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trzymają Państwo w swoich dłoniach kolejny, już 9 
numer "Głosu Seniora". Mamy okres wiosenny, przyroda 
cieszy nas wszelkimi możliwymi barwami kwiatów, śpie-
wem ptaków. Jesteśmy bardziej wyczuleni na jej dźwięk 
i piękno, to chyba najwspanialsza pora roku.

Majowo – czerwcowy czas to również okres, gdy stu-
denci bawią się ostatni raz przed sesją egzaminacyjną. 
Kto z Państwa nie zazdrościł naszej młodzieży tak bło-
go spędzanego czasu? Koncertów, wydarzeń plenerowych, 
spotkań? Podczas "Małopolskich Dni Seniora", w listo-
padzie ubiegłego roku, narodził się pomysł stworzenia 
specjalnego wydarzenia dla Państwa, takiego które może 
rywalizować ze studenckimi Juwenaliami, aby pokazać, 
że seniorzy też potrafią świętować ten czas. Stowarzysze-
nia Manko, wydawca "Głosu Seniora", zaplanowało dla 
seniorów – naszych obecnych i przyszłych Czytelników – 
wydarzenie mogące sprostać takiemu wyzwaniu. A to za 
sprawą I Ogólnopolskich Senioraliów – imprezy skiero-
wanej do seniorów z całej Polski organizowane przez nas 
w dniach 14-15 czerwca w Krakowie. Serdecznie zapra-
szamy Państwa na to wyjątkowe spotkanie w gronie ró-
wieśników! Na pewno nie będą się Państwo nudzić! Spo-
tkania z ekspertami, dyskusje, pokazy filmowe, korowód 
wokół Rynku Głównego, wykłady na temat zdrowego sty-
lu życia, bezpłatne badania i konsultacje medyczne – to 
tylko niektóre z zaplanowanych wydarzeń. Szczegółowy 
program wydarzenia wkrótce na naszej stronie WWW. 

I Ogólnopolskie Senioralia będą także idealną oka-
zją do bezpłatnego wyrobienia Karty Seniora, dającej 

jej posiadaczom możliwość zakupu tańszych produktów 
i skorzystania z różnych usług w promocyjnych cenach. 
Gorąco Zapraszamy! 

Ten numer, jak każdy poprzedni i każdy następny, jest 
współtworzony przez Państwa. Chcielibyśmy, aby zawsze 
mieli to Państwo na uwadze. Zapraszamy do włączenia 
się w powstawanie „Głosu Seniora”.

W bieżącym wydaniu naszego czasopisma przeczyta-
ją Państwo m. in., o uwolnieniu rynku energii, dlaczego 
warto powiedzieć "nie" e-wykluczeniu, i z czym pójść do 
podologa. Poznają także Państwo historię, która przyda-
rzyła się Pani Marii w Tybecie, oraz kolejne przykłady 
aktywnych seniorów o niecodziennych pasjach. Apelem 
o pomoc "Krzyk rozpaczy" oraz listem kobiet z roczni-
ka 1953 zainaugurowaliśmy w tym wydaniu nowy cykl 
– "Interwencje". Proszę informować nas o wszelkich nie-
prawidłowościach społecznych, problemach z którymi się 
Państwo spotykają na skutek nonsensownych uregulowań 
formalnych czy wszędobylskiej biurokracji. Będziemy 
o nich informować opinię publiczna i – w miarę możli-
wości – szukać propozycji ich rozwiązania u decydentów.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do pozostałych 
działów, udziału w organizowanych przez nas konkur-
sach (Aktywny Senior, Oszczędny Senior, Stylowy Senior, 
Senior w Obiektywie), stałego odwiedzania naszego por-
talu www.glosseniora.pl oraz profilu na Facebooku: www.
facebook.com/GlosSeniora.

Do zobaczenia na Placu Szczepańskim i na Rynku 
Głównym 34 w Krakowie 15 czerwca!

Drodzy Czytelnicy,,

Łukasz Salwarowski
redaktor naczelny „Głosu Seniora”
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GREEN SA – skąd ta nazwa i czego dotyczy?
Green, jako kolor kojarzy się ze świe-

żością, czystością, a przede wszystkim eko-
logią. Jako spółka energetyczna dążymy do 
tego, aby jak najwięcej energii elektrycznej 
kupowanej przez Green pochodziło z pro-
dukcji ekologicznej lub z tak zwanych źró-
deł odnawialnych. Kupując energię z Green, 
nasi klienci angażują się w proces ochrony 
naszego środowiska.

„Energia w naszych rękach” – co to hasło 
oznacza w praktyce?

Zależy nam, aby decyzja o wyborze 
sprzedawcy energii elektrycznej nie była 
sprawą przypadku. Każdy z nas może i po-
winien dokonywać wyborów w sposób 
świadomy.

Jakie są korzyści z zawarcia umowy  
z GREEN SA?

Przede wszystkim niższe opłaty za ener-
gię elektryczną. To wydaje się najważniej-
sze, ale w moim odczuciu nie tylko. Zmiana 
sprzedawcy energii elektrycznej na obec-
nym etapie to wciąż rzadkość. Jestem prze-
konany, że większość z Czytelników z tym 
procesem nie miała styczności. A to jest 
właśnie pierwszy krok do wolnego rynku, 
którego brak powodował zawyżanie cen. 

Dotychczas obowiązywał w Polsce mo-
nopolistyczny system dystrybucyjno-po-
miarowy. Obecnie pomiędzy dystrybuto-

SENIORZE – SZUKAJ TAŃSZEJ OFERTY

NIŻSZE OPŁATY 
ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

WALDEMAR GAŁKIEWICZ  
– WICEPREZES ZARZĄDU GREEN SA
Ur. 12.02.1974. Żonaty, ojciec trzech synów. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem 
w branży energetycznej i telekomunikacyjnej. Na stałe mieszka we Wrocławiu. Pracę dzieli 
pomiędzy Warszawę i Wrocław, gdzie znajduje się Centrum Obsługi Klientów. Wolny czas: 
książki, muzyka rockowa, spacery. Sport: tenis, rower, badminton. 

ra i odbiorcę energii elektrycznej wchodzi 
Green SA jako sprzedawca. Co to oznacza?

System pomiarowy w dalszym ciągu 
pozostaje w rękach spółek dystrybucyj-
nych, natomiast już od kilku lat istnieje ry-
nek niezależnych sprzedawców, takich jak  
Green. To między innymi dlatego nasze 
koszty związane z energią elektryczną udało 
się doprowadzić do minimum, na które nas 
stać. Green jako sprzedawca energii elek-
trycznej od samego początku oferuje ener-
gię w cenach niższych od historycznych 
spółek sprzedażowych, jednocześnie gwa-
rantując odbiorcom niezmienność ceny 
przez cały okres trwania umowy.

Dostarczacie energię zarówno odbiorcom 
indywidualnym, jak i biznesowym. Czy od-
biorca indywidualny może liczyć na jakieś 
preferencyjne, konkurencyjne warunki?

Tak. Zarówno do firm, jak i klientów in-
dywidualnych od samego początku swojej 
działalności kierujemy ofertę spersonalizo-
waną z niezmiennymi cenami. Nie mamy 
jednej oferty dla wszystkich! W Green klient 
może wybierać wśród wielu ofert, tak aby 
móc w pełni zoptymalizować swoje koszty, 
a co za tym idzie – oszczędzać.

Co jednak jeżeli nastąpi spadek cen?
W Green klient może liczyć zawsze na 

nową ofertę, tak aby jego wydatki na energię 
elektryczną zawsze były optymalnie skalku-
lowane.

Jaka jest Wasza przewaga konkurencyjna? 
czym się wyróżniacie na rynku?

Nie jest łatwo wyróżnić się na rynku, 
na którym w dalszym ciągu dominują hi-

storyczni sprzedawcy, jednak z roku na rok 
Green coraz aktywniej uczestniczy na rynku 
niezależnych sprzedawców energii elektrycz-
nej. Naszym głównym celem jest edukacja 
i uświadamianie klientów co do ich praw na 
wolnym rynku energii elektrycznej. Stawia-
my na wysoki poziom obsługi klientów oraz 
bezpośrednie dotarcie do nich poprzez bu-
dowę sieci sprzedaży bezpośredniej. 

Na jakie wsparcie z Waszej strony może li-
czyć osoba, która chce obniżyć opłaty za 
prąd?

Każdy przedstawiciel Green w terenie 
oraz pracownik biura ma obowiązek przed-
stawić klientowi ofertę odpowiadającą jak 
najlepiej jego potrzebom. Gdyby się okaza-
ło, że zapotrzebowanie klienta na energię 
elektryczną zmieniło się w trakcie trwania 
umowy, wystarczy skontaktować się z Cen-
trum Obsługi Klientów Green, a pracownik 
dobierze najbardziej odpowiednią ofertę. 

Kto najczęściej kupuje prąd w Green?
Poza klientami biznesowymi, dla któ-

rych świadomość oszczędzania na kosztach 
stałych, takich jak energia elektryczna, jest 
niejako naturalna, głównymi odbiorcami 
usług Green są klienci w wieku 50+. Dlacze-
go akurat osoby dojrzałe? Zapewne dlatego, 
iż oni podobnie jak firmy wyrobiły w sobie 
ten jakże przydatny nawyk zbędnego nie-
przepłacania, jeżeli okoliczności tego na 
nas nie wymuszają. Osoby 50+ są również 
bardziej „dostępne”, nie wychowują ma-
łych dzieci, nie biorą zazwyczaj już udziału 
w wyścigu pokoleń, mają po prostu więcej 
czasu, żeby zastanowić się, w jaki sposób ra-
cjonalnie gospodarować swoim budżetem.

Jakie gwarancje ma odbiorca energii korzy-
stający z Waszych usług?

Cały proces zmiany sprzedawcy realizu-
jemy bez angażowania czasu naszego klienta. 
Gwarantujemy, że nasza oferta zawsze zwią-
zana jest z pełną świadomością kosztów. Każ-
dy klient Green zawsze wie, ile będzie płacił 
za 1kWh w czasie trwania umowy, niezależ-
nie, czy umowa będzie zawarta na rok czy też 
trzy lata. Ceny w Green są niezmienne, dzięki 
czemu klient Green nie ponosi ryzyka wzro-
stu cen energii elektrycznej w przyszłości.

Czy senior może liczyć na preferencyjne 
warunki i niższe ceny?

Oczywiście, że tak. Staramy się dosto-
sować ofertę do rzeczywistych potrzeb na-
szych klientów. Każdy przedstawiciel Green 
powinien przeprowadzić analizę obecnych 
kosztów klienta w taki sposób, aby zaofero-
wać mu jak najkorzystniejszą dla niego ofer-
tę. Mogę obiecać, iż każdy „Senior”, który 
zwróci się do Green z chęcią zawarcia umo-
wy na sprzedaż energii elektrycznej, otrzyma 
ofertę atrakcyjniejszą od obecnie posiadanej.

Ile Wasz nowy klient, dzięki Green SA jako 
sprzedawcy, może zaoszczędzić na faktu-
rach z tytułu poboru energii, w skali roku/
miesiąca?

Oszczędności zależą bezpośrednio od 
zużycia energii elektrycznej, gdyż jest to 
jedyny czynnik kosztowy. W przypadku 
2 osób zamieszkujących mieszkanie, 
oszczędności przekładają się mniej więcej 
na 1 rachunek mniej do opłacania w roku 
względem dotychczasowych kosztów za 
energię elektryczną. Zmiana sprzedawcy 
na Green daje jednak nie tylko oszczędno-

ści w danej chwili, ale również gwarancję, iż 
podczas trwania umowy wzrost cen energii 
elektrycznej na rynku nie wpłynie na wzrost 
ceny energii u klienta. 

Raport URE pokazuje, że coraz więcej 
klientów korzysta z prawa do zmiany sprze-
dawcy, z czego to wynika?

To prawda. Z roku na rok na zmianę 
sprzedawcy energii elektrycznej decyduje 
się coraz więcej klientów. Głównym czyn-
nikiem jest zapewne niższa cena energii 
elektrycznej, ale nie tylko. Klienci są coraz 
bardziej świadomi swoich praw, często chcą 
poprawić poziom obsługi, robią to również 
z czystej ciekawości. Co ciekawe, w Europie 
są kraje, w których sprzedawcę energii elek-
trycznej zmieniło ponad 50% gospodarstw 
domowych. 

Czy podczas zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej może wystąpić przerwa w do-
stawie prądu?

Nie. Proces zmiany sprzedawcy nie 
powoduje przerwy w dostawie energii 
elektrycznej. Umowa z nowym sprzedaw-
cą zostaje zawarta od dnia, w którym koń-
czy się umowa kompleksowa. W tym czasie 
pracownik spółki dystrybucyjnej dokonuje 
odczytu licznika, aby można było rozliczyć 
klienta z jego dotychczasowym sprzedaw-
cą. Licznik u klienta pozostaje ten sam, nie 
dochodzi do żadnych modernizacji czy 
wymiany sieci u klienta. Cały proces odby-
wa się w sposób ciągły i nie wymaga żadnej 
przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Czy zmiana sprzedawcy energii elektrycz-
nej jest bezpłatna?

Tak. Nie stosowaliśmy i nie stosuje-
my żadnych dodatkowych opłat w związku 
z zawarciem umowy sprzedaży energii elek-
trycznej. 

Na czym polega procedura zmiany sprze-
dawcy energii elektrycznej u Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego (OSD)?

Osoby, które nigdy wcześniej nie zmie-
niały sprzedawcy energii elektrycznej, posia-
dają w ramach jednej tzw. umowy komplek-
sowej dwie usługi – usługę dystrybucji oraz 
sprzedaży energii elektrycznej. Zmiana pole-
ga na rozdzieleniu obecnej umowy na umowę 
dystrybucyjną oraz umowę sprzedaży. Dzięki 
temu klienci uzyskali prawo do swobodnego 
wyboru sprzedawcy energii elektrycznej.

Czy po zmianie sprzedawcy energii elek-
trycznej zwiększą się opłaty dystrybucyjne 
(przesyłowe)? Kto je będzie pobierał?

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej 
nie ma żadnego wpływu na ponoszone przez 
klientów opłaty „dystrybucyjne”. Po zmianie 
sprzedawcy wszystkie dotychczasowe pozy-
cje kosztowe zostają przeniesione do nowej 
umowy w relacji 1:1. Za poziom opłat dystry-
bucyjnych odpowiada Urząd Regulacji Ener-
getyki URE, który zatwierdza taryfy spółek 
dystrybucyjnych i nakłada na nie obowiązek 
równego traktowania wszystkich klientów, 
niezależnie czy posiadają umowę dystrybu-
cyjną, czy też kompleksową. Jedynie w opła-
tach za energię elektryczną, czyli w części 
sprzedażowej mogą pojawić się różnice, ale 
te powinny być na korzyść klientów, a na 
pewno na korzyść klientów Green.

Dziękuję za rozmowę.
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INTERWENCJE

Od dnia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, tj. od 5 grudnia 
2013 r. do dnia dzisiejszego nadal nie mamy perspektywy na popra-
wę naszego losu!

My, Wykluczeni Opiekunowie, podejmujemy próby uzyskania 
informacji w MPiPS, na jakim etapie są prowadzone prace związane 
z konsumowaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ostat-
nią podróż do Warszawy Przedstawiciele Wykluczonych Opieku-
nów odbyli w dniu 16 stycznia br. Pojechali na umówione spotkanie 
z Panią Minister Seredyn, przeznaczając ostatnie grosze na podróż, 
nie wykupując leków, nie opłacając rachunków. Jechali pełni na-
dziei w celu otrzymania informacji o przebiegu prac nad ustawą re-
alizującą orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Tam spotkali się 
z chłodnym, lekceważącym przyjęciem ze strony ministerialnych 
urzędników. Dowiedzieli się, że strona ministerialna nie ma żad-
nych wiążących informacji, że jest kompletnie nieprzygotowana do 
tego spotkania. Wykluczeni Opiekunowie, jadąc przez całą Polskę, 
poświęcając swój bezcenny czas i pieniądze na ten wyjazd spotkali 
się z bezdusznością, brakiem empatii, totalną ignorancją, z murem 
niechęci i lekceważenia. Emocje na tym spotkaniu sięgały zenitu. 
Był płacz i rozpaczliwe wołanie o przyśpieszenie prac nad specjalną 

ustawą o świadczeniach rodzinnych, która przywracałaby świadcze-
nie pielęgnacyjne w trybie pilnym! Odpowiedzią na to był pogardli-
wy wzrok i szyderczy uśmiech Pana Dyrektora Olgierda Podgórskie-
go. Zachowanie Urzędnika z MPiPS było cyniczne i poniżej krytyki!

My, Wykluczeni Opiekunowie, już tak dłużej nie możemy żyć. 
Dopada nas depresja i nędza! Ludzie nie mają pieniędzy na wykup 
leków o 100% odpłatności,na prywatne wizyty lekarskie. Nadal nie 
mamy opłacanych składek zdrowotnych. Szpitale żądają od nas 
wniesienia opłat za leczenie. Jesteśmy wykluczeni z systemu pomo-
cowego państwa, z systemu ubezpieczeń społecznych, nie mamy 
ubezpieczenia na wypadek utraty zdrowia, a nawet śmierci. Nasi 
podopieczni UMIERAJĄ, a ich opiekunowie GŁODUJĄ! Za chwi-
lę dotknie nas bezdomność z braku środków na opłacenie czynszu!

Ponawiamy pytanie JAK DŁUGO BĘDZIE TRWAŁ TEN KOSZ-
MAR?

Ilu jeszcze naszych podopiecznych musi umrzeć?
Kiedy rząd polski zainteresuje się losem osób najsłabszych, lo-

sem pokrzywdzonych, ciężko chorych, którzy muszą przez całą 
dobę mieć przy sobie opiekuna, bo nie są w stanie wziąć sobie przy-
słowiowej szklanki wody.

PATOLOGIA SPOŁECZNA i wykolejony margines są w na-
szym państwie traktowani lepiej niż my, Wykluczeni Opiekunowie, 
otoczeni są przez Ośrodki Pomocy Społecznej pomocą finansową. 
Przecież my wykonujemy ciężką pracę polegającą na całodobowej 
opiece nad ludźmi NIEZDOLNYMI DO SAMODZIELNEJ EGZY-
STENCJI, a jesteśmy usunięci poza margines społeczeństwa.

Czy będziemy zmuszeni prosić o EUTANAZJĘ dla siebie i na-
szych podopiecznych, czy rząd polski weźmie wreszcie odpowie-
dzialność za los Wykluczonych Opiekunów i osoby ciężko chore 
leżące na łożu śmierci!? JAK DŁUGO TEN KOSZMAR BĘDZIE 
TRWAŁ?

