celu uzyskania Prenumeraty Głosu Seniora jest niezbędne do jej otrzymania.
W przypadku niepodania tych danych Prenumerata Głosu Seniora nie będzie mogła być
zrealizowana.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA
§ 1. ADMINISTRATOR DANCYH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie MANKO, ul. Siarczki 16, 30-698
Kraków, KRS: 0000225549, NIP: 679-28-41-817, REGON: 120027434
§ 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Skontaktować się z Administratorem w sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych można
poprzez następujące kanały informacyjne:
a) telefonicznie: 12 429 37 28
b) lub w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30 30-018 Kraków
§ 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) prowadzenia Programu Ogólnopolska Karta Seniora, w tym realizacji korzyści oraz komunikacji związanej z Pani/Pana udziałem w Programie – przetwarzanie takie jest niezbędne dla
wykonania umowy jaką Pani/Pan zawiera przystępując do Programu (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) analitycznych i statystycznych – w celu doskonalenia Programu Ogólnopolska Karta Seniora
i budowania wiedzy o naszych partnerach będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – na podstawie odrębnie
udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
g) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
§ 4. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane naszym podwykonawcom
odpowiedzialnym za obsługę Programu Ogólnopolska Karta Seniora (np. podmiotom zajmującym
się wydawaniem kart, podmiotom świadczącym usługę komunikacji marketingowej, dostawcom
usług i systemów informatycznych), firmom kurierskim realizującym wysyłkę nagród, voucherów
oraz pozostałych niezbędnych dokumentów - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa.

§ 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
§ 6. ZAUTOMATYZOWANIE/PROFILOWANIE
Dane udostępniane przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, w celu dostosowania korzyści wynikających z posiadania Karty Seniora do
potrzeb jej posiadaczy.
§ 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu Pani/Pana rezygnacji z Programu
Ogólnopolska Karta Seniora. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub
usług własnych Administratora na podstawie uzgodnionego interesu prawnego, będą przetwarzane
do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na
podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
§ 8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne jest dokonanie
identyfikacji – ustalenie tożsamości.
§ 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
§ 10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa. Podanie danych w celu uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora jest niezbędne do
otrzymania karty. W przypadku niepodania tych danych karta nie będzie mogła być wydana.
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JAK UZYSKAĆ OGÓLNOPOLSKĄ
KARTĘ SENIORA

Seniorze!

Jeśli ukończyłeś 60 lat odbierz Ogólnopolską Kartę Seniora
i korzystaj ze zniżek w ponad 2100 punktach w całej Polsce.

5 PROSTYCH KROKÓW

1.

2.

Wejdź na: www.glosseniora.pl

3.
4.

Załącz znaczek pocztowy
i zaadresowaną kopertę

Dołącz potwierdzenie wpłaty
darowizny do koperty

Wydrukuj
i wypełnij
formularz

5.

Wyślij na adres
al. Słowackiego 46/30
30-018 Kraków

Twoja Ogólnopolska Karta Seniora zostanie odesłana na adres zamieszkania. W razie pytań skontaktuj się z nami!
Skontaktuj się z nami pod numerem tel.: (12) 429 37 28. Wejdź na www.glosseniora.pl i zobacz listę w ponad 2100 punktów ze zniżkami.

Już dziś zacznij korzystać z Ogólnopolskiej Karty Seniora
i rabatów w całym kraju.
ZAMÓW OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA POPRZEZ PRZEKAZANIE DAROWIZNY

66 2490 0005 0000 4600 9366 4184

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16
30-698 Kraków
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Numer karty:

NR KARTY:

Formularz zgłoszeniowy
dla Uczestników
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Programu
„Ogólnopolska
DLA
UCZESTNIKÓW
PROGRAMU
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Karta Seniora”*
„OGÓLNOPOLSKA
KARTA SENIORA”*
DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Proszę
o przyjęcie
mniewwpoczet
poczetuczestników
uczestników
programu
„Ogólnopolska
Karta
Seniora”.
Oświadczam,
że znane
mi sąmi
postanowienia
Proszę
o przyjęcie
mnie
programuSENIORA”*
„Ogólnopolska
Karta
Seniora”.
Oświadczam,
że znane
są
„OGÓLNOPOLSKA
KARTA
Regulaminu zamieszczonego na stronie www.glosseniora.pl. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania.
postanowienia Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania.
PROSZĘ
PISMEM
DRUKOWANYM
PROSZĘ
WYPEŁNIĆ
DRUKOWANYM
Proszę
oWYPEŁNIĆ
przyjęciePISMEM
mnie
w poczet
uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Oświadczam, że znane mi są
postanowienia Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania.
PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM
Miejscowość:
Data:

