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DODATEK SPECJALNY - V ŁÓDZKIE SENIORALIA

Drodzy Czytelnicy,
wydanie rozpoczynamy dodatkiem specjalnym z okazji
V Łódzkich Senioraliów. Jak
zdążyliśmy się przekonać,
Łódź kreuje dla seniorów to
coś więcej niż hasło. Z roku na
rok wydarzenie przybiera na
sile, angażuje coraz więcej seniorów i przyciąga kolejne organizacje, pojawiają się wyjątkowe propozycje. Wybraliśmy
zaledwie kilka z setek. Jedną
z nich jest Telefon życzliwości.
Rozmawialiśmy z jego twórcami i przestawiamy gotowy
patent na zaszczepienie Telefonu Życzliwości w Waszych
lokalnych
społecznościach.
Marek Chałas, który założył
fundację i Akademię Seniora
Activus, w zeszłym roku został
nagrodzony w konkursie Drzewo Pokoleń, zdradził nam, jak
wyglądały początki Activus’a.
Także w Łodzi znaleźliśmy 60+
CREW. To ekipa młodych ludzi
związanych z filmem i reklamą,
raper i seniorzy. Z takiej mieszanki musiało powstać coś
wyjątkowego. Podczas inauguracji V Łódzkich Senioraliów nie
zabraknie koncertu gwiazdy,
w tym roku nie tylko dla łódzkich seniorów, zagra i zaśpiewa
Ryszard Rynkowski. Zapraszamy wszystkich do Łodzi już 13
maja.
Seniorzy na uniwersytety, to
znak czasów. Dziś zawód
zmienia się nawet co kilka lat,
a emerytura to żaden tam bujany fotel. Jeśli zawsze marzyłeś, aby zostać dziennikarzem,
ale nie ukończyłeś stosownych
studiów, teraz to możliwe, bo
ruszają regularne studia dla seniorów. I to bezpłatne!
Długowieczność człowieka to
temat zajmujący nie tylko seniorów. Wacław Jan Kroczek
z międzynarodowej Gerontologicznej Grupy Badawczej
będzie opowiadał naszym czytelnikom o długowieczności
i najstarszych Polakach.
Fundacja TV Puls „Pod Dębem”
od pięciu lat działa na rzecz
osób starszych. W rozmowie
z „Gazetą Senior” Erin Dąbska,
założycielka i prezes Fundacji, opowiada o konkretnych
potrzebach seniorów, o tym,
komu przysługuje pomoc i jak
się o nią ubiegać.
Nawiązując do ludowej prawdy „w zdrowym ciele zdrowy
duch” w rubryce Zdrowie, znajdziecie garść ciekawostek z zakresu medycyny, ale i coś dla
ducha.
I wiele, wiele innych ciekawych
artykułów, które specjalnie dla
naszych Czytelników tworzy
ekipa redaktorów 60+. Serdecznie im wszystkim dziękuję
za zaangażowanie i eksplorację środowiska senioralnego.
Jeżeli chcecie czytać Gazetę
Senior, podpowiadam, że miesięcznik jest dostępny w płatnej
prenumeracie grupowej, jak
i indywidualnej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zapraszam także na portal GazetaSenior.pl, gdzie codziennie
publikujemy dodatkowe, interesujące treści. Szczegóły znajdują się na str. 28.
Miłej lektury
Linda Matus
Redaktor Naczelna
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Senioralia
V Łódzkie Senioralia
13 dni atrakcji i ponad 700 wydarzeń proponowanych przez 130
organizacji – V Łódzkie Senioralia zapowiadają się bardzo ciekawie! Impreza rozpocznie się uroczystą inauguracją 13 maja i koncertem gwiazdy – Ryszarda Rynkowskiego. Senioralia potrwają do
25 maja, a zakończy je gala ogólnopolskiego konkursu Drzewo
Pokoleń. Szczegółowe informacje (daty, adres, telefony) seniorzy
znajdą w Informatorze dystrybuowanym przez UM oraz na stronie
internetowej www.seniorzy.uml.lodz.pl.
V Łódzkie Senioralia tradycyjnie
otworzy uroczysta inauguracja
połączona z koncertem.
W programie m.in. przekazanie seniorom kluczy do bram
miasta przez Prezydenta Miasta Łodzi, stoiska partnerów
i bezpłatne badania medyczne,
występy artystyczne zespołów
seniorskich, wręczanie informatorów z harmonogramem wydarzeń, a na stoisku Urzędu Miasta
– egzemplarz „Gazety Senior”.
Ponad 700 wydarzeń
Od poniedziałku 14 maja organizatorzy Senioraliów zapraszają do udziału w ponad 700
wydarzeniach podzielonych na
5 kategorii tematycznych: edukacja, kultura, sport/ rekreacja,
porady/drzwi otwarte i zdrowie.
W programie: wykłady, wycieczki, warsztaty, zajęcia komputerowe, wydarzenia kulturalne
i wiele innych wydarzeń na terenie całego miasta.
Polecamy szczególnie wybrane
atrakcje.
Kultura
Podczas wycieczki „Za kulisami…” uczestnicy odwiedzą
część administracyjną, techniczną i reprezentacyjną Teatru
Wielkiego. Program wycieczki
obejmuje m.in. oglądanie sceny
i jej mechanizmów, salę prób
baletu, salę prób reżyserskich,
pracownie – malarską i krawiecką oraz reprezentacyjne foyer
z jego weneckimi lustrami.
Sport i rekreacja
Warsztaty cheerleaders dla
seniorek to nauka układów tanecznych z wykorzystaniem
pomponów. Zachęcamy do
udziału w dynamicznych i energetycznych zajęciach dla pań
w wieku 60+.
Edukacja
E-książka, czyli wprowadzenie
do świata czytników – od czego
warto zacząć czytanie
e-książek, na czym czytać e-