Czy nasi podopieczni mają prawo do życia, czy może powinni 
odejść jak najszybciej z tego świata, żeby nie obciążać budżetu pań-
stwa, nadwątlonego budżetu ZUS i NFZ?

Czy Premier tego rządu wie, w jakich warunkach żyją Wyklu-
czeni Opiekunowie, czy może żyje w błogiej nieświadomości? Może 
Pan Premier zaszczyci swoją obecnością kilka rodzin z osobami 
przykutymi do łóżek, którzy nie wiedzą, jak się nazywają, jaki jest 
dzień tygodnia, co jedli na śniadanie i dzięki swoim opiekunom nie 
leżą we własnych odchodach!

Czy są w tym kraju partie opozycyjne, które nie zgadzają się 
z tym stanem rzeczy?

Czy są w tym kraju wolne media, które napiszą prawdę o losie 
Wykluczonych Opiekunów, czy tylko prawdę „wybiórczą”?

Czy jest w tym kraju wreszcie Prezydent, który stoi na straży 
ładu moralnego i praworządności, mianując się PREZYDENTEM 
WSZYSTKICH POLAKÓW!

Czy w tym kraju nadal będzie zgoda na DYSKRYMINACJĘ naj-
słabszej grupy społecznej.

Ponawiamy pytanie: JAK DŁUGO BĘDZIE TRWAŁ TEN 
KOSZMAR?!

Kiedy będzie przygotowana ustawa realizująca orzeczenie Try-
bunału Konstytucyjnego?!

Kiedy będą pociągnięte do odpowiedzialności służbowej osoby 
wprowadzające ustawę niezgodną z Konstytucją RP, podając fałszy-
we argumenty o masowym wyłudzaniu świadczeń, osoby, które na-
ruszyły GODNOŚĆ I HONOR OPIEKUNA!

Czy ktoś nam odpowie, jak można w cywilizowanym kraju, 
w środku Europy przeżyć za kwotę 623 zł na osobę, opłacić świad-
czenia, wykupić leki mając w domu osobę ciężko chorą wymagającą 
zwiększonej ilości środków higienicznych, znacznie lepszego odży-
wiania, zapewnienia opieki medycznej, pielęgniarskiej i rehabilita-
cyjnej. Czy znajdzie się jakiś śmiałek? Najlepiej z kręgów rządowych!

My, Wykluczeni Opiekunowie, jesteśmy więźniami we własnych 
domach, brakuje nam tylko bransoletek na nogach sygnalizujących, 
jak daleko odeszliśmy od łóżka chorego! Różnica między Wykluczo-
nymi Opiekunami a pensjonariuszami zakładów karnych polega na 
tym, że mamy ZNACZNIE NIŻSZĄ DZIENNĄ STAWKĘ ŻYWIE-
NIOWĄ i nie posiadamy opieki medycznej!

Gdzie jest Rząd? Gdzie są MINISTROWIE tego rządu, gdzie 
jest SEJM RP? Gdzie są MEDIA? Czy ktoś wreszcie się pochyli nad 
dramatycznym losem Wykluczonych Opiekunów? Czy Wykluczeni 
Opiekunowie Osób Dorosłych Niepełnosprawnych-Niesamodziel-
nych będą zmuszeni przykuć się do barierek w gmachu Sejmu, aby 
zauważyła nas PRASA, TELEWIZJA oraz żeby z należytą staranno-
ścią została poinformowana OPINIA PUBLICZNA o naszym losie!?

Ponawiamy Pytanie JAK DŁUGO BĘDZIE TRWAŁ TEN KOSZ-
MAR?!

Ile jeszcze będziemy czekać, by urzędnicy ministerialni wzięli 
się do pracy. Każdy dzień zwłoki to kolejna ŚMIERĆ naszych pod-
opiecznych! Tak, ale to nie są Wasi bliscy! Prawda?!

JAK DŁUGO BĘDZIE TRWAŁ TEN KOSZMAR?!
(pisownia oryginalna)

A OTO, JAKĄ ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OTRZYMAŁ 
„GŁOS SENIORA” W ODPOWIEDZI NA PRZESŁANY 
PRZEZ REDAKCJĘ APEL WYKLUCZONYCH 
OPIEKUNÓW: 

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Rządowym 
Centrum Legislacji oraz Ministerstwem Finansów, prowadzi prace nad 
projektem ustawy będącym realizacją wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego z dnia 19 grudnia 2013 r., tj. ustawy przywracającej prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które prawo to utraciły z dniem 
30 czerwca 2013 r. Niezwłocznie po przygotowaniu odpowiedniego 
projektu ustawy zostanie on podany do publicznej wiadomości i prze-
kazany do uzgodnień międzyresortowych i społecznych. 

Z poważaniem,
Biuro Promocji i Mediów

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 WYKLUCZENI OPIEKUNOWIE OSÓB DOROSŁYCH NIEZDOL-
NYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI ZWRACAJĄ SIĘ 
Z PROŚBĄ DO KOALICJI RZĄDZĄCEJ NA CZELE Z PANEM 

PREMIEREM DONALDEM TUSKIEM, DO WSZYSTKICH POSŁÓW 
I SENATORÓW O WNIKLIWE ZAPOZNANIE SIĘ Z DRAMATYCZNĄ 
SYTUACJĄ, W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJEMY.

Wszyscy ludzie dobrej woli, Szanowni Państwo Redaktorzy, po-
móżcie nam! Nie bądźcie obojętni wobec naszego katorżniczego 
losu!

Dlaczego w tym państwie jesteśmy traktowani jak ludzie dru-
giej kategorii? Czy znajdą się ludzie, którzy pochylą się nad losem 
Wykluczonych Opiekunów? Od dnia 1 lipca 2013 r. jesteśmy po-
zbawieni świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego bezterminowo 
z tytułu opieki nad dorosłym członkiem rodziny. Od tego czasu mija 
7 miesięcy. My, Wykluczeni Opiekunowie, prowadzimy nieustającą 
walkę o przywrócenie nam tego świadczenia pielęgnacyjnego, któ-
re było swoistym zadośćuczynieniem z powodu utraconych docho-
dów, z braku możliwości podjęcia zatrudnienia nie z własnej winy.

Rzecznik Praw Obywatelskich stanął w naszej obronie, kierując 
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności 
art. Art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie usta-
wy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. poz. 1548). Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: „Przywrócenie sta-
nu zgodnego z konstytucją wymaga więc w tym wypadku interwencji 
ustawodawcy, który powinien wprowadzić stosowne korekty np. do 
ustawy o świadczeniach rodzinnych, w celu wyeliminowania niezgod-
ności mającej źródło w art. 11 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej. Wraz 
z upływem czasu ta niezgodność będzie powodowała narastanie ne-
gatywnych następstw dla osób pozbawionych świadczeń pielęgnacyj-
nych, co powinno skłaniać podmioty dysponujące prawem inicjatywy 
ustawodawczej do podjęcia prac legislacyjnych bez zbędnej zwłoki”.

W szeregach Wykluczonych Opiekunów zapanowała radość, ale 
była to radość przedwczesna.

W LISTOPADOWYM WYDANIU „GŁOSU SENIORA” OPUBLIKOWALIŚMY PO 
RAZ PIERWSZY „APEL WYKLUCZONYCH OPIEKUNÓW”. POZOSTAWIENI BEZ 
ODPOWIEDZI, ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC POMOCY, NADESŁALI KOLEJNY. 
PUBLIKUJEMY GO W CAŁOŚCI PONIŻEJ, ZACHOWUJĄC ORYGINALNĄ 
PISOWNIĘ.

KRZYK ROZPACZY 
– APEL WYKLUCZONYCH OPIEKUNÓW – WOŁANIE O POMOC

FOT. FOTOLIA.COM
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INTERWENCJE

JEGO OBJAWY PRZYPOMINAJĄ 
CZĘSTO ZWYKŁE PRZEZIĘBIENIE LUB 
INNĄ NIEGROŹNĄ INFEKCJĘ. POD-

WYŻSZONA TEMPERATURA CIAŁA, ZMĘ-
CZENIE, UTRATA WAGI I POWIĘKSZONE 
WĘZŁY CHŁONNE MOGĄ JEDNAK ŚWIAD-
CZYĆ O POWAŻNIEJSZYM SCHORZENIU – 
CHŁONIAKU.

Chłoniaki to nowotwory układu krwio-
twórczego, jest ich kilkadziesiąt rodzajów 
– o agresywnym lub łagodnym przebiegu, 
sklasyfikowanych w dwie główne grupy: 
chłoniaki ziarnicze (chłoniak Hodgkina) 
i chłoniaki nieziarnicze. Symptomy towa-
rzyszące chłoniakom często przypomina-
ją zwykłe przeziębienie i są lekceważone, 
a choroba jest zazwyczaj wykrywana dopie-
ro w stadium zaawansowanym. Wiedza na 
temat chłoniaków, w tym znajomość ich ob-
jawów, zwiększa szanse na wczesne rozpo-
znanie choroby i rozpoczęcie skutecznego 
leczenia ratującego lub przedłużającego ży-
cie. Według ostatnich danych epidemiolo-
gicznych Krajowego Rejestru Nowotworów 
ryzyko zachorowania na chłoniaka wzrasta 
wraz z wiekiem i dotyczy najczęściej osób 
po 55. roku życia. Ta grupa wiekowa stano-
wi ok. 65 proc. wszystkich chorych na chło-
niaki.

Bardzo ważne jest, aby wszystkie niepo-
kojące symptomy, które utrzymują się dłu-
żej niż trzy tygodnie, konsultować z leka-
rzem pierwszego kontaktu.

Nie każdy powiększony węzeł chłon-
ny oznacza chłoniaka. – Najczęściej wę-
zły chłonne są powiększone odczynowo, ze 
względu na jakiś proces zapalny lub no-

ZDEMASKUJ 
CHŁONIAKA

wotworowy toczący się w okolicy – wyja-
śnia hematolog, dr hab. Wojciech Jurczak. 
– Dalszej diagnostyki wymagają węzły po-
większone od jakiegoś czasu, które nie mają 
cech stanu zapalnego i nie są bolesne ani 
tkliwe – dodaje. Każdy taki węzeł powinien 
zostać pobrany do badania histopatologicz-
nego, bo możliwe, że oznacza proces no-
wotworowy – w samym węźle lub z prze-
rzutem do węzła. – Tylko wynik badania 
histopatologicznego może dać jednoznaczną 
diagnozę – podkreśla hematolog.

W leczeniu chłoniaków wykorzystuje 
się: chemioterapię, radioterapię, immuno-
terapię, zabiegi chirurgiczne, przeszczepy 
szpiku i terapie celowane.

NIEZBĘDNE WSPARCIE
Z myślą o osobach, u których zdiagno-

zowano chłoniaka, powstało Stowarzy-
szenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki 
„Przebiśnieg”. W swojej działalności Stowa-

rzyszenie koncentruje się przede wszystkim 
na niesieniu pomocy chorym na chłoniaki 
i ich rodzinom oraz szerzeniu wiedzy na 
temat tej grupy chorób oraz metod ich le-
czenia. – Największą wartością w odczuciu 
członków Stowarzyszenia jest dawanie in-
nym chorym nadziei na wyleczenie, popar-
tej własnym świadectwem – mówi Maria 
Nurkowska, założycielka Stowarzyszenia 
Przebiśnieg.

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE 
OBJAWY CHŁONIAKÓW:

 Î powiększone węzły chłonne
 Î osłabienie
 Î znaczna utrata masy ciała
 Î nieuzasadnione zmęczenie
 Î podwyższona temperatura 

bez wyraźnej przyczyny
 Î obfite nocne poty
 Î długo utrzymujący się kaszel 

lub duszność
 Î uporczywe swędzenie skóry.

Więcej informacji 
o Stowarzyszeniu 
Przebiśnieg znajduje się na stronie: 
www.przebisnieg.org lub Facebook.
com/StowarzyszeniePrzebisnieg.

Witam!
Może wśród seniorów czytających artykuły 

w Głosie Seniora są kobiety z rocznika 1953? Pro-
szę o powiadomienie kobiet i o wsparcie w ważnej 
sprawie poprzez wysłanie petycji.

Zapraszam na stronę:
http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/p/

blog-page_6.html
Kobiety rocznik 1953 (wcześniejsze emerytki) dyskryminowane 

wnoszą o zmianę przepisów. Kobiety, które od końca 2008 r. przez 5 
lat korzystały z prawa do wcześniejszej emerytury, zostały poszko-
dowane przez nowelizację przepisów emerytalnych z dnia 11 maja 
2012 r., która weszła w życie od 01.01.2013 r., ponieważ przed obli-
czeniem świadczenia z nowego systemu ZUS ma obowiązek potrącić 
z konta emerytki każdą wypłaconą jej kwotę emerytury wcześniej-
szej i to brutto! Kobiety '53 nie mogły złożyć wniosku o przyznanie 
im emerytury przed wejściem w życie, czyli do końca 2012 r., bo nie 
osiągnęły wtedy jeszcze powszechnego wieku emerytalnego 60 lat. 
Zatem obowiązujące od tego roku przepisy ustawy emerytalnej dys-
kryminują je ze względu na wiek. Kobiety '53 są również nierówno 
traktowane ze względu na płeć. Mężczyźni z rocznika '48, którzy 
w tym roku ukończą powszechny wiek emerytalny, zachowali bo-
wiem prawo do przeliczenia ich wcześniejszej emerytury na dotych-
czasowych zasadach. Kobiety '53 są ostatnim rocznikiem wcześniej-
szych emerytek, które mogłyby skorzystać, a nie stracić (szacuje się, 
że te kobiety stracą ok. 40% dotychczasowego świadczenia) na do-
tychczasowych zasadach z przejścia ze starego do nowego systemu 
emerytalnego. Ponadto kobiety '53 mają poczucie, że prawo działa 
wstecz, bo nikt nie informował przed laty osoby chcące przejść na 
wcześniejszą emeryturę, że będzie się to wiązało z tak niewyobra-
żalnymi restrykcjami finansowymi. Podsumowując, wprowadzone 
przez nowelizację rozwiązania naruszają szereg konstytucyjnych 
zasad, w tym zasadę zaufania do państwa i prawa, zasadę ochrony 
praw nabytych oraz zasadę równości obywateli.

W związku z powyższym kobiety '53 wnoszą petycję do Senatu RP 
o zmianę przepisów i tym samym równe traktowanie kobiet ze wzglę-
du wiek i ze względu na płeć.

A OTO ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA PRACY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ: 

Szanowna Pani Redaktor,
Wysokość emerytury, do której na podstawie art. 46 w związku 

z art. 29 i 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1440, z późn. zm.) oraz art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) 

uprawnione są kobiety urodzone w latach 1949-1953, jest ustalana 
według zasad stosowanych do 31 grudnia 1998 r. i – zgodnie z art. 
53 tej ustawy – zależy od dwóch elementów: części socjalnej, równej 
24% kwoty bazowej oraz części indywidualnej, zależnej zarówno od 
wysokości zarobków z określonego okresu ubezpieczenia, przyjętych 
do obliczenia podstawy wymiaru, jak i od długości okresu podlegania 
ubezpieczeniom społecznym.

Przeliczenie emerytury to ponowne obliczenie wysokości świad-
czenia, do którego osoba zainteresowana była już uprawniona. Każ-
da zatem kobieta, która po przyznaniu wcześniejszej emerytury uzy-
skiwała przychody z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczeń 
emerytalnego i rentowych, może wystąpić z wnioskiem o przeliczenie 
jej wysokości na zasadach określonych w art. 110-113 ustawy o eme-
ryturach i rentach z FUS.

Kobieta uprawniona do wcześniejszej emerytury, z chwilą ukoń-
czenia powszechnego wieku emerytalnego (ustalanego indywidu-
alnie, w zależności od daty urodzenia) może również zgłosić wnio-
sek o kolejną emeryturę, przysługującą wszystkim ubezpieczonym 
urodzonym po 31 grudnia 1948 r. na ogólnych zasadach, przewi-
dzianych w art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 
Emerytura ta obliczana jest według reguł określonych w art. 25-26, 
tj. w oparciu o zwaloryzowany kapitał początkowy oraz zwaloryzo-
wane składki na ubezpieczenie emerytalne. Jej wysokość będzie sta-
nowiła kwota uzyskana w wyniku podzielenia sumy tego kapitału 
i składek (tj. podstawy obliczenia) przez przewidywalne średnie dal-
sze trwanie życia, właściwe dla wieku przejścia na emeryturę.

Zgodnie z art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w brzmie-
niu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., podstawa obliczenia tego 
świadczenia pomniejszana jest jednak o sumę wszystkich, dotychczas 
wypłaconych emerytur. Przepis ten ma zastosowanie nie tylko do 
kobiet urodzonych w 1953 r., ale do wszystkich osób urodzonych po 
1948 r., pobierających wcześniejsze emerytury, które wniosek o przy-
znanie drugiej emerytury, z tytułu osiągnięcia pełnego wieku emery-
talnego, zgłosiły (zgłoszą) po dniu 31 grudnia 2012 r.

Reasumując – wskutek złożenia wniosku o przeliczenie emerytu-
ry następuje jedynie zmiana wysokości już przyznanego świadczenia, 
natomiast w przypadku wniosku o ustalenie prawa do emerytury 
w powszechnym wieku emerytalnym mamy do czynienia z przyzna-
niem i obliczeniem nowego świadczenia.

Przejście na emeryturę powszechną nie jest jednak obowiązko-
we. Zgodnie z art. 95 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w razie 
zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń wypłaca się jedno 
z tych świadczeń, wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. Ko-
bieta uprawniona do dwóch emerytur może zatem zamiast emerytu-
ry powszechnej pobierać emeryturę wcześniejszą, jeśli jest ona świad-
czeniem korzystniejszym.

Z poważaniem,
Biuro Promocji i Mediów

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
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 PROBLEMY ZE STOPAMI MA PRAWIE 
KAŻDY Z NAS. NIESTETY CZĘSTO ZDA-
RZA SIĘ, ŻE NIE ZWRACAMY NA NIE 

UWAGI, ŁUDZĄC SIĘ, ŻE SAME ZNIKNĄ. DO-
PIERO W CHWILI, GDY BÓL I DYSKOMFORT 
PODCZAS CHODZENIA NIE POZWALA 
NAM PROWADZIĆ NORMALNEGO ŻYCIA, 
ZACZYNAMY ZASTANAWIAĆ SIĘ, CO ZRO-
BIĆ, ABY SZYBKO I SKUTECZNIE USUNĄĆ 
ZMIANY, KTÓRE NOTABENE NIE POWSTAŁY 
W CIĄGU TYGODNIA ANI MIESIĄCA, LECZ 
POWSTAWAŁY LATAMI.