Miejscowość:
DANE OSOBOWE

Data:

d d

m m

d d

m m

r
r

r
r

r
r

r
r

OSOBOWE
Imię DANE
(imiona):
Imię (imiona):

Nazwisko:
Nazwisko:
Miejscowość
urodzenia:
Miejscowość
urodzenia:
DANE KONTAKTOWE

Data
urodzenia:
Data
urodzenia: d d

Płeć:

M:

Płeć:

M:

d d

K:
K:
r

m m
m m

r

r
r

r
r

r
r

DANE KONTAKTOWE
Ulica:
Ulica:
Numer
Numer
Miejscowość
lokalu:
domu:
Numer
Numer
Miejscowość
lokalu:
domu:
Kod
Województwo:
pocztowy:
Kod
Województwo:
pocztowy:
Numer
stacjonarny:
komórkowy:
telefonu:
Numer
komórkowy:
telefonu: stacjonarny:
Adres
e-mail:
Adres
e-mail:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków, w celu wydania

Ogólnopolskiej
Karty na
Seniora,
zgodnie moich
z rozporządzeniem
Parlamentu
Europejskiego
i Rady
(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia
2016
r. w sprawie
fizycznych
w związku
Wyrażam zgodę
przetwarzanie
danych osobowych
zawartych
w powyższym
formularzu
przez Stowarzyszenie
MANKO
z siedzibą
przy ul.ochrony
Siarczkiosób
16, 30-698
Kraków,
w celu wydania
z przetwarzaniem
osobowych
i w sprawie
swobodnego
przepływu
takich danych
oraz(UE)
uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
(ogólne
ochronie
danych)
Ogólnopolskiejdanych
Karty Seniora,
zgodnie
z rozporządzeniem
Parlamentu
Europejskiego
i Rady
2016/679
z dnia 27
kwietnia 2016
r. wrozporządzenie
sprawie ochronyo osób
fizycznych
w związku
OŚWIADCZENIE
O
WYRAŻENIU
ZGODY
Oświadczam,
że
wyrażam
zgodę
dobrowolnie
oraz
zostałem
poinformowany,
że
mam
prawo
wglądu,
poprawienia
swoich
danych,
usunięcia
swoich
danych
oraz
sprzeciwu
wobec
ich
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
przetwarzania
do wyżej
wspomnianego
celu.
Oświadczam,
że wyrażam
zgodę dobrowolnie
oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych, usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich
Oświadczam,
iż
wyrażam
dobrowolną
i
wyraźną
zgodę
na
przetwarzanie
przez
Administratora,
tj.
Stowarzyszenie
MANKO
z
siedzibą
przy
ul.
Siarczki
16,
30-698
Kraków
moich
danych
osobowych:
Wyrażenie
zgodydojest
niezbędne
do wydania
Ogólnopolskiej Karty Seniora.
przetwarzania
wyżej
wspomnianego
celu.

Wyrażenie zgody jest niezbędne do wydania Ogólnopolskiej Karty Seniora.
otrzymywania
Stowarzyszenia
MANKO
drogą elektroniczną
na wskazany w
przeze
mnie w Formularzu
adres Oznacza
e-mail informacji handlowych, doty w celu Wyrażam
zgodę od
na przetwarzanie
danych
osobowych
dla celów markengowych,
tym markengu
bezpośredniego.

TAK podpis: NIE
Własnoręczny
czącychona
usług
oferowanych
przez
MANKO, markengowych
np.
wydarzeń
organizowanych
seniorów,
informacji
o Oznacza
partnerach
MANKO czytelny
w
szczególności
zgodę
naStowarzyszenie
otrzymywanie
od Stowarzyszenia
MANKO
zbezpośredniego.
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Data, podpis osoby zamawiającej Ogólnopolską Kartę Seniora
jest na stronie 73.
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