-książki i kiedy warto kupić
czytnik? Skąd brać e-książki,
co dają nam czytniki i aplikacje
do czytania? Wszystkich, którzy
chcieliby poznać odpowiedzi na
powyższe pytania, serdecznie
zapraszamy!
Zdrowie
Wykład o depresji, jednej
z najczęstszych chorób dotykających osoby starsze, poprowadzi lekarz psychiatra. Podczas
spotkania dowiemy się, czym
jest depresja, co ją odróżnia
od chandry czy złego nastroju.
Jakie są jej objawy? Jak z nią
walczyć? Dodatkowo zachęcamy do posłuchania wykładu
Moniki Kamieńskiej pt. „Śmiech
to zdrowie”. Podczas spotkania
będzie można także zmierzyć
ciśnienie oraz uzyskać prawidłowy pomiar masy ciała.
Porady
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Specjaliści udzielą porad i odpowiedzi na pytania zadawane
przez seniorów. Przedstawią
najnowsze rozwiązania z dziedziny makijażu permanentnego,
mezoterapii mikroigłowej, DermaPen, kosmetologii i wiele innych. Można będzie dowiedzieć
się także, jaką fryzurą dobrać
dla siebie, co brać pod uwagę
przy jej wyborze, jak się delikatnie malować i tuszować swoje
mankamenty.
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Reklama
Zainteresowanych zamieszczeniem
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Konkurs Drzewo Pokoleń

Ważnym puntem V Łódzkich
Senioraliów jest Ogólnopolski
Konkurs Drzewo Pokoleń, skierowany do seniorów z pasją
i charyzmą oraz organizacji promujących integrację międzypokoleniową. To już III edycja konkursu organizowanego przez
Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Miasto
Łódź.
Gala Konkursu, której towarzyszyć będzie wręczenie nagród
dla zwycięzców poszczególnych kategorii oraz występ
artystyczny, stanowić będzie
również oficjalne zakończenie
V Łódzkich Senioraliów. Odbędzie się w Auli 1000 Centrum
Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy
ul. Pomorskiej 251.
Finaliści
konkursu
zostaną
wyłonieni w głosowaniu internetowym, które rozpocznie
się 12 maja i potrwa do 24
maja. Zachęcamy do zapoznania się z nominowanymi
do nagród w poszczególnych
kategoriach oraz oddawania
głosów na swoich kandydatów
do nagrody głównej na stronie
www.drzewopokolen.umed.pl
w zakładce „głosowanie”.
Porady ekspertów ZUS
I Oddział ZUS w Łodzi weźmie
udział w V Łódzkich SenioraRedaktor naczelna:
Linda Matus;
Redaktorzy:
Magda Wieteska,
Justyna Sochacka;
Redaktorzy-Seniorzy: Jerzy Dudzik,
dr Jadwiga Kwiek,
Kazimierz Nawrocki,
Genowefa Pietraszewska,
Alicja Pionkowska, Miłosz
Sałaciński, Andrzej Wasilewski,
Jerzy Wilman;