Z wrastającymi paznokciami i odciskami 
udajemy się do chirurga, a gdy zauważymy 
zmiany grzybicze skóry i paznokci lub zara-
zimy się brodawką, pomaga nam dermato-

PODOLOG 
postawi Cię na nogi!

log, natomiast z haluksami, płaskostopiem 
i innymi deformacjami idziemy do ortopedy.

Niejednokrotnie próbujemy też radzić 
sobie sami, wycinając powodujące ból frag-
menty paznokci, stosujemy maści na odciski, 
nie mając pewności, że zmiana jest na pew-
no odciskiem lub zgłaszamy się do chirurga 
z prośbą o usunięcie haluksów. Bywa też, że 
po pomoc kierujemy się do kosmetyczek, 
które (niestety nie mając doświadczenia i od-
powiedniej wiedzy) próbują pomóc, ale czę-
sto efekt ich zabiegów jest chwilowy i pro-
blem powraca. A przecież nie o to chodzi. 

Jest na to rada – pomoc, jaką oferuje spe-
cjalista podolog uwolni nas od istniejących 
problemów, a odpowiednia profilaktyka po-
zwoli zapobiec powstawaniu kolejnych.

Kim więc jest podolog i czym się zaj-
muje? Podolog ma szeroką wiedzę z za-
kresu dermatologii, diabetologii, ortopedii, 
flebologii (dział medycyny zajmujący się 
diagnostyką i chorobami żył – przyp. red.), 
anatomii i innych dziedzin medycyny, któ-
rą wykorzystuje w trakcie codziennej pracy. 
Jego praca polega na różnicowaniu zmian 
chorobowych pojawiających się na stopach, 
a tym samym skuteczne ich usuwanie. Poza 
tym bardzo ważnym zadaniem podologa 
jest opieka nad osobami z grupy ryzyka, 
głównie diabetyków, osób po wylewach czy 
z reumatyzmem. 

Istotną rzeczą w pracy podologa jest 
profilaktyka stopy cukrzycowej. W gabine-
cie podologicznym chory na cukrzycę ma 

pewność, że jest pod fachową opieką, a dzię-
ki badaniom przeprowadzanym regularnie 
co roku i prowadzeniu kart informacyjnych 
wraz z dokładną i systematyczną obserwa-
cją oraz pielęgnacją stóp ma pewność, że 
w odpowiednio szybkim czasie zostanie za-
uważona zmiana, którą szybko i skutecznie 
można wyleczyć bez większych komplikacji. 

Wrastające paznokcie to problem naj-
częściej dotykający nasze stopy i nierzadko 
lekceważony do momentu, aż pojawi się ból, 
głęboka rana, opuchlizna wraz ze stanem za-
palnym, które utrudniają nam życie. Zwykle 
z taką zmianą kierowaliśmy się do chirurga, 
który wycinał wrastający fragment tzw. me-
todą klinową lub – jeśli uznał za konieczne – 
usuwał całą płytkę. Są to zabiegi, które unie-
ruchamiają pacjenta na kilka tygodni. Na 
szczęście jest dla nich alternatywa. Podolog 
radzi sobie z takim problemem bez trudu, 
a co najważniejsze – sprawia, że ból, który 
towarzyszy zmianie, niemal natychmiast zni-
ka. Dzięki profesjonalnemu potraktowaniu 
zmiany już po kilku tygodniach pacjent cie-
szy się zdrowym paznokciem.

Kolejnym i bardzo częstym błędem pa-
cjentów jest nieprawidłowe różnicowanie 
brodawek i odcisków oraz podejmowanie 
prób leczenia lub usuwania ich na włąsną 
rękę, co niejednokrotnie pogarsza stan fak-
tyczny. W gabinecie podologicznym zmiany 

PODOLOGIA TO NAUKA 
OBEJMUJĄCA ZAGADNIENIA 
ZWIĄZANE PRZEDE 
WSZYSTKIM Z:

  wadami stóp, takimi jak płaskostopie, 
stopa koślawa, końsko-szpotawa, haluk-
sy – w tych przypadkach podolog poma-
ga dobrać odpowiednie obuwie, może 
wykonać wkładki na miarę oraz pokazać, 
w jaki sposób wykonywać ćwiczenia re-
habilitacyjne;

  profilaktyką i pielęgnacją stóp z  nad-
mierną potliwością czy nadmiernym 
rogowaceniem, a także wszelkich zabu-
rzeń wzrostu paznokcia;

  pielęgnacją stopy cukrzycowej;

  profilaktyką i leczeniem zachowawczym 
schorzeń układu krążenia, głównie żyla-
ków, a co za tym idzie przewlekłą niewy-
dolnością żylną;

  diagnostyką schorzeń typu brodawki 
wirusowe czy grzybice – podolog przy 
współpracy z lekarzami wspomaga le-
czenie i tym samym przyspiesza proces 
powrotu do zdrowia;

  pielęgnacją stóp i paznokci w różnych 
schorzeniach, jak np. wrastanie czy też 
wkręcanie paznokci lub rozpadliny na 
piętach.

te są bezbłędnie zdiagnozowane, a podolog 
albo usuwa odcisk, albo pomaga w terapii 
leczenia brodawki.

Istnieje jeszcze wiele problemów, z któ-
rymi można zgłosić się do podologa, mię-
dzy innymi sączące i trudno gojące się rany, 
pękające pięty, nadmierna potliwość stóp, 
przerośnięte i zgrubiałe paznokcie, odciski, 
modzele, wkręcające paznokcie, grzybica 
lub łuszczyca skóry i paznokci, Hallux valgus 
(paluch koślawy – przyp. red.), ostroga pię-
towa, itp. Dzięki szerokiej wiedzy i doświad-
czeniu podolog rozpozna zmianę i – jeśli to 
konieczne – z pomocą lekarzy pomoże, jak 
najszybciej pozbyć się problemu. 

Serdecznie zapraszamy do Gabinetu 
Podologicznego „Medica per Pedes” w No-
wym Targu, przy ul. Sikorskiego 51, gdzie 
zostaną Państwo objęci fachową opieką po-
dologiczną.

��  MGR ANETA 
KOWALCZYK

specjalista podolog
www.podolog.org

Do optymalnego funkcjonowania cały organizm potrzebuje energii. Poziom energii w naszych komórkach 
wraz z upływem lat zmniejsza się, stanowi to naturalną część procesu starzenia się. Utrata energii może spowolnić 

wiele funkcji życiowych. Bio – Quinon Q10 Pharma Nord zawiera również witaminę C, która przyczynia się  
do zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz utrzymania prawidłowego poziomu energetycznego.

ZDOBĄDŹ WIĘCEJ ENERGII  
Z BIO-QUINON Q10!

JAK NIE STRACIĆ ENERGII?
DROGI SENIORZE! 

Z pewnością masz swój własny sposób na zachowanie energii 
przez cały dzień! 
CO ROBISZ BY CIESZYĆ SIĘ SIŁĄ I CHĘCIĄ DO ŻYCIA?
Podziel się z nami swoimi pomysłami na walkę ze zmęczeniem. 
10 najlepszych pomysłów nagrodzimy zestawem  
preparatów Bio-Quinon Q10. 

Prosimy o przesyłanie listów na adres:
glos.seniora@manko.pl do 30 czerwca 2014 r.

R E K L A M A

FOT. FOTOLIA.COM
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SENIOR W INTERNECIE

KOMPUTER 
dziecinnie prosty
 PROCES ROZWOJU TECHNOLOGII 

ZDAJE SIĘ NIE MIEĆ KOŃCA, CO-
DZIENNIE POWSTAJĄ NOWE KON-

CEPCJE I WDROŻENIA. CAŁY ŚWIAT SIĘ 
ZMIENIA, A WRAZ Z NIM KAŻDY Z NAS NA-
WET MIMOWOLNIE. 

Najczęściej jednak to otoczenie wy-
wiera presję aktywnego dokształcania, tak 
na stanowisku pracy, jak i w codziennym 
życiu, w miejscach takich jak sklep, środki 
transportu publicznego, u lekarza, czy na-
wet we własnym domu. Część społeczeń-
stwa jednak nie wyraża zainteresowania lub 
wręcz stawia opór przed koniecznością po-
znania oraz użycia nowych narzędzi. Nawet 
w przypadku komputerów osobistych wciąż 
wiele polskich obywateli, bez względu na 
wiek i pochodzenie, pozostaje na etapie za-
awansowania książek popularnej serii „Nie 
tylko dla orłów” z lat 90. 

Dla młodych ludzi zdaje się to niepojęte. 
Dorastanie w zupełnie innej rzeczywistości 
technologicznej tworzy barierę międzypo-
koleniową, która nie ułatwia komunikacji 
i asymilacji z tym co nas otacza, nową rze-
czywistością. Dlatego też upowszechniane 
są instruktaże i szkolenia dla osób wykształ-
conych w erze analogowej maszyny do pisa-
nia, które dzięki temu podejmują inicjatywę 
i zaczynają swobodnie poruszać się w no-
winkach technologicznych (e-kioski, inter-
net, poczta elektroniczna, pakiety biurowe). 
Jednakże wciąż ogromna część „społeczeń-
stwa off-line” obija się o silną barierę w pro-
cesie poznawczym – strach, niechęć do 
zmian, opór przed przymusem, nieufność 
wobec nieznanego, czy wstyd za popełniane 
błędy. Artykuł ten autor dedykuje właśnie 
tej grupie osób, pragnąc pokazać, iż warto 
przekonać samego siebie i ujarzmić nowinki 
technologiczne. 

ŚWIAT SIĘ ZMIENIA,  
A MY WRAZ Z NIM

„Rozwój technologiczny tak błyskawicz-
nie idzie do przodu, iż nie nadążam za tym 
wszystkim” – jakże często słyszymy podob-
ne stwierdzenia. Jednak to nie jest prawda! 
Każdy z nas powinien szczerze odpowie-
dzieć na kilka pytań, aby szybko ten fakt so-
bie uzmysłowić: kiedy ostatnio zrobiłeś/aś 
pranie we Frani? kiedy kupiłeś ostatni tele-
wizor kineskopowy, zamiast LCD czy pla-
zmy, mimo że są znacząco droższe? kiedy 
wstałeś/aś, by zmienić kanał w telewizji, 
jeśli tylko w pilocie były działające baterie? 
kiedy ostatnio korzystałeś/aś z budki tele-
fonicznej lub wysłałeś/aś list w kopercie ze 
znaczkiem?

Każdy z nas dobrze pamięta powyższe 
technologie, „dopiero co” były w powszech-
nym użyciu, a teraz odchodzą w zapomnie-
nie. Nasze dzieci już ich nie znają. Za to my 
obserwujemy, jak świat się zmienia, a one 
w nim dorastają. Tradycyjna klasa z czarną 
tablicą i kredą oraz papierowymi podręczni-
kami niebawem przestanie istnieć. Czy jeste-
śmy w stanie już teraz to sobie wyobrazić?

UCZYĆ SIĘ – TO NAWET 
DZIECKO POTRAFI

Jeśli tak szybko rozwój idzie do przodu, 
to czym dłużej stoimy w miejscu, tym więk-
sza powstaje przepaść do pokonania. Dlate-
go warto się przemóc i próbować, póki jesz-
cze pozostają żywe łączniki nowego z tym, 
co dobrze nam znane, gdyż wraz z techno-
logią nieuchronnie zmienia się też sposób 
myślenia i rozwiązywania problemów.

Dzieci nieustannie przyswajają wiedzę, 
robią to z chęcią podyktowaną naturalną 
motywacją poznawania świata, są ciekawe, 
uczą się szybko, choć czasem nieśmiałe – 
nie boją się eksperymentować i nie dają się 
sparaliżować lękowi przed nieznanym. 

Dla mojego półtorarocznego malucha, 
który obserwował mamę podczas pracy 
przy użyciu komputera, już nie było ta-
jemnicą, jak włączyć i wyłączyć komputer, 
a nikt go przecież tego nie uczył. Rozumie 
istotę klikania w klawisze, by wywołać efekt, 
co czyni zamiast próby chwytania elemen-
tów na monitorze. Natomiast gdy do ręki 
dostaje tablet bez klawiatury, intuicyjnie od-
szukuje sposób wywołania interakcji i szyb-
ko przestawia się na inny sposób działania. 
Nie wygląda przy tym na zagubionego. Je-
śli rozgląda się wokół, nie szuka instrukta-
żu obsługi, a kogoś, kto mu zademonstruje, 
co „to” jeszcze potrafi ponad to, co już sam 
odkrył. Dla dzieci interakcja i zgłębianie taj-
ników nowych dla nich przedmiotów, mniej 
czy bardziej zaawansowanych technicznie, 
to tak naturalne jak kojarzenie łyżeczki z je-
dzeniem. Jako rodzice sami ich tego uczy-
my, być może częściowo nieświadomie, gdy 
wręczamy podopiecznym coraz to bardziej 
multimedialnie zaawansowane zabawki – 
tu klikniesz, tam zaświeci, tak się poruszy 
i wyda z siebie dźwięk. 

Dalej idąc tym tropem, młodzież wca-
le nie stawia oporu, gdy proponujemy im 
nowoczesne technologie jako alternatywę 
narzędzi do nauki, testów czy badań me-
dycznych. Większe onieśmielenie spowo-

duje u nich obca dorosła osoba, próbująca 
usilnie nakłonić do wykonania pewnych ak-
cji niż komputer czy osoba widziana w mo-
nitorze, zwłaszcza w znanym i przyjaznym 
dziecku środowisku takim jak na przykład 
własny dom. To tu dziecko zachowuje się 
swobodnie i naturalnie, jest zrelaksowane 
i nie jest zmęczone podróżą. Jest to niezwy-
kle korzystne z punktu widzenia wielu spe-
cjalistów, lekarzy, psychologów, diagnosty-
ków, terapeutów, pedagogów... Grzechem 
by było z tego nie skorzystać! Dlaczego więc 
wciąż tak trudno wdrożyć potrzebne roz-
wiązania?

Dorośli mają swoje przyzwyczajenia, 
nieufność, sprawdzone metody, usilne po-
szukiwanie dowodów na piśmie na coś, co 
zdaje się być oczywiste. Do tego jeszcze 
ustawodawstwo, poufność danych i nie-
chęć do zmiany utartych ścieżek: „Jeśli coś 
działa dobrze, po co to zmieniać?”. Jednak 
nie uchronimy się przed postępem, tym 
bardziej nie powinniśmy odcinać od niego 
swojego potomstwa. Wręcz przeciwnie, na-
leży wspierać edukację multimedialną już 
od najmłodszych lat, pozwolić pociechom 
zgłębiać wiedzę w obranym kierunku, pod 
czujnym okiem opiekuna wybierać intere-
sującą je tematykę. Otwarte ścieżki nauki 
w każdym wieku pozwalają rozwijać posia-
dane talenty.

Zarzucamy młodych ludzi interaktywny-
mi zabawkami, pozwalamy oglądać telewi-
zję, a jednak trzymamy z dala od komputera 
i internetu, od e-edukacji, licząc, że namówi-
my je na manualne zabawki, papierowe pod-
ręczniki i książki. Tłumaczymy swoje obawy 
nieumiejętnością ochrony potomstwa przed 
niechcianymi i szkodliwymi treściami. Nie 
jest to metoda na pokonanie „zła”, lepiej na-
uczyć się i młodych ludzi, jak weryfikować 
dostępne treści. Komputer i internet to tylko 
narzędzia do osiągnięcia celu, wystarczy się 
nimi należycie posługiwać. 

Kiedyś ludzie bali się dzwonka do 
drzwi... Obecnie szeroko dyskutuje się nad  
e-podręcznikami, e-edukacją czy e-zdro-
wiem. Dzieci są już krok przed nami, bo nie 
mają naszych dylematów.

Z każdym dniem społeczeństwo robi 
postęp, zwiększa się grupa osób korzystają-

cych z nowych możliwości. Natomiast co-
raz mocniej lękamy się zagrożeń płynących 
z powszechności tychże rozwiązań. Zaczy-
namy się bać chwili, w której to wszystko 
mogłoby nagle zniknąć, ale także tego, co 
może ze sobą nieść, gdy działa jak należy. 
Media zwane już czwartą władzą w coraz 
szerszym aspekcie oddawane są w ręce lu-
dzi, każdego szarego obywatela. Wszystko, 
co powiemy i zrobimy, może zostać zare-
jestrowane i w ciągu chwili zamieszczone 
w globalnej sieci, gdzie dostęp do nagrania 
i jego komentowania mają wszyscy. Za po-
średnictwem Google, Wikipedii czy YouTu-
be istnieje możliwość przekazania informa-
cji milionom osób w kilka sekund. Portale 
społecznościowe, takie jak Facebook czy 
Tweeter, są ogromnym polem wymiany 
wiedzy, pozwalają poznawać świat i innych 
ludzi, uczyć się wzajemnie, współdziałać, 
ale są również narzędziem dostępnym dla 
przestępców czy terrorystów. Internet to 
potęga, nie możemy się go bać, tylko uczyć, 
jak najlepiej z niego korzystać.

UCZMY SIĘ OD DZIECI  
– UCZMY SIĘ JAK DZIECI 

Nauka przez zabawę czy gry edukacyj-
ne to już znane idee. U ich podstawy leży 
przełamanie własnych lęków i pobudzenie 
chęci do eksperymentów. Natomiast wyko-
rzystanie multimediów daje nam ogromne 
spektrum potencjalnych korzyści, więcej 
niż kiedykolwiek byliśmy w stanie sobie wy-
obrazić, bawiąc się drewnianymi klockami.

W procesie kształcenia bardzo ważna 
jest czynna rola uczącego się, istotnym ele-
mentem jest zapamiętywanie, a powiększa-
nie zasobów pamięci ma związek z zasto-
sowaną podczas szkolenia metodą. Należy 
dążyć do włączenia w proces nauczania jak 
najwięcej zmysłów, gdyż zapamiętujemy: 

 Î 10% tego, co przeczytamy
 Î 20% tego, co usłyszymy
 Î 30% tego, co zobaczymy
 Î 50% tego, co zobaczymy i uszłyszymy
 Î 70% tego, o czym rozmawiamy
 Î 80% tego, czego doświadczamy
 Î  95% tego, czego nauczymy innych

(William Glasser)

Nie jest tajemnicą, że dzieci najszybciej 
uczą się od siebie wzajemnie. Social learning 
to trend, który ma już swoje miejsce również 
w Polsce. W nowej metodzie nauczania każ-
dy internauta może uczestniczyć w procesie 
wymiany i tworzenia materiałów edukacyj-
nych. Choć społecznościowe formy uczenia 
się dopiero raczkują w Polsce, w szybkim 
tempie zdobywają uznanie ich uczestników, 
jak i wykształconych pedagogów.

Dzięki nowym technologiom dystrybu-
cja materiałów w milionach egzemplarzy czy 
ponowne ich użycie nie stanowią już proble-
mu. W dobie upowszechniającej się telepra-
cy i rozsianych terytorialnie placówek firm 
wykorzystanie teletechnologii upowszechnia 
się. Korzystają z nich również urzędy pracy, 
uniwersytety, placówki medyczne…

JEŚLI NIE MA CIĘ ON-LINE,  
TO MOŻE COŚ TRACISZ?

Takie odczucie ma ogromna rzesza mło-
dych ludzi. Żyjemy w dobie informacji, gdzie 
wiedza jest najcenniejsza. Życie nabiera tem-
pa. Stojąc w miejscu, ryzykujemy zagubienie 
społeczne.

Nie pozwól na to, aby wirtualny świat 
przysłonił prawdziwe wartości. Musimy 
chronić swoich podopiecznych. Nie bójmy 
się niewiedzy i popełnienia błędów. Nikt 
nie jest ideałem, a komputer jest cierpliwym 
i wyrozumiałym nauczycielem. Zadawanie 
pytań jest najlepszym sposobem na naukę. 
Analizując problemy wraz z dziećmi, posze-
rzajmy swoją wiedzę.

�� MGR INŻ. MONIKA BOMBOL-LAGHA

FOT. FOTOLIA.COM

Autorka uzyskała tytuł magistra informaty-
ki w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Tech-
nik Komputerowych (Katedra Multimediów 
i Sztucznej Inteligencji). Posiada krótkie do-
świadczenie pracy w globalnej agencji reklamy 
interaktywnej. 
Od 2006 roku na stanowisku specjalisty ds. na-
uczania na odległość w Instytucie Fizjologii i Pa-
tologii Słuchu. W swojej pracy i realizowanych 
badaniach zajmuje się problematyką jakości oraz 
organizacji procesów kształcenia na odległość. 
Twórca bazodanowych aplikacji internetowych 
wspomagających nauczanie na odległość oraz 
prace jednostki badawczo-rozwojowej.
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W ETNICZNYM TAŃCU HULA STOPY 
KONTAKTUJĄ SIĘ Z ZIEMIĄ, A GESTY 
DŁONI PRZEDSTAWIAJĄ PRZYRODĘ: 

KWIATY, DESZCZ, GÓRY. ODDECH PRZY-
BIERA WŁAŚCIWOŚCI WIATRU. BIODRA 
ROZNIECAJĄ OGIEŃ. W TAŃCU HULA 
ZAWARTA JEST ESENCJA FILOZOFII LUDU 
ARCHIPELAGU HAWAJSKIEGO ORAZ PO-
NADCZASOWE PRAWA. HULA REZONUJE 
ZE SŁOWIAŃSKĄ DUSZĄ.

Zespół tańca hawajskiego hula „Moe 
Hawaii” (Sen Hawajów) założyła i prowadzi 
od 5 lat wielka miłośniczka i propagatorka 
kultury hawajskiej p. Magdalena Samojlik. 
Zespół działa przy Stowarzyszeniu Aka-
demia + 50 w Białymstoku, liczy 10 osób 
i tworzą go panie w wieku 60–73 lat.

Zespół czynnie uczestniczy w wielu im-
prezach organizowanych przez Stowarzy-
szenie oraz inne organizacje pozarządowe 
i instytucje kulturalne w Białymstoku i oko-
licach.

Grupa „Moe Hawaii” dała się już poznać 
w Polsce – swoje umiejętności prezentowa-
ła biorąc udział w festynach, festiwalach 
i przeglądach zespołów artystycznych.

W latach ubiegłych zespół uczestniczył 
w Juwenaliach III Wieku, zajmując czołowe 
miejsca: pierwsze w 2010 r. i trzecie w roku 

2011. W 2012 roku na Festiwalu Seniorów 
w Łodzi „Piernikalia” zespół zdobył specjal-
ne wyróżnienie, a podczas Ogólnopolskiego 
Przeglądu Amatorskiej Twórczości Arty-
stycznej Seniorów w Warszawie – miejsce 
pierwsze.

Magdalena Samojlik jesienią 2012 i wio-
sną 2013 r. prowadziła projekt RYTM-EM-
BUCH, współfinansowany przez Towa-
rzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Projekt, 
realizowany w ramach programu „Seniorzy 
w akcji”, aktywizował poprzez taniec i sztu-
kę seniorów Białegostoku, głównie z osiedli 
mieszkaniowych Słoneczny Stok.

– Nam, tańczącym hula, daje radość, 
uśmiech, odwagę, wyprostowaną sylwetkę, 

dowartościowanie i mile spędzony czas z na-
szą przemiłą, młodą (29-letnią) panią Mag-
dą. Bardzo cieszymy się również ze spotkań 
z młodszym wiekowo zespołem jak również 
z przedszkolakami, z którymi czasami tań-
czymy. Niezapomniane chwile spędziłyśmy 
w ubiegłym roku w Warszawie z mistrzem 
tańca hawajskiego z Hawajów – Loea Kawa-
ikapuokalani Hewettem, a w bieżącym roku 
z nauczycielem kultury hawajskiej Joshua 
Lanakila Manguil, również z Hawajów. 
Dużo nauczyłyśmy się od mistrzów i mia-
łyśmy okazję też razem zatańczyć – mówią 
członkinie „Moe Hawaii”.

�� RAISA BONDAR 

HAWAJSKIE TAŃCE 
W BIAŁYMSTOKU

O TYM, JAK WIELKIE ZNACZENIE 
W ŻYCIU MA PASJA, MOŻE ZA-
ŚWIADCZYĆ POSTAĆ PANI JADWI-

GI WĘGOREK WPISANEJ TRWALE W KRA-
JOBRAZ ARTYSTYCZNY KRAKOWA. JEST 
TWÓRCZYNIĄ LUDOWĄ W DZIEDZINIE KO-
RONKI KLOCKOWEJ DWUBARWNEJ, KTÓ-
REJ SAMA JEST AUTORKĄ.

Koronkarstwo trafiło do Polski wraz 
z przybyciem Bony. Przedsiębiorcza królo-
wa sprowadziła z Włoch mistrzów i nauczy-
cieli tej techniki. Zarówno Bona, jak i Anna 
Jagiellonka pozostawiły po sobie wiele wy-
robów, które można oglądać w Muzeum 
Książąt Czartoryskich w Krakowie. Koron-
ka klockowa jest niezwykle pięknym, deko-
racyjnym elementem zdobniczym. Powstaje 
przez splatanie się ze sobą cienkich lnianych 
lub bawełnianych nici nawiniętych na spe-
cjalne szpulki zwane klockami. Koronkarka 
tworzy według wzoru przypiętego do wał-
ka wypchanego trocinami. Liczba klocków 

PASJA 
ŻYCIA

wymiana doświadczeń twórczych. Panuje 
życzliwość, przyjaźń, wspólne świętowanie 
imienin, urodzin uświetnione pysznymi do-
mowymi wypiekami. Podczas spotkań pre-
zentują swoje prace, cieszą się spektakular-
nymi osiągnięciami koleżanek. Trzy z nich, 
panie: Anna Krzanik, Mieczysława Paster-
nak i Barbara Toffel, uzyskały status twór-
czyń ludowych i zostały wpisane do rejestru 
krajowego. Wszystko to pod okiem pani 
Jadwigi – instruktorki, której umiejętności 
budzą podziw i szacunek.

Od 2000 r. artystka corocznie prezen-
tuje swoje prace na Międzynarodowym 
Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej, 
będącej polską enklawą tego rzemiosła. 
Wielonarodowa impreza skupia największe 
sławy z Anglii, Austrii, Belgii, Chorwacji, 
Francji, Hiszpanii, Rosji, Niemiec, Słowacji.

Odzwierciedleniem międzynarodowej 
współpracy było tegoroczne uczestnic-
two w VIII Konferencji i Wystawie Koro-
nek Klockowych w Szecseny na Węgrzech. 

Zaowocowało dodaniem elementów ar-
tystycznych z akcentem polskim do pier-
wowzoru chusty państw uczestniczących 
w tzw. Moście Przyjaźni.

W 2009 r. artystka przekazała do Cen-
tralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 
swoje prace. Zostały włączone do Działu 
Tkaniny Artystycznej.

O skali osiągnięć pani Jadwigi opowia-
da ilość wykonanych prac oraz ogromne 
archiwum domowe, będące świadectwem 
wieloletniej działalności na rzecz kultury 
polskiej. Dzięki takim pasjonatom bezcenne 
dziedzictwo historyczne ma szansę trwać 
przez wieki.

�� IZABELLA BOCIAŃSKA

dziś artystkę, której osiągnięć nie sposób wy-
mienić. Jest twórczynią ludową w dziedzinie 
koronki klockowej dwubarwnej, w 1996 r. 
otrzymała nagrodę za całokształt twórczo-
ści artystycznej przyznaną przez Krajową 
Komisję Artystyczną i Etnograficzną w Kra-
kowie. Tworzy we wszystkich technikach: 
koronki klockowe, szydełkowe, czółenkowe, 
teneryfowe, hafty krzyżykowe, malarskie, 
angielskie, ludowe, Richelieu. W zakresie 
koronki zarówno odwzorowuje wykonywa-
ne przez siebie prace, jak i tworzy nowe au-
torskie wzory, które podpowiada niezwykle 
twórcza wyobraźnia.

W 1999 r. utworzyła Warsztaty Ręko-
dzieła Artystycznego działające w Krakowie 
przy ul. Lubicz 25 w budynku,,Nafty”. Od 
założenia klubu do chwili obecnej w warsz-
tatach uczestniczyło ponad 180 osób.

Stworzyła miejsce przyjazne seniorkom, 
paniom o różnych zawodach, dojeżdżają-
cym z całego województwa małopolskie-
go, które połączyła wspólna pasja. Podczas 
ich czwartkowych spotkań znikają smutki, 
kłopoty dnia codziennego, rozlega się rado-
sny śmiech, pobrzmiewają gawędy o życiu, 

może sięgać nawet kilkusetek. To jedna z naj-
trudniejszych technik rękodzielniczych, któ-
rej efektem są olśniewająco piękne wyroby 
podobne do misternych splotów pajęczyny.

Jakie były początki twórczości pani Ja-
dwigi? Ciężka choroba w dzieciństwie ode-
brała pani Jadwidze wiele możliwości ży-
ciowych. Niemożność wykonywania innej 
pracy skierowała jej dziecięce zaintereso-
wania na podpatrywanie mamy i babci po-
chylonych nad robótkami ręcznymi. Kiedy 
ich umiejętności były niewystarczające, za-
częła pobierać naukę poza domem. Jako do-
rosła już osoba trafiła do Olgi Szerauc, naj-
starszej koronkarki krakowskiej.

Mozolna praca, wieloletni trud i chęć 
poznania zaowocowały. Stworzyły uznaną 
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 15 CZERWCA BR. ŚWIĘTOWAĆ BĘDZIEMY ŚWIATOWY DZIEŃ 
PRAW OSÓB STARSZYCH. ZAINSPIROWANI TYM  DNIEM 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA MANKO – WYDAWCY „GŁO-

SU SENIORA” –  ORAZ STOWARZYSZENIE  WSPIERANIA INICJATYW 
SPOŁECZNYCH „CREATIVA” ORGANIZUJĄ I OGÓLNOPOLSKIE SE-
NIORALIA W KRAKOWIE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 14–15 
CZERWCA.

 W TYM ROKU MIJA 20. ROCZNICA 
POWSTANIA DOMU POMOCY SPO-
ŁECZNEJ „OSTOJA” NA GDAŃSKICH 

STOGACH. JUBILEUSZ TO ZNAKOMITA 
OKAZJA, BY ZAGLĄDNĄĆ DO TEJ PLA-
CÓWKI I ZOBACZYĆ, JAK WYGLĄDA CO-
DZIENNE ŻYCIE MIESZKAŃCÓW. STOGI 
TO DZIELNICA ZNACZNIE ODDALONA OD 
CENTRUM MIASTA, O WYSOKIM STOPNIU 
PATOLOGII SPOŁECZNEJ (ALKOHOLIZM, 
PRZEMOC DOMOWA ITP). JAK TO SIĘ DZIE-
JE, ŻE NAJSTARSI SENIORZY NIE CZUJĄ 
SIĘ ODIZOLOWANI OD SPOŁECZEŃSTWA, 
A DOMOWNICY KORZYSTAJĄ Z CAŁEJ SIE-
CI USŁUG OSIEDLOWYCH – PYTAMY DY-
REKTORA DOMU, EWĘ ZAWADZKĄ.

Dwadzieścia lat temu, kiedy dostałam 
zadanie utworzenia pierwszego miejskie-
go domu pomocy społecznej w Gdańsku, 
wiedziałam, że nie będzie to łatwe zadanie. 
W tamtym okresie domy pomocy społecz-
nej były postrzegane jako przytułki, najczę-
sciej oddzielone wysokim murem od reszty 
społeczeństwa. Od samego początku moim 
marzeniem było, aby ten nowo powstają-
cy dom był miejscem, w którym seniorzy 
będą mogli prowadzić aktywne życie i re-
alizaować swoje marzenia. Oczywiście przy 
wsparciu personelu, bo mieszkańcy to naj-
częściej osoby starsze, przewlekle soma-
tycznie chore i wymagające całodobowej 
opieki. Gwarancją realizacji zadania było 
zatrudnienie odpowiedniej kadry, nie tyl-
ko z kwalifikacjami, ale też wrażliwej na 
potrzeby drugiego człowieka. Trzeba było 
też dokonać zmian w sposobie zarządzania 
placówką i „otworzyć” ją na potrzeby osób 
starszych ze środowiska lokalnego. 

Z czasem dom zmieniał swoje oblicze. 
Z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie 
środowiska lokalnego w 2002 roku na ba-
zie domu powstał dzienny dom pomocy. 
W 2006 roku utworzono „miejsca czasowe-
go pobytu”, powstała możliwość wsparcia 
rodziny w opiece nad osobą starszą w miej-
scu zamieszkania. Od 2008 roku działa też 
Klub Seniora. Jego członkami są sprawniejsi 
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seniorzy, którzy nie tylko organizują czas 
wolny i pomagają sobie nawzajem, ale też 
podejmują działania na rzecz dzielnicy. 

W 2009 roku na bazie naszego domu 
uruchomiliśmy Centrum Wielofunkcyjnej 
Pomocy Osobom Starszym z Punktem In-
formacji oraz Pomocy w Kryzysie. Do zadań 
Centrum należy przede wszystkim zwięk-
szenie oferty pomocowej dla osób starszych 
i ich rodzin ze środowiska lokalnego. Akty-
wizuje się osoby starsze z osiedla do wzajem-
nej pomocy. W ramach Centrum organizuje 
się spotkania, specjalistyczne wykłady i kon-
certy muzyczne. Wspieramy osoby starsze, 
które w ramach integracji międzypokolenio-
wej realizują projekty skierowane do dzieci 
i młodzieży. Odbywają się zajęcia terapeu-
tyczne, podczas których dzieci aktywnie 
spędzają czas wolny, pomagają i uczą się od 
swoich nowych „dziadków”.

W chwili obecnej Dom Pomocy Społecz-
nej „Ostoja” to Centrum Pomocowe, inte-
grujące instytucje i organizacje pozarządowe 
działające na rzecz potrzebujących. W roku 
ubiegłym wspólnie z seniorami rozpoczęli-
śmy realizację aż 7 wieloletnich projektów 
skierowanych do seniorów, osób niepełno-
sprawnych i młodzieży ze środowiska lokal-
nego. W roku bieżącym będziemy je konty-
nuować. 

�� KLAUDYNA, KLAUDYNKAG@O2.PL
�� Zdjęcia z archiwum DPS Ostoja

Świadczenia punktu 
informacji oraz pomocy  
w kryzysie są bezpłatne. 
Punkt czynny od poniedziałku  
do piątku w godz. 8.00–15.00.
tel. 58 308 90 10
e-mail ostoja@dpsostoja.gda.pl 

Głównym celem I Ogólnopolskich SE-
NIORALIÓW jest kształtowanie pozytyw-
nego wizerunku osób starszych, a także 
upowszechnianie ciekawych i cennych ini-
cjatyw, związanych z problematyką osób 
starszych w społeczeństwie. – Poprzez or-
ganizację tego wydarzenia chcemy uwraż-
liwić społeczeństwo na sytuację seniorów, 
a samym seniorom uświadomić, że zaawan-
sowany wiek nie oznacza utraty należnych 
praw, ani wykluczenia z życia społecznego, 
kulturalnego czy zawodowego – komentuje 
Łukasz Salwarowski, jeden z organizatorów 
wydarzenia. – Studenci co roku licznie świę-
tują swoje juwenalia, my natomiast, orga-
nizując SENIORALIA, pragniemy stworzyć 
równie atrakcyjne wydarzenie dla osób star-
szych – dodaje.

I Ogólnopolskie Senioralia odbywać się 
będą w weekend 14–15 czerwca w Krakowie. 
W ramach wydarzenia planujemy organiza-
cję trzech eventów. Pierwszy to Małopolski 
Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
(sobota, 14.06). W niedzielę 15.06 odbywać 
będą się dwa równoległe wydarzenia: główne 
obchody na placu Szczepańskim w Krakowie 
oraz Dzień Zdrowia Seniora w Uczelni Die-
tla na Rynku Głównym 34.

W ramach Małopolskiego Kongresu 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku planuje-
my przeprowadzić szereg debat i dyskusji 
na tematy ważne dla seniorów. Uczestni-
cy i prelegenci będą szukać odpowiedzi na 
pytania: Jak poprawić stan zdrowia pol-

I OGÓLNOPOLSKIE 
SENIORALIA W KRAKOWIE

skich seniorów? Jak usprawnić system po-
mocy społecznej w sytuacji starzenia się 
społeczeństwa? Jak aktywizować seniorów 
poprzez wolontariat? Dodatkowo odbędą 
się artystyczne wydarzenia towarzyszące 
oraz pokazy filmowe w Kinie Pod Barana-
mi z cyklu „Dojrzałe kino”. 

15 czerwca (niedziela) przewidziane 
jest oficjalne otwarcie SENIORALIÓW na 
placu Szczepańskim, a w tym uroczyste 
przekazanie seniorom „kluczy do miasta” 
przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz Ko-
rowód Seniorów wokół Rynku, połączony 
z pokazem różnorodnych nakryć głowy. 
W ramach świętowania znajdzie się też czas 
na występy seniorów, wspólne śpiewanie 
oraz inne wydarzenia. 