liach. Pracownicy instytucji pojawią się na inauguracji, gdzie
będą udzielać porad i konsultacji z zakresu spraw emerytalno-rentowych. Znajdziemy ich na
oznaczonym stoisku. W kolejnych dniach, od 15 do 24 maja,
oddział ZUS przygotował cykl
wykładów: „Jak podwyższyć
swoją emeryturę” – czyli kto
i kiedy może wystąpić o ponowne przeliczenie wysokości emerytury oraz co zrobić, aby była
ona wyższa (15 maja, ul. Zamenhofa 2; 24 maja, ul. Lipiec
Reymontowskich 11), „Zasady
nabywania prawa i ustalania
wysokości emerytury z systemu
zreformowanego” – od czego
zależy dzisiejsza emerytura (16
maja, ul. Zamenhofa 2), „Nie
czekaj więcej w kolejce w ZUS”
– praktyczne warsztaty informatyczne: jak zapisać się na wizytę
do ZUS, zakładanie PUE (17 i 24
maja, ul. Zamenhofa 2; 23 maja
ul. Lipiec Reymontowskich 11).
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach powinny zabrać ze sobą dowód osobisty.
Wykłady i warsztaty, które poprowadzą eksperci ZUS, są
bezpłatne. Zapisy: szkolenia_
lodz@zus.pl lub tel. 42 638 23
08. Ponadto w dniach 14-18
oraz 21-25 maja zapraszamy
seniorów na Drzwi Otwarte
w ZUS. Przy stanowiskach informacyjnych doradcy emerytalno-rentowi będą udzielać porad
i konsultacji. Więcej informacji:
www.zus.pl w zakładce Wydarzenia i Szkolenia.
Historia Łódzkich Senioraliów
Pierwsza edycja Łódzkich Senioraliów spotkała się z bardzo
dużym zainteresowaniem wśród
seniorów. W gronie organizatorów znalazło się 70 instytucji
i organizacji pozarządowych,
które przygotowały 250 wydarzeń. W drugiej edycji w ciągu 9
dni seniorzy mieli okazję wziąć

udział w 300 wydarzeniach
przygotowanych przez 90 partnerów. W 2016 r. Łódzkie Senioralia odbyły się po raz trzeci.
W ramach trzeciej edycji w ciągu 15 dni seniorzy uczestniczyli
w 500 wydarzeniach przygotowanych przez 115 partnerów.
W dniach 13-26 maja 2017 r.
odbyły się IV Łódzkie Senioralia
obejmujące 700 wydarzeń dla
seniorów organizowanych przez
Oddział ds. Polityki Senioralnej
we współpracy z Uniwersytetem
Medycznym w Łodzi, Fundacją
dla Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi oraz 125 partnerami.

Współpraca: Małgorzata DryjskaŁożyńska, Maria Orwat, Roman
Szymański, dr Walentyna Wnuk

Wydawca: MediaSenior
ul. Kazimierza Wielkiego 9/301,
50-077 Wrocław,
NIP: 6121758822,

Dyrektor artystyczny:
Ida Bianka Matus;
Druk: Polska Presse Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia, Drukarnia
w Sosnowcu;
Foto: Okładka TVP/PAP/Ireneusz
Sobieszczuk; Senioralia: Archiwum
Urzędu Miasta Łodzi; Fotolia;

Na wydarzenia
dojedziesz za darmo!
Podczas Łódzkich Senioraliów (od 13 do 25 maja)
posiadacze Miejskiej Karty
Seniora mogą podróżować
środkami komunikacji miejskiej bezpłatnie. Dodatkowo
u wybranych partnerów Karty Seniora uzyskają 50 proc.
zniżki na usługi.

Harmonogram V Łódzkich
Senioraliów
Szczegółowy harmonogram
wydarzeń
zamieszczony
zostanie w Informatorze
V
Łódzkie
Senioralia.
Od 7 maja 2018 r. informator
będzie można pobrać ze strony internetowej www.seniorzy.uml.lodz.pl lub odebrać
osobiście m.in. w punktach
informacji UMŁ, Miejskich Bibliotekach Publicznych oraz
Dzielnicowych Centrach Aktywnego Seniora.

Redakcja nie zwraca
materiałów niezamówionych,
zastrzega sobie prawo do
redagowania nadesłanych
tekstów, nie odpowiada za
treść zamieszczonych reklam
i ogłoszeń.
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60+ CREW
ang. crew – załoga, zespół, drużyna, czyt. kru