Drugi dzień SENIORALIÓW to rów-
nież okazja do zgłębienia wiedzy na temat 
zmian biologicznych, zdrowotnych i spo-
łecznych, które zachodzą wraz z wiekiem. 
Aby przygotować społeczeństwo do owych 

zmian, a także propagować integrację 
między- i wewnątrzpokoleniową w Ma-
łopolskiej Szkole Wyższej im. Józefa Die-
tla w Krakowie przy Rynku Głównym 34 
w Krakowie odbędzie się Dzień Zdrowia 
Seniora. Seniorzy będą mogli skorzystać 
z bezpłatnych badań i konsultacji medycz-
nych oraz wysłuchać wykładów propagują-
cych zdrowy styl życia. 

Wszystkie wydarzenia w ramach orga-
nizowanych przez nas SENIORALIÓW są 
bezpłatne, dlatego mamy nadzieję, że licz-
nie wezmą Państwo udział w swoim dwu-
dniowym święcie! Maj w Krakowie należy 
do studentów i ich juwenaliów... Pokażmy 
miastu, że czerwiec zarezerwowany jest 
dla potrafiących się bawić równie dobrze 
seniorów!

Partnerem I Ogólnopolskich SENIO-
RALIÓW w Krakowie jest Ogólnopolska 
Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.

SENIORALIA to idealna okazja dla tych z Państwa, 
którzy nie posiadają jeszcze KARTY SENIORA!

Kartę będzie można bezpłatnie wyrobić podczas SENIORALIÓW. 
Natomiast z myślą o tych, którzy przegapią tę okazję 

do następnego numeru „Głosu Seniora” dołączymy formularz  
potrzebny do założenia KARTY SENIORA.



 ŻYJEMY CO RAZ SZYBCIEJ, ŹLE SIĘ ODŻYWIAMY, NIE PO-
ŚWIĘCAMY CZASU NA AKTYWNY ODPOCZYNEK, DO TEGO 
DOCHODZI ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA, STRES.

Miażdżyca jest jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacji. Roz-
wija się długo i skrycie. Zauważana jest dopiero kiedy dochodzi do 
niedokrwienia centralnego systemu nerwowego (udar mózgu), serca 
(zawał), kończyn dolnych.

Terapia, którą chcemy Państwu polecić to metoda leczenia, któ-
ra korzystnie i skutecznie wpływa na zdrowie osób z komplikacjami 
krążeniowymi, takimi jak: zawał mięśnia sercowego, przebyty lub 
zagrażający udar mózgu czy bole niedokrwienne kończyn. 

Terapia polega na wprowadzeniu w postaci kroplówki amino-
kwasów i L-argininy, które powodują powstrzymanie procesów 
miażdżycowych. 

W 1998 roku została przyznana Nagroda Nobla w Dziedzinie 
Medycyny trzem badaczom roli tlenku azotu, którego prekursorem 
jest Arginina. Byli to Robert F. Furchegott, Luis J. Ignarro i Ferido 
Murado. Na podstawie wyników ich badań stworzono nową metodę 
leczenia miażdżycy i chorób serca.

Podstawę terapii stworzył szwajcarski chemik Alfred Werner, 
który otrzymał Nagrodę Nobla za opracowanie teorii dotyczącej 
wiązania metali przez cząsteczki organiczne.

Terapia ta najbardziej popularna jest w krajach wysoko rozwi-
niętych. Metoda terapii znana jest w USA od dawna, ponad 2000 
lekarzy stosuje ją z powodzeniem- zostało przeprowadzonych ok 1 
000 000 terapii, a liczba ta ciągle rośnie.

W Polsce co godzinę traci ktoś nogę w wyniku niedokrwienia 
kończyn dolnych, rocznie jest 9 tys. takich osób. Terapia, którą pro-
ponujemy może uchronić przed dolegliwościami kończyn dolnych, 
w tym ustrzec przed amputacją.

Terapia rewitalizacji naczyń działa dwukierunkowo. Po pierw-
sze, poprawia przepływ w naczyniach krwionośnych. Po drugie, 

MIAŻDŻYCA 
– CICHY ZABÓJCA 

usuwa z organizmu toksyczne jony i cząsteczki metali ciężkich, któ-
re organizm człowieka pobiera z zatrutego powietrza, wody i po-
żywienia. Nad Krakowem wisi trujący smog, a normy pyłu zawie-
szonego zostały przekroczone aż o 200 procent. Niestety organizm 
człowieka nie dysponuje naturalnym mechanizmem umożliwiają-
cym usuwanie szkodliwych cząsteczek metali, dlatego chelatacja 
spełnia tą brakującą, pożyteczną rolę:

Przede wszystkim usuwa z organizmu toksyczne metale ciężkie;
leczy tętnice, w których osadzają się blaszki miażdżycowe 
spala kwasy tłuszczowe (trójglicerydy) nie dopuszczając do osa-

dzania się cholesterolu w świetle tętnic
powoduje w pewnym stopniu zmniejszenie blaszek miażdżyco-

wych co powoduje lepsze ukrwienie narządów wewnętrznych.
Jeżeli masz problemy z krążeniem, w szczególności:
• Grozi Ci zawał mięśnia sercowego
• Przebyty lub zagrażający udar mózgu
• Bóle niedokrwienne kończyn
Zapraszamy na konsultacje
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Poradnia Chorób Naczyń

Ul. Zbożowa 2, Kraków

Tel. 12 423-42-76

REWITALIZACJA NACZYŃ  
KRWIONOŚNYCH

Zapraszamy:
Poniedziałki 9.00 – 13.00
 Środy 9.00 – 13.00 
Czwartki 9.00 – 13.00

I ŚWIĘTOKRZYSKI KONGRES 
ZDROWEGO STARZENIA
12 czerwca 2014 r. godz. 9:30 
Kieleckie Centrum Kultury, Plac Moniuszki 2
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu poświeconemu zdrowiu, aktywności i jakości życia 
seniorów. I Świętokrzyski Kongres Zdrowego Starzenia jest wyjątkową inicjatywą, która 
jest przeznaczona dla środowiska seniorów w województwie świętokrzyskim. 

Renata Janik             Prof. dr hab. Bolesław Samoliński
Poseł na Sejm RP       Fundator

Rejestracja: do 10.06.2014 r., godz. 15:00, 
na e-mail: inkawielgus@wp.pl, nr. tel. 501 058 501. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji: Iwona Wielgus, 501 058 501, www.renatajanik.com.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Organizatorzy:
Fundacja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się,

Biuro Poselskie Renaty Janik, Poseł na Sejm RP

Patronat medialny:
Głos Seniora

FOT. FOTOLIA.COM

MŁODZI LUDZIE NIE DOPUSZCZAJĄ DO SIEBIE MYŚLI, ŻE KIEDYŚ 
BĘDĄ STARZY. STARY CZŁOWIEK JEST DLA NICH PRZEZROCZYSTY 
– IDZIE ULICĄ I NIKT NA NIEGO NIE PATRZY...

No cóż, nam seniorom pozostaje już tylko tę konstatację potwierdzić. 
Kiedyś było inaczej – osoby starsze cieszyły się poważaniem i autoryte-
tem. W  dobie plastikowej kultury masowej kreującej przede wszystkim 
młodość, starość stała się okresem mało popularnym. Trochę to się zmie-
nia wraz z nową polityką wobec ludzi starszych (Międzynarodowy Dzień 
Osób Starszych, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniorów etc.). Tyle 
że polityka ta, jak przysłowiowy kij, wydaje się mieć dwa końce – no bo dla-
czego na przykład pewne badania medyczne mają, w kwestii płatności za 
nie, barierę wiekową? Dlaczego? Dlaczego terminy wizyt u specjalistów są 
nieraz bardzo odległe, czasem nawet w lata idące?
A wracając do starości jako takiej – czy, z drugiej znowu strony, traktowa-
nie seniorów jako jednolitej grupy nie jest zbytnim uproszczeniem? Prze-
cież w każdym przedziale wiekowym panuje duże zróżnicowanie, seniorów 
dotyczy to również. Jedni bowiem są aktywni, drudzy całymi dniami sie-
dzą przed telewizorem. Jedni są ciekawi komputerów i internetu, drudzy 
bronią się przed nowymi technologiami z całych sił (a przecież to wcale, 
ale to wcale, nie jest trudne). Patrząc przez pryzmat jednostki, każdy jest 
kowalem swego losu! Kolejne to, obok kija z dwoma końcami, stare i do-
brze znane nam przysłowie (choć podobno Chuck Norris potrafi znaleźć 
kij z jednym końcem ). 
Warto jednakowoż wziąć pod uwagę i zapamiętać – badania (amerykań-
skie?) mówią, że: „aktywni żyją dłużej i szczęśliwiej”. Ha... A co do mło-
dości – bloger Adam Rem napisał: „młodość nie liczy dni, i słusznie, bo 
jej dni są policzone”. I jeszcze co do starości – aforystka Lidia Jasińska nas 

pociesza, że: „nie ma co martwić się starością, bo ona kiedyś się skoń-
czy”. Hm, no cóż.... – stare chińskie przysłowie (w takim na przykład jak ten 
przypadku) służy nam radą: „jeśli nie masz co powiedzieć, powiedz sta-
re chińskie przysłowie”. No właśnie, uff..., jaki ten świat mądry jest, mimo 
wszystko! 
Żal będzie umierać... 
W mych felietonach często przytaczam różne sentencje – łacińskie i inne. 
Lubię je! Chyba wszyscy je lubimy? Albowiem, i na szczęście, starożytna 
filozofia wciąż ma niebagatelny na nas wpływ, na nasze postawy życio-
we i szerzej – na rozwój naszej kultury. W formie aforyzmów, złotych czy 
srebrnych myśli przeniknęła do światowej i polskiej literatury. Spotyka-
my się z nią niemal codziennie – w radiu, telewizji, teatrze, prasie. Przed-
stawia całe bogactwo treści życiowych, wciąż aktualnych. Posługując się 
starożytnymi sentencjami, można w skrótowy sposób opisać czyjeś cechy 
charakteru, podsumować niejedną wypowiedź, ustosunkować się do rze-
czywistości. Sentencje dotyczą mądrości życiowych, prawdy, władzy, bo-
gactwa, losu człowieka, życia i śmierci, sławy, przyjaźni, miłości, cnót wsze-
lakich, natury ludzkiej w ogóle. Pomagają nam w naszych ważnych i mniej 
ważnych, czyli tych zasadniczych i tych codziennych wyborach. 
Filozofowie, naukowcy, poeci i pisarze, ludzie kultury nadal dostarczają 
nam życiowych wzorców, wskazówek i rad. Maria Kuncewiczowa, autor-
ka „Cudzoziemki”, napisała o stosunku Anglików do starości tak: „Anglicy 
szanują starość tylko, o ile ona sama się siebie nie wstydzi i nie mówi »pas«. Ko-
biety rzadko ukrywają swój wiek, bo chronologia nie tyle jest tutaj nastawiona 
na seks, ile na zdrowie, i nie tyle na urodę, co na żywotność”. Myślę, że może 
to być niezła puenta do naszych o niej (starości) rozważań. Anglicy mają 
przecież nie tylko piękne trawniki...

BARBARA KLIMASIŃSKA

BĘDZIEMY ŻYĆ DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE?

F E L I E T O N O W Y  G R O C H  Z  K A P U S TĄ 
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LISTY POLEMIKA

Muszę się przyznać do pewnej rozterki. Rozterki natury języ-
kowej.

Rząd uchwalił „pakiet dla seniora” i powstało wiele projektów 
na rzecz „aktywnego starzenia się”. Zewsząd – w mediach, w sieci, 
na ulotkach – jestem informowany, jak się aktywnie starzeć. I nie 
mogę oprzeć się wrażeniu, że to lobby funduszy emerytalnych na-
mawia mnie, bym starzał się szybciej, skuteczniej, bym szybciej był 
stary, a tym samym krócej cieszył się emeryturą (co zapewni owym 
funduszom wyższe zyski i wyższe premie ich prezesom).

Starzenie się to proces – biologiczny, naturalny, nieunikniony 
i nie do zatrzymania. Starość to stan, do którego ów proces prowa-
dzi. Dobrze byłoby, gdyby starość była pozytywna – mądra, cier-
pliwa, pogodna, spokojna i pełna smaku i barw. Owszem, dobrze 
byłoby, gdyby starość była dziarska, bez pomocy zmęczonych i znu-
dzonych, źle opłacanych i wiecznie niezadowolonych lekarzy. By 
nie była nazbyt wymagająca, zatem bez wsparcia pełnej poczucia 
wyższości opieki społecznej. Miło byłoby, gdyby nie była pojedyncza 
– by było z kim, od czasu do czasu, słowo zamienić, powspominać, 
a nawet coś wspólnie zdziałać. By nie traktowano cię jak opóźnio-
nego w rozwoju, by nie informowano na każdym kroku, że żyjesz na 
łasce państwa z zasiłku, który jest dla tego państwa nadmiernym 
i nieuzasadnionym obciążeniem. 

Że w ogóle żyjesz dzięki polityce społecznej państwa.
Sam nie wiem, czy „aktywne starzenie się” to takie potrącanie 

mojej osoby, bym się ruszył, bym pamiętał, bym dorabiał do eme-
rytury, bo przecież trzeba płacić podatki, ubezpieczenia, rachunki, 
wspierać organizacje społeczne… Bo, gdyby mną nie poruszono, to 
bym siedział i nic nie robił. Taki balast, którego trudno się pozbyć, 
bo nie wypada. No i przydaje się w czasie wyborów, ktoś przecież 
musi głosować, nieprawdaż?

Po latach kampanii „anti-aging” – „przeciw starzeniu się” – kie-
dy to uczono, jak zatrzymać proces, jak go zamaskować, nikt nie 
chce się starzeć. Nikt nie chce przyznać się do starości. Przecież trze-
ba pracować, coraz dłużej pracować (bo potrzebne są podatki na 
ZUS i emerytów, choć politycy i ekonomiści straszą, że dla mnie 
już nie starczy…). A jeśli trzeba pracować dłużej, bez etatu, ale za 
to bardziej efektywnie, to nie należy zabierać do pracy swej otyło-
ści, zmarszczek, zadyszki. Nie myśl, działaj. Uśmiechaj się, wypinaj 
pierś, bądź piękny i młody, i modny, bo w życiu trzeba odnieść suk-

ces… A starzejąc się, nie odniesiesz sukcesu, nie pobijesz rekordu, 
nie zwyciężysz.

Zatem się nie starzeję. Gospodaruję czasem, udając, że problem 
mnie nie dotyczy i uśmiecham się do losu z nadzieją, że okaże mi-
łosierdzie.

Ale przecież nie ma niczego złego w starości. Znam wielu inte-
resujących ludzi, którzy są starzy. I, prawdę mówiąc, stali się intere-
sujący dopiero na starość. Są pozytywni. Ich starość jest pozytywna. 
Tylko, czy jest wokół nas przestrzeń dla nich? Uniwersytety trzecie-
go wieku, kluby seniora, centra geriatryczne to takie getta dla sta-
ruszków. Takie miejsca, w których mogą się wygadać, choć nikt nie 
słucha. Takie enklawy, w których nikt nie wstydzi się niedosłyszenia 
i niedowidzenia.

Czy jest przestrzeń dla starości w społeczeństwie? Czy „aktywne 
starzenie się” tę przestrzeń tworzy, czy ją redukuje? Nie wiem, nie 
rozumiem, nie mam pewności w tym temacie.

Kto mi wyjaśni, czy „aktywne starzenie się” da mi lepszą starość, 
czy też po prostu pozwoli jej uniknąć?

GRZEGORZ W. BUJAK

 KROPLA W MORZU POTRZEB TAK 
MOŻNA POWIEDZIEĆ O TEMPIE RE-
ALIZACJI PROJEKTU „LATARNICY.

PL” WSPANIAŁY POMYSŁ MINISTRA BO-
NIEGO MA DAĆ SZANSĘ KORZYSTANIA 
Z INTERNETU 10 MILIONOM POLAKÓW 
Z GENERACJI 50+. IDEA WŁĄCZENIA DO-
ROSŁYCH W CYFROWY ŚWIAT MA BYĆ 
ZREALIZOWANA POPRZEZ LOKALNYCH 
ANIMATORÓW, KTÓRYCH ZADANIEM 
JEST ZACHĘCANIE PRZEDSTAWICIELI PO-
KOLENIA 50+ DO ZROBIENIA PIERWSZE-
GO KROKU W INTERNECIE.

Działania „latarników” realizowane są 
z wykorzystaniem publicznych punktów 
dostępu do internetu: bibliotekach, remi-
zach OSP, telecentrach, UTW itd.

Bardzo ciekawą wydaje się inicjatywa 
ZUS dotycząca możliwości korzystania nie-
odpłatnie z sal do przeprowadzania zajęć 
w ponad 40 punktach zlokalizowanych w Pol-
sce poprzez rzeczników prasowych O/ZUS 
i gotowość wydelegowania swoich przedsta-
wicieli do Platformy Usług Elektronicznych.

Obecnie działa w Polsce około 2707 
Certyfikowanych Latarników Polski Cyfro-
wej. W wyniku ich przeszkolenia powstała 
zintegrowana grupa lokalnych liderów upo-
wszechniania projektu Latarnicy 50+.

Jak wyglądają dotychczasowe efekty ich 
działalności, od powstania inicjatywy Polski 
Cyfrowej Równych Szans?

Otóż programem szkolenia objęto 17 363 
osób, co stanowi 1,8% z liczby 10 mln Pola-
ków oczekujących na szansę poznania inter-
netu. Dlatego niezbędnym jest uzyskanie od-
powiedzi na pytanie o to, jak upowszechnić 
inicjatywę Polski Cyfrowej Równych Szans 
i znaleźć metodę szerokiej popularyzacji in-
ternetu w codziennym życiu naszego społe-
czeństwa.

Dziś prawie nikogo nie trzeba przeko-
nywać o tym, że internet to pełnoprawne, 
alternatywne źródło informacji. Internet 
stał się częścią naszego życia, istotną cegieł-
ką w fundamencie społeczeństwa. Jednak 
realizacja śmiałego założenia, aby zapewnić 

możliwość korzystania z internetu wszyst-
kim chętnym, wymaga szerokiego zaanga-
żowania, które powinno obejmować szero-
ką reklamę działań i możliwości dostępu do 
internetu.

Konieczne jest wydanie podręcznika, 
broszury „ABC internetu”. Dotychczas tylko 
UPS wydało takie opracowanie.

Należy podjąć próbę dotarcia do szero-
kiego grona Polaków 50+ poprzez ich rodzi-
ny: dorosłe dzieci i wnuki, które bez proble-
mu mogłyby uzyskać „certyfikat latarnika”. 
To najbliżsi wiedzą, jak przełamać strach 
i uprzedzenie seniorów przed nową tech-
nologią. Wprowadźmy i spopularyzujmy 
hasło: „Każdy wnuk najlepszym latarnikiem 
dla babci i dziadka”. To będzie armia latarni-
ków z sukcesem, bo wiedza popłynie z serca 
do serca (i głowy).

Szansą dla wielu seniorów byłoby, gdyby 
ich „latarnikiem” został ich partner. Chodzi 
o przełamanie strachu przed nieznanym, bo 
ludzie potykają się nie o góry, ale o kreto-
wiska.

Aby dotrzeć do szerokiego grona 
uczestników 50+, należy zmienić taktykę 

pracy „latarników”. To oni powinni szukać 
ludzi, dla których zrobienie pierwszego kro-
ku w internecie jest kamieniem milowym. 
Proponuję do tych zadań włączyć również 
rozsiane po całej Polsce od gminy do wo-
jewództwa kluby seniorów z doposażeniem 
ich w odpowiednią ilość sprzętu. Należy za-
inicjować dyskusję w środkach masowego 
przekazu na temat „internetowej” edukacji, 
co może zmobilizować niezdecydowanych.

Przy okazji wymienię kilka pozycji, 
z jakich możemy korzystać w internecie dla 
umilenia sobie życia:

 Î robić zakupy na całym globie,
 Î  błyskawicznie wysyłać korespon-

dencję
 Î  słuchać muzyki i oglądać filmy i se-

riale,
 Î  odwiedzać galerie sztuki,
 Î  czytać książki,
 Î  słuchać wiadomości,
 Î  przeprowadzać rozmowy telefo-

niczne,
 Î  zarządzać kontem bankowym.

�� STANISŁAWA PIKUS 

LUDZIE POTYKAJĄ SIĘ NIE O GÓRY,  
ALE O KRETOWISKACZY „AKTYWNE 

 STARZENIE SIĘ”  
 DA MI LEPSZĄ STAROŚĆ?

Szanowna Redakcjo!

Jestem pod wielkim wrażeniem polemiki Pana Bernarda 
Frugi: „Krąg mądrości starszych”, który w nr 8 „Głosie Seniora” 
(str. 37) zwrócił uwagę na bardzo palący problem zagubionej 
młodzieży w naszym kraju. Proszę o powielanie podobnych te-
matów. Może Seniorzy podzielą się swoimi odczuciami i propo-
zycjami. Jest to bardzo ważne wyzwanie dla nas, doświadczo-
nych i pełnych dobrej woli, ludzi, wychodzących z założenia, że 
„nie ma rzeczy niemożliwych”. Dziękuję za ten artykuł. 

A. PINTER

FOT. FOTOLIA.COM
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POEZJA

Ewa Kozłowska

PRZYSZŁA WIOSNA
Słonko świeci, pieści nas.
To już wiosna, to ten czas.
Słonko świeci i zaprasza…
– Dobra nasza!

Tu latawiec, tam balonik…
Czas odkurzyć swój balkonik
i wyruszyć śmiało w park.
Pierś do przodu, prostuj kark!

Noga lewa, noga prawa…
Już wciągnęła Cię zabawa.
Słonko z góry puszcza oko.
Ptaszek śpiewa gdzieś wysoko…
Żabka w oczku nóżkę moczy.
– Och, jakiż ten świat uroczy.

Przyroda wokół taka radosna…
Przyszła wiosna!

Wiosna na ziemi, wiosna na niebie.
Uśmiechnij się, wiosna przyszła do Ciebie!
Nie pytaj czasu: co ja z nią zrobię?
Jest, więc zachowaj ją, w sobie!

Mów do niej czule każdym gestem.
Czuję, więc jestem!
Jestem, więc pewnie nie nadaremno.
Wiosno radosna, pozostań ze mną!

Marian Smogur

TO JEST SMUTNE

Czy prucie to zajęcie dla Polaków?
Łączenie jest przecież sensowniejsze.
Nie niszczcie wytyczonych szlaków,
Dotarcie do celu stanie się łatwiejsze.

Czy w Nowym Roku będzie jeszcze
Coś do rozprucia w ukochanym kraju?
Kleje w ręce rodacy bierzcie pośpiesznie,
Niech różnorodność barwna powstaje!

Stary rok odszedł z hukiem do lamusa,
Przykro, choć to taki porządek rzeczy,
Zaś ten nowy nim się na dobre rozrusza,
Będzie się musiał ze złudzeń wyleczyć.

Zamilczcie na dłużej politycy butni,
Wszak milczenie bywa także złotem,
Słowa ranią jak strzały jadem zatrute,
Zaś milczenie sprzyja dobrej robocie.

Elżbieta Plucińska

CÓŻ CI WNUKU POZOSTAWIĘ?
Cóż ci wnuku pozostawię, kiedy mój czas minie?
Co przechowasz? Co zapomnisz? Co na zawsze zginie?
O co będziesz pytał wnuku, a w co będziesz wątpił?
Co pominiesz? Co wyprzedzisz? Za czym będziesz gonił?
Co dla ciebie będzie ważne, a co nic nie warte?
I jaką dla swoich wnuków ty napiszesz kartę?
Jaki świat ci pozostawię, co przekażę w spadku?
Ludzką mądrość, dobroć, siłę, działanie przypadku?
Jaki dar ci teraz wnuku mogę podarować,
abyś umiał dla swych wnuków mądrze go przechować?
Dam ci tylko miłość, wnuku, bo to dar najszczerszy.
Ty ją daruj swoim wnukom, by świat stał się lepszy.

Maria Telega

BARWY UCZUĆ
Miłość jak maki goreje czerwienią,
żadne koleje życia jej barwy nie zmienią.
Uczucie to czyste, cierpliwe – zdolne do wszystkiego,
gniewem się nie unosi, nie pamięta złego.
 
Radość jest koloru pszenicznego kłosu
kołysanego wiatrem, złotego od słońca.
Radość jak uśmiech dziecka – cenny dar od losu
ozłaca i ożywia wszystko i bez końca.
 
Wiara jest błękitna jak niebo, lazurowa.
Zwykły szary dzień niebieską barwą zdobi.
wiara w szlachetność serc, ona wciąż od nowa
dodaje sił, gdy nowy dzień nadchodzi.
 
Nadzieja zieloną barwą maluje nasze losy,
prowadzi nas przed siebie drogą czasem krętą,
nie pozwala ustawać w drodze mimo przeciwności,
wskazuje życiu kierunek, nadaje mu bieg i tempo.
 
Tęsknota fioletowa jak fiołek ukryty
w leśnym runie wypatrując słońca,
tęsknota w zakamarkach duszy wiecznie czekająca
na spełnienie, bo tęsknoty nie da się nasycić.
 
Dobroć – pomarańczowa tak jak owoc dyni
kryjąca w sobie swe bogactwo wnętrza.
Dobroć życie bogatszym i lepszym uczyni,
a łagodnością, spokojem jeszcze go upiększa.

Co jest dla Pani ważne?
Dla mnie ważny jest każdy Senior i ważne jest 
wszystko, co wiąże się z aktywnością osób 
starszych szczególnie w naszym mieście.

Ilu seniorów uczęszcza na zajęcia Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, a ilu na inne zaję-
cia organizowane przez Centrum?
Indeksy posiadają 2364 osoby. Jeśli chodzi 
o zajęcia pozauniwersyteckie i kluby senio-
ra w Gdyni aktywnych jest ponad 10 tysięcy 
seniorów.

Co chciałaby Pani zmienić w opiece nad se-
niorami?
To trudne pytanie. Mamy przecież róż-
norodny i szeroki zakres działalności, ale 
oczywiście zawsze można coś zmienić 
i ulepszyć. Wszelkie zmiany wiążą się ze 
zmieniającymi się oczekiwaniami samych 
zainteresowanych. Dlatego dokładamy 
wszelkich starań, by program był elastyczny 
i dostosowany do ich aktualnych potrzeb. 
Jesteśmy otwarci na „nowe twarze 60+” 
i inicjatywy. Moim marzeniem jest, aby każ-
dy, kto zdecyduje się „wyjść z domu”, znalazł 
dla siebie interesujące zajęcie i poczuł się 
spełniony, szczęśliwy.

Co Senior powinien, a czego nie powinien?
Jesteśmy wychowani w konwenansach i tra-
dycji. Wiemy, co wypada, a czego nie wy-
pada. Musimy jednak pamiętać, że wszystko 
w życiu się zmienia. Szanujmy zwyczaje, ale 

nie bójmy się nowoczesności i postępu rów-
nież w tej dziedzinie. Kiedyś nasze babcie 
chodziły ubrane „po szyję”. Teraz w dżin-
sach i trampkach wypada chodzić w każ-
dym wieku.

Mowa była o ubiorach w każdym wieku, 
a czy Pani zdaniem starszym Paniom przy-
stoją minispódniczki?
Zależy od sytuacji oraz dostosowania ubio-
ru do miejsca, czasu i okoliczności.

Co wzbudza Pani radość, a co lęk?
Radość sprawiają mi sale pełne seniorów sie-
dzących przy kawce czy na wykładach, któ-
rzy uśmiechają się do mnie i witają czule: 
„o, nasza Bożenka, przyszła” albo „słoneczko 
nasze”. Czyż nie jest to powód do satysfakcji 
i zachęta do dalszej pracy oraz motywacja do 
niesienia ludziom radości każdego dnia?
Smutkiem napawa mnie jedynie negatywne 
nastawienie do świata i brak szczerości u lu-
dzi. Na szczęście nie zdarza się to często.

Co byłoby dla Pani największym szczę-
ściem, a co największym nieszczęściem?
Kocham ludzi, dlatego największym nie-
szczęściem byłby brak kontaktu z nimi. Je-
stem szczęśliwa, widząc stale powiększające 
się grono, mimo wszystko, zadowolonych 
z życia seniorów – spełnionych i uśmiech-
niętych. Jako mama chciałabym, aby syn Pa-
weł spełnił swoje marzenia.

Jakich cech charakteru szuka Pani u senio-
rów i seniorek?
Panie są bardziej komunikatywne i syste-
matyczne, zatem chciałabym, by emanowa-
ły pozytywnymi cechami i były wzorem dla 
Panów, których prosiłabym o większe zaan-
gażowanie w działania Centrum, co przy-
niosłoby obustronne korzyści.

Jakie jest Pani ulubione zajęcie? Czy ma 
Pani jakieś hobby?
Interesują mnie różne formy aktywności 
ruchowej. Niestety nie mam wystarczająco 

dużo czasu wolnego i chyba kondycji, by je 
realizować. Do moich ulubionych zajęć na-
leżą rekreacyjne spacery z kijkami, w gronie 
przyjaciół po pięknej niezależnie od pory 
roku gdyńskiej plaży. Moim hobby jest sztu-
ka aranżacji i dekoracji wnętrz, staram się 
pogłębiać wiedzę w tym temacie, a w ogóle 
mam nadzieję, że na emeryturze będę mo-
gła w pełni je rozwinąć. Poza tym mam to 
szczęście, że praca jest moją pasją i pozwala 
realizować marzenia.

Gdyby miała Pani możliwość wyjazdu na 
bezludną wyspę, to kogo zabrałaby Pani ze 
sobą?
Zabrałabym najbliższych, szczególnie 
Mamę i Babcię oraz grono przyjaciół i zna-
jomych, którzy nie boją się nowych wyzwań. 
Z bezludnej wyspy zrobilibyśmy prawdziwą 
rajską wyspę!

Rozmawiał Andrzej Sitek

CENTRUM AKTYWNOŚCI 
SENIORA W GDYNI
Centrum Aktywności Seniora w Gdyni (CAS) 
powstało w maju 2005 roku z myślą o wszyst-
kich seniorach, którzy czują się młodzi duchem, 
ale także o tych, którzy zwątpili w szansę na cie-
kawą starość. Ta utworzona i finansowana przez 
gdyński samorząd instytucja ma za zadanie or-
ganizować i wspierać działania na rzecz aktywi-
zacji osób starszych w mieście. Szeroka oferta 
z zakresu edukacji, kultury, rozrywki i sportu 
sprawia, że seniorzy mają możliwość wyboru 
najatrakcyjniejszych dla siebie zajęć. Ważnym 
elementem działań CAS jest również integracja 
środowiska przez wspólne wyjazdy, wycieczki, 
bale i spotkania klubowe.
Dzięki aktywności rozwijanej na różnych polach 
seniorzy zachowują dłużej sprawność i samo-
dzielność, przez co przełamują panujący stereo-
typ osoby starszej. Gdyńscy seniorzy zadziwiają 
swoją kreatywnością i otwartością, są przykła-
dem pozytywnego postrzegania „jesieni życia”. 
Aktualnie już ponad 10 tysięcy osób korzysta 
z koordynowanych przez CAS aktywnych form 
spędzania wolnego czasu.

NIEŚĆ LUDZIOM RADOŚĆ
– ROZMOWA Z BOŻENĄ ZGLIŃSKĄ, DYREKTOR CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA W GDYNI
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19 czerwca 2013 roku wczesnym ran-
kiem wyruszyliśmy z Bydgoszczy na połu-
dnie kraju. Pierwszą atrakcją był przystanek 
w Kleszczowie, gdzie z punktu widokowego 
rozciągał się imponujący widok na Kopalnię 
Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Jadąc da-
lej, zwiedziliśmy zamek w Pieskowej Skale 
i Maczugę Herkulesa w Dolinie Prądnika. 
Jest to najpiękniejsza z dolin podkrakow-
skich, gdzie w wyniku erozji wapiennych skał 
powstały fantastyczne formy krasowe. Do 
największych atrakcji należy Maczuga Her-
kulesa w pobliżu zamku w Pieskowej Skale. 
Ma wysokość ok. 20 m i zwęża się ku doło-
wi. Już w tym momencie byłam zadowolo-
na i zauroczona pięknymi widokami. Kiedy 
około godziny osiemnastej dojechaliśmy do 
miejscowości Ząb – miejsca naszego zakwa-
terowania na trzy doby, oniemiałam z za-
chwytu. 

To podhalańska wieś, jedna z najwyżej 
położonych miejscowości w Polsce. Z okna 
roztaczał się widok na pasmo górskie Tatr 
Wysokich. Cały pensjonat był do naszej dys-
pozycji. Warunki świetne, a powitalny posi-
łek to góralska kwaśnica na mięsie baranim. 

Po smacznej kolacji nasz opiekun i prze-
wodnik – pan Tomek zaproponował spacer 
na Gubałówkę. Pomimo zmęczenia długą 
podróżą, wszyscy poszliśmy. Wycieczka 
na Gubałówkę, zwłaszcza w tak pogodny 
dzień, aby móc poznać i chłonąć niezwy-
kłą panoramę Tatr – to marzenie. Z punk-
tu widokowego na Gubałówce (1120 m 
n.p.m.) górującej nad Zakopanem rozciągał 

nam relaks w basenach termalnych w Sza-
flarach. Woda ukoiła wszelkie boleści i rześ-
cy, gotowi do dalszych wrażeń, spotkaliśmy 
się przy grillu. Opowieściom nie było końca, 
siedzieliśmy do późnych godzin nocnych.

Kolejny dzień to wyprawa do Zakopane-
go. Byłam tam już wielokrotnie, ale to takie 
miejsce, do którego się wraca i na nowo od-
krywa. Zakopane jest największym ośrod-
kiem miejskim w bezpośrednim otoczeniu 
Tatr. Przeszliśmy pod skocznie narciarskie 
na stokach Krokwi. Zatrzymaliśmy się przy 
pomniku Tytusa Chałubińskiego – odkryw-
cy miasta, byliśmy w Muzeum Tatrzań-
skim. Następnie zwiedziliśmy drewniany 
barokowy kościół Matki Bożej Częstochow-
skiej i zabytkowy Cmentarz Zasłużonych 
dla Podhala na Pęksowym Brzyzku. Był to 
pierwszy cmentarz w Zakopanem, a po-
wstał w XIX wieku. Każdy pomnik nagrob-
ny nosi znane nazwisko i jest niepowtarzal-
nym dziełem sztuki góralskiej. Oczywistym 
był spacer Krupówkami, przy których sto-
ją zarówno drewniane góralskie chałupy, 
jak i murowane dostojne domy. Idąc dalej, 
na Krzeptówkach, chwila zadumy w Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej. Spośród 
grup etnicznych zamieszkujących Polskę, 
chyba tylko górale zachowali specyficzną 
odrębność, podkreślaną na co dzień mową, 
a od święta strojem i folklorem. Odnoszę się 
do tego z wielkim szacunkiem. Z Zakopa-
nego przeszliśmy do Kościeliska, skąd ko-
lejką linowo-krzesełkową dostaliśmy się na 
Butorowy Wierch. Podziwialiśmy wspaniałą 

panoramę polskich i słowackich Tatr oraz 
Zakopanego i Kościeliska. Z Butorowego 
Wierchu przeszliśmy odcinkiem widoko-
wym Szlaku Papieskiego na Gubałówkę. 

Po kolacji spakowaliśmy nasze rze-
czy, ponieważ był to ostatni dzień pobytu. 
Wczesnym rankiem udaliśmy się w drogę 
powrotną do domu. Tak szybko minął czas 
niesamowitych doznań. Mam nadzieję wró-
cić jeszcze w te rejony Tatr, może następ-
nym razem po stronie słowackiej?

Wracając byliśmy na Pustyni Błędow-
skiej, jadąc dalej zwiedziliśmy ruiny zamku 
w Ogrodzieńcu. Wśród wapiennych ostań-
ców wznoszą się ruiny najpiękniejszego 
i największego zamku na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej. Powstał za czasów Kazi-
mierza Wielkiego. Następnie w Olsztynie 
koło Częstochowy podziwialiśmy ruiny 
drugiego średniowiecznego zamku. Była to 
ostatnia atrakcja naszego wyjazdu.

Wycieczka była bardzo udana, na co 
złożyło się wiele czynników – wspaniałe 
tereny i obiekty poznawcze, sympatyczni 
opiekunowie, ale i bardzo zgrana grupa wy-
cieczkowiczów. 

Zaledwie czterodniowa wycieczka, zor-
ganizowana bez większego nakładu finan-
sowego przez Wyższą Szkołę Gospodarki 
w Bydgoszczy dla słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z Bydgoszczy, Koronowa, 
Osielska i Solca Kujawskiego, stała się nie-
zapomnianym przeżyciem. 

�� MARIA MIKOŁAJCZAK

się wspaniały widok. Całe Zakopane w dole 
przed nami. Pełni wrażeń, zmęczeni, lecz 
zachwyceni wróciliśmy na nocleg.

Obudziłam się o brzasku, niesamo-
wita cisza – wszyscy jeszcze spali, a ja le-
żąc jeszcze w łóżku, mogłam napawać się 
przecudnym widokiem obserwowanym 
przez otwarte okno. Byłam szczęśliwa, że 
tu jestem. To „moje” Tatry – tak je nazwa-
łam, będąc tu po raz pierwszy. Po śniada-
niu sprawnie zebraliśmy się i wyruszyliśmy 
w góry. To był dzień najbardziej wyczer-
pujący. Dojechaliśmy do miejscowości 
Murzasichle i z Brzezin Szlakiem Suchej 
Wody przeszliśmy do Murowańca. Szlak 
wiedzie przez las, nie było więc widoków, 
za to trasa dość łatwa. Trzykrotnie przeci-

naliśmy potok Suchej Wody. W schronisku 
krótka przerwa na posiłek i poszliśmy da-
lej szlakiem do Czarnego Stawu Gąsieni-
cowego. Stopień trudności był już większy, 
a do tego doskwierało słońce. Chłonęłam 
góry wszystkimi zmysłami, najintensyw-
niej, jak się dało. Zrozumiałam, że będzie 
to miejsce, do którego będę wracać i tęsk-
nić. Nie pamiętam zmęczenia, które wów-
czas się pojawiało, chciałam więcej i dalej, 
pomimo trudności. Nie dana już mi wspi-
naczka na górskie szczyty, to przycupnięcie 
niekoniecznie wysoko i chwila kontempla-
cji, smak czekolady w ustach – mówiły mi 
tu są „moje” Tatry. Z jednej strony chłonę-
łam wszystko, co słyszałam od pana Tomka, 
który nas prowadził, a z drugiej odurzona 

mnogością obrazów, zapachów, górską ro-
ślinnością – czułam, że przeżywam niezwy-
kle intensywnie coś wyjątkowego. 

Doszliśmy do Czarnego Stawu Gąsieni-
cowego bardzo zmęczeni, a tam w nagrodę 
ukazało nam się najpiękniejsze miejsce na 
ziemi. Zanurzyliśmy strudzone nogi w lo-
dowatej wodzie. Czarny Staw Gąsienicowy 
to jezioro cyrkowe w Tatrach Wysokich po-
łożone na wysokości 1621 m, zamknięte ry-
glem skalnym. Znad Czarnego Stawu wró-
ciliśmy na Halę Gąsienicową i dalej szliśmy 
szlakiem niebieskim do Kuźnic, przez Bo-
czań. Widoki oszałamiające.

Z Kuźnic wróciliśmy busem do naszej 
bazy, wszyscy do granic bólu zmęczeni. 
Wówczas, nasz superopiekun zaoferował 

MOJE TATRY 

Z PRZERAŻENIEM ŚLEDZIŁAM RELACJE Z TATR  
PO PRZEJŚCIU HALNEGO. UBOLEWAM NAD 
SPUSTOSZENIEM LASÓW W TATRZAŃSKIM PARKU 
NARODOWYM, GDZIE POWALONYCH ZOSTAŁO 
KILKADZIESIĄT TYSIĘCY METRÓW SZEŚCIENNYCH  
DRZEW, GŁÓWNIE ŚWIERKÓW. W TATRACH BYŁAM  
PRZED KILKOMA MIESIĄCAMI, A DOZNANIAMI  
Z POBYTU CHCIAŁABYM PODZIELIĆ SIĘ  
Z CZYTELNIKAMI „GŁOSU SENIORA”.



27

 TERMIN: E- WYKLUCZENIE OZNA-
CZA PODZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA NA 
OSOBY Z DOSTĘPEM DO INTERNETU 

I NOWOCZESNYCH FORM KOMUNIKACJI 
ORAZ NA OSOBY BEZ TAKICH MOŻLIWO-
ŚCI. 

E–wykluczenie (zwane inaczej cyfrowym wy-
kluczeniem) dotyczy nie tylko braku umiejęt-
ności posługiwania się internetem (zwłaszcza 
wśród osób starszych), ale odnosi się także do 
niskiej jakości połączenia (szczególnie w małych 
miastach i na wsi) oraz nieznajomości języków 
obcych przydatnych w obsłudze technologii.
Według badań CBOS tylko 6 procent osób po-
wyżej 65 lat i 23 procent w wieku 55-64 ko-
rzysta z internetu, podczas gdy młodzi ludzie 
(18-24) korzystają z internetu w zdecydowanej 
większości (93 procent).
Obawa przed urządzeniami elektronicznymi, 
czy też korzystaniem z internetu wśród osób 
starszych wynika przede wszystkim z niezna-
jomości technologii, ale także z braku urządzeń 
dedykowanych specjalnie bardziej wymagającej 
grupie klientów, jakimi są osoby starsze.
Z pomocą przychodzi jednak Intutab – pierwszy 
w Polsce tablet przeznaczony dla osób od 40. 
roku życia i Seniorów. Tablet jest dostosowany 
do potrzeb osób tarszych: ma dużą czcionkę, 
specjalny pulpit z funkcjami głosowymi, czy też 
motywy kolorystyczne dostosowane dla użyt-
kowników niedowidzących.
IntuTab to tablet przyjazny osobom, które nie są 
biegłe w zakresie nowych technologii. 

Dodatkowo, IntuTab posiada specjalny prze-
wodnik, w którym znajdują się dokładne infor-
macje i wskazówki, jak korzystać z tabletu, da-
nej funkcji czy aplikacji. Dzięki temu użytkownik 
pozna świat multimediów od podstaw, w sposób 
łatwy i bezstresowy!
Urządzenie zawiera kilkadziesiąt wartościo-
wych, preinstalowanych aplikacji. Użytkownik 
trafi zawsze do celu za pomocą nawigacji: znaj-
dzie sklep, aptekę, przychodnię czy teatr. Dzięki 
aplikacji „Co i gdzie” będzie na bieżąco z wyda-
rzeniami kulturalno-rozrywkowymi w swojej 
okolicy. 
IntuTab zaznajomi również użytkownika ze 
zdrowym stylem życia: pomoże w tym aplikacja 
„Twój osobisty trener” oraz aplikacje do gotowa-
nia, tabela kalorii czy nawet indeks glikemiczny. 
Dzięki aplikacjom „OnetNews”, „Interia Fakty” 
oraz Dziennik Gazeta Prawna właściciel tabletu 
będzie zawsze na bieżąco z najnowszymi infor-
macjami ze świata polityki i biznesu. Rozrywkę 
zapewnią natomiast aplikacje: Legimi, NextTo, 
które pozwalają na przegląd prasy oraz wybór 
lektury spośród oferty kilku tysięcy e-booków.
Aplikacja VOD Onet umożliwi zobaczenie ulu-
bionych seriali, a za pomocą odbiornika DVBT 
będzie można oglądać w dowolnym miejscu te-
lewizję. Komunikację z najbliższymi zapewni Ga-
du-Gadu oraz telefonia EasyCall. Tablet IntuTab 
to również mobilna encyklopedia wiedzy, dzięki 
takim aplikacjom jak: Wikipedia, Leki refundowa-
ne, Słowniki, Rozmówki czy Przewodniki. 
Tablet można kupić on-line oraz w największych 
sieciach handlowych w kraju, a także w autory-
zowanym sklepie Overmax: overmania.pl. 

POWIEDZ NIE E-WYKLUCZENIU!

Seniorze, prześlij nam własnoręcznie wykonaną SWEET FOCIĘ. Na zwycięzców czekają 
3 smartfony firmy Vertis Famy.
Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: glos.seniora@manko.pl, do dnia 15 czerwca 2014 r., z do-
piskiem Sweet Focia.

SMARTFON PRZYJAZNY SENIOROM! VERTIS FAMY ŁĄCZY POKOLENIA!

Dzięki Vertis FAMY porozmawiasz ze wszystkimi w swojej rodzinie, zyskasz dostęp do 
jedynego w Polsce darmowego internetu. Smartfon pozwoli także na znalezienie bezpiecznej 
drogi dzięki funkcji GPS. 
Smartfon został przygotowany z myślą o rodzinie. Niebanalny design (trzy kolory do wyboru: 
czarny, biały i niebieski) sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie. Prosta obsługa (dotykowy 
ekran), kompaktowe wymiary i bogate wyposażenie dodatkowe (słuchawki, folia ochronna na 
wyświetlacz, kabel USB i ładowarka) to niewątpliwe zalety telefonu Vertis Famy.

KONKURS SWEET FOCIA

Partnerami urządzenia są: Onet, Dziennik Ga-
zeta Prawna oraz portal Senior.pl.

INTUTAB: TECHNOLOGIA 
JEST DLA NAS!

Specyfikacja OV-IntuTab: 

System: Android wraz ze specjalnym intuicyj-
nym interfejsem
Darmowa TV - DVBT Dongle
z anteną zewnętrzną (Opcjonalnie)
Processor: Dual Core 2x1.6GHz
Ekran: 9” HD
Rozdzielczość: 1024 x 600px – 16:9
Pamięć RAM: 1GB
Pamięć wewnętrzna: 8GB
2 x Aparat z funkcją kamery
Slot kart pamięci: MicroSD – 32GB
GPS
Bluetooth
WiFi (802.11 b/n/g)
Więcej na: www.overmax.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: 
www.hotelzajazdceltycki.pl

a także pod numerami telefonów: 668 811 821 albo 501 22 38 36 albo (12) 251 18 16.
Do zobaczenia 

Zajazd Celtycki

Wakacje seniora…
Hotel Zajazd Celtycki położony w scenerii lasu, w cichym, spokojnym miejscu 
pod Wieliczką zaprasza grupy seniorów na niezapomniane wakacje pod hasłem:

,,Cudze chwalicie swego nie znacie…”
Organizujemy czterodniowe pobyty dla osób pragnących zwiedzać Małopolskę.
Dla seniorów przewidzieliśmy 30% zniżki na pobyt w hotelu.
Hotel został sklasyfikowany przez Marszalka Województwa Małopolskiego jako 
obiekt 3-gwiazdkowy.
Posiadamy doświadczenie w organizacji tego typu wyjazdów. Dla uczestników 
zapewniamy kompleksową obsługę, tj.:nocleg, wyżywienie, wieczorki taneczne 
(w rytmie folkloru, w rytmach arabskich- w tym również naukę tańców), ognisko, 
grill, pogadanki i spotkania z ekspertami na temat zdrowego trybu życia.

Dla naszych Gości organizujemy również wycieczki do: 
  Krakowa (sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Centrum Jana 

Pawła II, Rynek Główny, Kościół Mariacki, Zamek Królewski na Wawelu),
  Wieliczki ( Kopalnia Soli w Wieliczce, zwiedzanie miasta)
  Oświęcimia (Obóz Auschwitz-Birkenau)
  Wadowic ( Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II)
  Szaflar - termy

Tego typu wyjazdy to doskonała okazja nie tylko do wypoczynku,  
ale również bliższego poznania się i zacieśnienia więzi.
Wakacje seniora już za cenę od 240 złotych… 

ZACHĘCAMY UNIWERSYTETY 
TRZECIEGO WIEKU I AKADEMIE 
SENIORA DO KORZYSTANIA Z NASZEJ 
OFERTY I LICZNYCH ZNIŻEK 
DLA SENIORÓW, NAWET DO 30%. 

POLECA!

0 0 0 0 0 1

30% ZNIŻKI  
DLA POSIADACZY 
KARTY SENIORA
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POWSTRZYMAJ  
CZAS W BIEGU

PORANNE MARSZE I RUCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, 
POPOŁUDNIOWA GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI SAMO-
OBRONY ORAZ ĆWICZENIA RELAKSACYJNE I ODDE-

CHOWE. STARANNIE DOBRANE TOWARZYSTWO I WYGODNY 
POKÓJ W KAMERALNYM DOMKU OTOCZONYM ZIELENIĄ LETNI-
SKOWEJ WSI, SIEDZIBY GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWE-
GO. MOŻE WŁAŚNIE TAKIEGO TYGODNIA POTRZEBUJESZ?

 Marzenia o utrzymaniu młodości psychicznej i fizycznej towarzy-
szą każdemu śmiertelnikowi. Nie tylko Faust pragnął zatrzymać czas. 
Jednak nie ma co liczyć na eliksir młodości czy pakt z diabłem, trzeba 
szukać innych sposobów.

NIE TYLKO NORDIC WALKING
Poranne marsze po zdrowie łączą się z ćwiczeniami usprawniający-

mi. Pomocą w marszu i ćwiczeniach są profesjonalne kijki. Stabilizują 
sylwetkę, pomagają odciążyć stawy kolanowe i biodrowe oraz kręgo-
słup. Pozwalają uruchomić mięśnie dotąd używane w niewielkim za-
kresie lub nieużywane wcale. Wysiłek powinien być umiarkowany lecz 
długotrwały. Poranna dwugodzinna sesja ćwiczeń na świeżym powie-
trzu łączy się z kontemplacją przyrody i śpiewu przeszło 60 gatunków 
ptaków, gdyż odbywa się w urokliwym, zabytkowym parku dworskim 
hrabiów Wodzickich (wcześniej Lubomirskich i Sanguszków). 
SAMOOBRONA DLA SENIORA  
I GIMNASTYKA USPRAWNIAJĄCA

Nasilająca się z wiekiem obawa o bezpieczeństwo wynika najczęściej 
z poczucia bezsilności wobec niespodziewanych napastników, ze świa-
domości ograniczonej sprawności oraz nieznajomości podstawowych 
zachowań umożliwiających odparcie ataku chuligana. Popołudniowe 
ćwiczenia fizyczne mogą nie tylko odbudować ogólną sprawność ru-
chową, wzmocnić kręgosłup i stawy. W ich trakcie uczymy się unikania 
zagrożeń oraz zachowań przydatnych w sytuacjach podwyższonego ry-
zyka. Połączone z elementami sztuk walki w aspekcie psychologicznym 
i praktycznym, pomogą wytrenować umiejętność niedopuszczania do 
siebie paniki i wykorzystania do obrony przedmiotów użytku codzien-
nego, dostępnych pod ręką. Po tych zajęciach wzrasta nie tylko spraw-
ność fizyczna. Odnajdujemy dzięki nim pozytywną energię i moc, która 
jest w nas i czeka, byśmy chcieli czynić z niej użytek. 

NA SPOKOJNY I OŻYWCZY SEN
Sen jest jak woda, powietrze i jedzenie - niezbędny do życia. Bez-

senność stała się jednak kolejną chorobą cywilizacyjną. Dolegliwość do-
tyczy 12-40% osób powyżej 65. roku życia. Osobom starszym trudniej 
jest ponadto wejść w fazę snu głębokiego, przez co ogólnie staje się on 
mniej wydajny. Czy jest na to rada? 

Wiele zdziałać mogą ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe - poma-
gają odnaleźć spokój i właściwy rytm. Codzienna godzina treningu au-
togennego wprowadza nas w stan relaksacji niezbędnej dla głębokiego 
wypoczynku. Trening ten można realizować po powrocie do domu sa-
modzielnie, rozbudowując w sobie oazę spokoju, pogłębiając skalę do-
znań i odczuwania rzeczywistości.

Ten układ ćwiczeń, powtarzany codziennie, przez tydzień stanowi 
początek treningu zdrowotnego. Indywidualne dopasowanie ćwiczeń 
to zadanie dla specjalisty – trenera osobistego. Oczywiście, od ćwiczą-
cego wymaga oderwania od codziennych zajęć, często także zmiany 
nawyków. Najłatwiej rozpocząć go w grupie 10–15 osób o podobnych 
potrzebach i oczekiwaniach, wspierających się wzajemnie. Będzie sta-
nowił podwaliny codziennego programu ćwiczeń kontynuowanych sa-
modzielnie w domu.

Czy taki tydzień wystarczy, aby powstrzymać bieg czasu, zahamo-
wać zmiany charakterystyczne dla wieku dojrzałego? Nie, nie dajmy się 
uwieść mitom. To nie udało się nawet Faustowi. Można jednak przyha-
mować jego tempo - o tydzień, dwa…, wiele tygodni i wiele lat. 

Teresa Przybylska i Jerzy Suchodoła – trenerzy i założyciele Szkoły Górskiej, sami 
50+, na co dzień szkolący instruktorów rekreacji ruchowej różnych specjalności. 
Twórcy autorskiego programu treningu zdrowotnego dla seniorów. 

TYDZIEŃ DLA ZDROWIA
W ofercie:
•  zakwaterowanie w komfortowych 2,3-osobowych pokojach z łazienkami (po 

remoncie w 2014 r.), w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego parku w Porę-
bie Wielkiej (gm. Niedźwiedź)

•  wyżywienie (trzy posiłki dziennie w sąsiednim pensjonacie)
•  mini kuchnia, umożliwiająca ewentualne przygotowanie dodatkowych posił-

ków, kawy, herbaty itp.
• pokój klubowy do relaksu towarzyskiego
• ogrodzony parking
•  2 godziny codziennych porannych ćwiczeń na świeżym powietrzu (w tym udo-

stępnienie profesjonalnych kijków) z instruktorką Polskiej Federacji Nordic 
Walking

•  2 godziny codziennych popołudniowo-wieczornych ćwiczeń usprawniających 
z elementami samoobrony, zakończonych ćwiczeniami relaksacyjno-odstreso-
wującymi i oddechowymi w sali gimnastycznej lub na wolnym powietrzu (w za-
leżności od pogody) z trenerem osobistym, mgr wf, instruktorem samoobrony

•  ubezpieczenie NNW

Terminy: 
•  tygodniowe turnusy rozpoczynają się w sobotę, obiadem o godz. 13.00, kończą 

się śniadaniem w następną sobotę
• pierwszy turnus rozpoczyna się w sobotę 31 maja 2014 r.
Cena:
•  750,00 zł
•  obejmuje wszystkie świadczenia wymienione w ofercie, realizowane w grupie 

10–15 osób; nie przewiduje się prowadzenia zajęć w grupach większych niż 15 
osób; w przypadku zebrania się grupy mniejszej niż 10 osób – turnus zostanie 
odwołany

•  grupy zorganizowane, wykupujące cały turnus, liczące 11 – 15 osób, otrzymują 
rabat w postaci nieodpłatnego pakietu świadczeń dla 1 osoby

Zgłoszenie i rezerwacja:
•  zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym przy-

jazdem, w kolejności ich dokonania
•  rezerwacja miejsca w konkretnym turnusie następuje po potwierdzeniu zgło-

szenia przez organizatora i wpłaceniu przez uczestnika kwoty 330 zł na rachu-
nek organizatora

Szczegółowe informacje o organizatorze:
SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Łętowe 277, 34 – 733 Mszana Dolna

 tel.: 183315316, faks: 185211496, mob.: 662378801, 601230460; www.szkolagorska.eu, e-mail: szkola@szkolagorska.eu 
NIP: 9451545580, nr rachunku bankowego: 30249000050000450046109952

MEGA RABAT 50% Z MAŁOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA! 

Jest takie miejsce, gdzie czas płynie inaczej…

 Grota Solno-Jodowa GALOS

Grota Solno-Jodowa GALOS
Kraków, ul. Wielicka 91

tel.: 12 265 38 30 

tel. kom. 502 994 418

e-mail: info@grota-krakow.pl 

http://grotagalos.pl/

DZIESIĘĆ SEANSÓW W GROCIE SOLNEJ TO JAK MIESIĄC POBYTU NAD MORZEM.
Grota solno-jodowa Galos jest jedyną grotą w Krakowie, która wykorzystuje opatentowaną metodę za-
stosowania naturalnych kryształów soli morskich z Morza Martwego, Czarnego i Czerwonego. Stężenie 
cennych dla zdrowia pierwiastków w grocie jest kilkakrotnie wyższe niż nad morzem!
Grota Solno-Jodowa GALOS jest najnowszą metodą zastosowania naturalnych kryształów soli mor-
skich, zawierających niezbędne mikro- i makroelementy (jod, potas, selen, magnez) potrzebne do stwo-
rzenia unikalnego klimatu. Powietrze w grocie wspomaga leczenie chorób dróg oddechowych (płuc, 
oskrzeli, gardła, nosa, zatok, alergii) oraz wspomaga i stymuluje poprawne działanie układu nerwowego 
– poprawia koncentrację, zmniejsza stres i stany depresyjne.
Terapie rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie i trwają 45 minut. Do Państwa dyspozycji oddajemy 
15 wygodnych, relaksacyjnych foteli, kącik zabaw dla dzieci oraz wysokiej jakości sprzęt multimedialny. 

Pracujemy codziennie w godzinach 9–20. Serdecznie zapraszamy! 



Organizujemy turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem z PFRON-u 
oraz turnus świąteczno-noworoczny w terminie od 22.12.2014 r.- 
4.01.2015 r.
Specjalizujemy się w leczeniu chorób: narządu ruchu, dróg 
oddechowych i reumatologicznych.

ZAPEWNIAMY:
  apartamenty, pokoje 1 i 2 osobowe z łazienkami,
  całodzienne wyżywienie,
  3 zabiegi dziennie,
  całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską,
  bezpłatny, monitorowany parking,
  bezpłatny Internet

PONADTO OFERUJEMY:
  szeroki zakres zabiegów z odnowy biologicznej 

(sauna świetna, masaże tybetańskie itp.),
  bogato wyposażoną bibliotekę, salę gier, kawiarnię,
  wieczorki taneczne,
  wycieczki np. do: Gniezna, Torunia, Lichenia, Biskupina.

Uprzejmie zapraszamy na leczenie uzdrowiskowe w formie 
pobytów: leczniczych pełnopłatnych, uzdrowiskowych, 
rehabilitacyjnych, relaksacyjnych, wypoczynkowych.

Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośrodek Rehabilitacji  
i Odnowy Biologicznej „OAZA" sp. z o.o.
88-100 Inowrocław, ul. Świętokrzyska 76
tel. 48 52 311 15 00, fax 48 52 355 11 26
e-mail: oaza@oazasanatorium.pl

www.oazainowrocław.pl

24 maja 2014 r.
Trwają w najlepsze przygotowania do VI edycji Ogólnopolskiej 
Olimpiady Sportowej „TRZECI WIEK NA START”. Po lutowym 
spotkaniu przedstawicieli UTW biorących udział w olimpiadzie 

wniesiono poprawki do regulaminu zawodów. Jedną z istotniejszych 
zmian jest poszerzenie kategorii wiekowych o 70+. 

Zawodnicy mogą startować w 10 dyscyplinach sportowych: 
lekkoatletyka, pływanie, strzelectwo, tenis ziemny, stołowy, przełaje 

rowerowe, szachy, brydż, kajakarstwo, bule.
Konkurencje będą rozgrywane na obiektach sportowych Łaz – 

stadion sportowy „Łazowianka”, Park Wodny Jura, Zalew „Mitręga”, 
hala sportowa „Klaudiusz”.

Zachęcamy uniwersytety, które nie brały jeszcze udziału 
w olimpiadzie „Trzeci Wiek na Start”, do wzięcia udziału w tym 

niecodziennym święcie sportu osób 50+.

Więcej informacji na stronie: www.utw.lazy.pl. 

Patronat nad Olimpiadą objęły: Polski Komitet Olimpijski, 
Minister Sportu i Turystyki, Minister Pracy i Polityki Społecznej, 

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, Akademia 
Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Zapraszamy na
VI Ogólnopolską  

Olimpiadę Sportową
„TRZECI WIEK NA START” 



ZAPRASZAMY!
 komputerowa diagnostyka stóp
  dobór wkładek do butów
  wkładki indywidualne oraz szeroki 

wybór wysokiej jakości wkładek 
seryjnych firm Kaps i Langer
  artykuły przeciwżylakowe
  kosmetyki do stóp
  krzesło S-ball (siedź aktywnie)

PORADNIA  
ZDROWYCH NÓG
Kraków–Krowodrza
tel. 601 720 408
balans.jw@gmail.com
www.ebalans.pl

ZADBA J O SWOJE NOGI!

Bolą Cię stopy?
Cierpisz na cukrzycę  

lub RZS?
Płaskostopie? Haluksy?

Modzele i odciski? 
Nadwaga?

STOP  
DLA BOLĄCYCH  

STÓP!
zadzwoń i umów się

tel. 601 720 408

PROPOZYCJE WCZASÓW:

1) Bułgaria (Złote Piaski) ceny od 1395 zł
2) Włochy (San Mauro Mare) ceny od 1460 zł
3) Węgry (Hajdúszoboszló) ceny od 1790 zł
Świadczenia:
	 	Przejazd	autokarem
	 	7	noclegów	/	8	dni	w	Hotelach	***
	 	7	śniadań	i	7	obiadokolacji
	 	Opieka	pilota	podczas	przejazdu	oraz	w	trakcie	pobytu
	 	Ubezpieczenie	KL	(	obejmuje	również	choroby	przewlekłe	)	

10.000	Euro,	NNW	15.000	zł,	bagaż	1.000	zł

PROPOZYCJE WYCIECZEK OBJAZDOWYCH:

1) Najpiękniejsze zabytki Włoch ceny od 1399 zł
2) Paryż – Serce Francji ceny od 990 zł
3) Toskania ceny od 1090 zł
4) Bawaria ceny od 970 zł
5) Kopenhaga  ceny od 980 zł

WYJAZDY OD MA JA DO PAŹDZIERNIKA!

Na Hasło: Głos Seniora rabat 5% Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych ALF
ul. Ozimska 38/2, 45-058 Opole
tel. +48 454 08 82, 456 41 22, fax. +48453 63 22
www.alf.com.pl 
e-mail: alf@alf.com.pl

Po więcej szczegółów zapraszamy:
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Więcej informacji na

www.femudarplus.pl

Problem niekontrolowania moczu może dotyczyć 
nawet 3-4 mln osób w Polsce*

C
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WARTO WIEDZIEĆ

Chcesz zarabiać na 
dobrej energii

Zostań ambasadorem Green!

Ty decydujesz kiedy pracujesz

Twoje zarobki zależą od Ciebie

Realizuj swoje marzenia!

?

OPISZ NAM  
SWÓJ SPOSÓB  
NA OSZCZĘDZANIE 

Wszelkie informacje można uzyskać pod:  
daniel.gerus@greensa.pl, 504 603 983; beata.grzyb@greensa.pl, 698 505 216

oszczędny senior
KONKURS

WYGRAJ NAGRODY PIENIĘŻNE
PRACĘ W DOWOLNEJ FORMIE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES REDAKCJI LUB E-MAIL: GLOS.SENIORA@MANKO.PL

DO 15 CZERWCA 2014 R.

LATO TUŻ TUŻ, JEŚLI JESZCZE NIE 
MACIE PLANÓW NA POWITANIE 
TEJ PIĘKNEJ PORY ROKU, NAJ-

WYŻSZY CZAS, ABY WYBRAĆ MIEJSCE, 
W KTÓRYM BĘDZIECIE MOGLI „NAŁADO-
WAĆ AKUMULATOR” SIŁ WITALNYCH... 

Dzisiaj pojawia się coraz więcej miejsc 
dedykowanych Seniorom i realizacji ich 
potrzeb w zakresie wypoczynku, turystyki 
i aktywnego spędzania czasu wolnego. Jest 
to bardzo ważna i decydująca grupa odbior-
ców na rynku usług turystycznych. Jednym 
z takich miejsc jest Rewita WDW Unieście 
k. Mielna. 

REWITA – to nowa marka pod jaką 
spółka Domy Wczasowe WAM prowadzi 
działalność w zakresie świadczenia usług 
wypoczynkowo-konferencyjnych, kontynu-
ując tradycję wysokiej jakości usług wypo-
czynkowych świadczonych przez Wojskowe 
Domy Wypoczynkowe. Opierając się na so-
lidnych fundamentach, nowa marka wnosi 
siłę nowoczesności oraz koncepcje długo-
terminowego rozwoju.

Rewita WDW Unieście położony jest 
na mierzei w odległości zaledwie 250 m od 
Bałtyku, w spokojnej i bezpiecznej okolicy. 
Na rozległym, 9-hektarowym, zalesionym 
terenie ośrodka znajdują się ciekawe tereny 
spacerowe i rekreacyjne oraz parking strze-
żony. Posiadamy bezpośredni dostęp do je-
ziora Jamno z własną przystanią żeglarską 
i wypożyczalnią sprzętu pływającego oraz 
sportowo-rekreacyjnego. Teren ośrodka jest 
ogrodzony i bezpiecznych, co daje gwarancję 
spokojnego i nieskrępowanego wypoczynku. 
Organizujemy pobyty indywidualne, grupo-
we (specjalne bonusy), pobyty świąteczne, 
wczasy letnie i wypoczynek wiosenno-je-
sienny.

Do dyspozycji Gości oddajemy 132 wy-
godne i komfortowe pokoje z łazienkami, 
TV, radiem w sześciu murowanych cało-
rocznych budynkach. Bogata infrastruk-
tura rekreacyjno-wypoczynkowa 
urozmaica pobyt naszym Go-
ściom, którzy mogą korzystać 
bez ograniczeń z plenerowego 
parku rekreacji wyposażonego 
w urządzenia aerobowe i wysiłkowe, 
z sali fitness z urządzeniami aerobowymi 
cardio, oraz z dedykowanej Panom dbają-
cym o muskulaturę ciała – siłowni z Atlasem 
12-stanowiskowym. 

Specjalnie dla Seniorów przygotowali-
śmy ofertę wypoczynku w turnusach 7 lub 
14-dniowych z całodziennym serwowanym 
wyżywieniem – potrawy tradycyjnej kuchni 
polskiej, bogatym programem rekreacyjno 
– rozrywkowym, realizowanym przez in-

struktora, który opiekuje się uczestnikami 
naszych turnusów i dostosowuje program 
zajęć do ich preferencji. Dbamy również 
o dobre samopoczucie i zdrowie naszych 
Gości, którzy w ramach korzystania z tej 
wyjątkowej oferty mają zapewniony jeden 
zabieg leczniczy dziennie po uprzedniej 
konsultacji lekarskiej.

Wspaniałe otoczenie lasów, specyficz-
ny mikroklimat – wyjątkowo korzystny dla 
zdrowia, oraz liczne atrakcje turystycz-
ne w okolicy sprawiają, że pobyt w Rewita 
WDW Unieście to wspaniała inwestycja we 
własne zdrowie, samopoczucie i efektywny 
wypoczynek. Nasz personel dołoży wszel-
kich starań, by pobyt ten był wyjątkowy i nie-
zapomniany co skłoni z pewnością Gości do 
regularnych powrotów.

SENIOR  
NAD 
MORZEM



Słuch jest zmysłem niezbęd-
nym do normalnego funkcjo-
nowania w społeczeństwie 

i współczesnym świecie, gdzie nawet 
urządzenia do nas „przemawiają”  
– z tym stwierdzeniem nikt nie dyskutu-
je. Ale już nie każdy potrafi odpowie-
dzieć na pytania: jaki jest mechanizm 
słyszenia? co szkodzi zmysłowi słuchu? 
jak skompensować niedosłuch? 

Na działanie czynników szkodliwych je-
steśmy narażeni ciągle, a na eliminację więk-
szości z nich nie mamy wpływu, np. hałas, 
czynniki chemiczne, leki, mikroby, a wresz-
cie naturalny proces starzenia. Najczęściej 
pogarszanie się słuchu przebiega w sposób 
powolny i przynajmniej w pierwszej fazie 
niezauważalny zarówno dla zainteresowa-
nego, jak i dla otoczenia. Generalnie pro-

blemy ze słuchem wypieramy ze świado-
mości zrzucając ich skutki na otoczenie,  
np. irytujemy się, że ludzie mówią niewy-
raźnie i niedbale oraz „trajkoczą” zbyt szyb-
ko, a my mamy trudność ze zrozumieniem. 

Specjaliści zalecają okresowe kontrole 
słuchu wszystkim, którzy dostrzegają pro-
blemy w komunikacji, a szczególnie osobom 
powyżej 60. r.ż. Badania słuchu są nieinwa-
zyjne, bezbolesne i całkowicie bezpieczne, 

dlatego mogą być przeprowadzane tak czę-
sto, jak to jest potrzebne.

W firmie audioNOVA wszyscy zaintere-
sowani mogą bezpłatnie zbadać swój słuch 
i uzyskać fachową poradę na temat sposo-
bów radzenia sobie z ubytkami słuchu. 

KOMFORT SŁYSZENIA
Poczuj magię Beskidów

H O T E L & S P A   

JAWOR
•	 Niepowtarzalny	klimat

•	 Góralski	folklor,	skanseny	i	drewniana	architektura

•	 Cicha	i	spokojna	miejscowość

•	 Zróżnicowana	kuchnia	regionalna

•	 Wypożyczalnia	sprzętu	rekreacyjnego

•	 Łagodne	trasy	do	spacerów	i	pieszych	wędrówek

•	 Basen	kryty,	jacuzzi,	sauna

•	 Basen	letni	zewnętrzny

•	 Gabinet	Odnowy	Biologicznej

•	 	W	pobliżu	parku	zdrojowego

•	 	Stylowe	SPA	oraz	sala	fitness

•	 	Rodzinna	atmosfera

•	 	Wykwalifikowane	fizjoterapeutki

•	 	Jacuzzi	oraz	sauna

•	 	Zróżnicowane	diety

•	 	Krioterapia	-	siła	mroźnego	eliksiru	młodości!

Hotel & SPA Jawor***
Wilczna 1847
34-223 Zawoja
tel. (33) 87 75 198
www.hotel-jawor.pl
recepcja@hotel-jawor.pl

Hotel SPA & Wellness Wiosna***
Poniatowskiego 54
34-700 Rabka-Zdrój 
tel: 18 26 77 777
www.wiosna.net
recepcja@wiosna.net 

Odkryj  
tajemnice  
Zawoi

Roześmiane  
Miasto Dzieci

Rabka Zdrój 

Odwiedź	nas	koniecznie Jeśli Ci się u nas spodoba – powiedz o tym swoim znajomym!

Jeśli nie – powiedz to NAM!

Z. L. “Uzdrowisko Nałęczów” S.A.
Al. Małachowskiego 5

24-140 Nałęczów

Rezerwacje:
tel. 81 50 16 027

e-mail: rezerwacje@zlun.pl
wwwww.zlun.pl

200 LAT TRADYCJI

UZDROWISKO
KARDIOLOGICZNE

Pobyt w Uzdrowisku Nałęczów jest szczególnie wskazany przy leczeniu chorób układu 
krążenia. Tutejszy mikroklimat sprzyja obniżeniu ciśnienia tętniczego. Zapewniamy profes- 
jonalne leczenie osób z chorobą wieńcową, specjalizujemy się w rehabilitacji chorych po 
transplantacji serca. Kuracja w Nałęczowie to również możliwość leczenia chorób współ- 
istniejących np. układu ruchu, regeneracji sił fizycznych i psychicznych w stanach wyczerpania, 
szansa na profesjonalne przebadanie serca.
Oferujemy:
wwczesną rehabilitację kardiologiczną, wczasy profilaktyczno-zdrowotne, rehabilitację
ortopedyczną, turnusy rehabilitacyjne, diagnostykę kardiologiczną. 50+

KRAKÓW 
ul. Spółdzielców 3  
pon-pt 8:00-16:00  
tel. 12 265 00 85

KRAKÓW, Os. Na Skarpie 6 
pon-pt 9:00-17:00  
tel. 12 425 05 50

OLKUSZ, ul. K.Wielkiego 28/4 
pon-pt 8:00-17:00  
tel. 32 620 02 50 



Moje wspomnienie z uzdrowiska…
został STANISŁAW KNAP Z KRAKOWA.

Laureatką jesiennej edycji konkursu

Nagrodzoną pracę można przeczytać na: www.glosseniora.pl

PARTNERZY KONKURSU:

WYNIKI KONKURSU

Dobiegła końca jesienna edycja kon-
kursu „Stylowy Senior". Dziękujemy 
wszystkim uczestniczkom konkursu 
i gratulujemy zwyciężczyni!

PARTNERZY KONKURSU:

Nagrodę Główną: TABLET dla SENIORA 
WYGRYWA PANI ELŻBIETA NOWICKA
ZA HASŁO:    INTUTABLET CI PODPOWIE  

CO UMKNĘŁO TWOJEJ GŁOWIE

Jesteś fotogeniczna/y?
 Lubisz robić zdjęcia? 
Chcesz użyczyć swojego wizerunku 
dla uatrakcyjnienia szaty graficznej  
„Głosu Seniora”? 
Weź udział w konkursie

Na zdjęcia czekamy pod adresem: glos.seniora@manko.pl 
do dnia 15 czerwca 2014 r. (w temacie e-maila prosimy 
o wpisanie: konkurs „SENIOR W OBIEKTYWIE”).
Więcej: http://glosseniora.pl/konkursy.

SENIOR  
W OBIEKTYWIE Dla najbardziej czynnych seniorów czekają wyjątkowe nagrody!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres redakcji  
lub e-mail: glos.seniora@manko.pl  

z tytułem AKTYWNY SENIOR 
do dnia 15 czerwca br.

Szczegóły oraz regulamin konkursu na: www.glosseniora.pl.

AKTYWNY 
SENIOR

Inaugurujemy nowy konkurs:

Jesteś pełen energii, którą zużywasz 
działając społecznie lub zawodowo?
Pomagasz innym i wciąż masz coś do zrobienia?
Doba trwa dla Ciebie za krótko? 

Opisz nam swoją działalność!  
Pochwal się osiągnięciami!  
Zainspiruj innych do działania!

ZAKOŃCZONY

ZWYCIĘŻCZYNI: 
MARIA UŁASZYN  

z Mysłowic