Ekipa zapaleńców z Łodzi od ponad roku działa na rzecz aktywizacji seniorów
i przełamywania barier międzypokoleniowych. Ponieważ na co dzień zajmują
się filmem i reklamą, postanowili wykorzystać doświadczenie i przysłużyć się
lokalnej społeczności.
W kwietniu 2017 r. zorganizowali pierwsze autorskie warsztaty
muzyczne. Spotkanie „Witaj
w klubie” miało na celu przybliżenie pokoleniu 60+ muzyki
elektronicznej. Duże zainteresowanie ze strony odbiorców
skłoniło ich kontynuowania idei.
We wrześniu ubiegłego roku
zorganizowali drugą edycję
warsztatów – „Witaj w mieście”,
tym razem koncentrującą się
na przybliżeniu kultury hip-hop
(a w szczególności rapu i graffiti). Przed spotkaniem poprosili
uczestników o przygotowanie
kilku wersów na temat tego, co
jest w życiu ważne. Wypowiedzi
seniorów posłużyły do zredagowania oryginalnego tekstu
rapowego. Nad procesem czuwał doświadczony raper Marcin
„Zorak” Szymański. Po zakończeniu warsztatów wspólnie wypracowany tekst stał się fundamentem utworu hip-hopowego.
Hip-hop z tekstem seniorów
Nagradzany producent muzyczny, Filip Dulewicz, stworzył
podkład muzyczny, a uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do studia nagraniowego
Radio Łódź. Efektem pracy jest
profesjonalnie wyprodukowany
utwór hip-hopowy z silnym przekazem, nowoczesnym brzmieniem i rapującymi seniorami.
W planach mają nakręcenie klipu. W najbliższych dniach chcą
uruchomić kampanię crowdfundingową, której celem będzie
zebranie pieniędzy na zrealizowanie wyjątkowego teledysku
do tego utworu. Crowdfunding
to zbieranie pieniędzy, najczęściej niewielkich kwot od wielu
osób, na określony cel. Zbiórka
odbywa się za pośrednictwem
specjalnych stron internetowych.
Może uda się namówić łódzką
drużynę 60+ do występu podczas V Senioraliów i zaprezentowania swojego dzieła!

„Do końca na plusie”
dobrze jest przyjąć podawaną rękę
a serce mieć szeroko uśmiechnięte
nie myśleć tylko chcę więcej i więcej
bo życie samo w sobie jest pięknym prezentem

zwrotka I

nigdy nie ma złej pogody – kiedy jesteś duchem młody
a gdy koło Ciebie muza – to pogoda Cię nie wkurza
lubię wąchać kwiatki wiosną – lubię słuchać ptaków w lesie
kiedy słońce świeci jasno – wtedy bardzo żyć mi chce się
gdy przyjaciół wkoło maaaaaaaaaaaaaaasz – doceniaj
miło spędzisz wolny czaaaaaaaaaaaaaaaas – doceniaj
nie siedź w domu wyjdź do luuuuuuuudzi pozmieniaj
to aktywność twą pobuuuuuuuuuuuuuuudzi już teraz
słowa seniorów......................................... dość gadania
a zahamowania – to brak działania
tam stymuluje głowa – gdzie jest ta czwórka brydżowa
ważna dieta dla seniora – ale lista zaleceń spora

refren

dobrze jest przyjąć podawaną rękę
a serce mieć szeroko uśmiechnięte
nie myśleć tylko chcę więcej i więcej
bo życie samo w sobie jest pięknym prezentem

zwrotka II

najważniejsze w życiu – to być szczęśliwym
nie kraść i nie kłamać – i nie być leniwym
umieć odróżnić dobro od zła
rzadko być na nie – często być na tak
tej tak ważnej wiedzy ludziom brakuje
o miłości się nie mówi – miłość się czuje
niknie pożądanie – i miłość przemija
na długie pożywanie – wam pozostaje przyjaźń
co w życiu ważne – to trudne pytanie
długo trzeba myśleć – by dać odpowiedź na nie
bądź wolny od tego – idź dalej przez życie
nie żałuj niczego – bo co krok odkrycie

refren

dobrze jest przyjąć podawaną rękę
a serce mieć szeroko uśmiechnięte
nie myśleć tylko chcę więcej i więcej
bo życie samo w sobie jest pięknym prezentem

Link do utworu „Do końca na plusie”: https://soundcloud.
com/nurfoundation/zorak-feat-60-crew-bez-nazwy-1/s-upiDF.

Gwiazda
Senioraliów

fot. TVP/PAP/Ireneusz Sobieszczuk

Nie zabraknie koncertu gwiazdy,
w tym roku specjalnie dla łódzkich seniorów zagra i zaśpiewa
Ryszard Rynkowski. 66-letni
dziś artysta już w dzieciństwie
uczył się gry na fortepianie,
a w liceum prowadził kabaret
„Tak To Bywa”, z którym w 1968
r. na Przeglądzie Zespołów
Szkolnych Polski Północnej zajął drugie miejsce. Muzycznie
zadebiutował z grupą El w 1972
r. na V Festiwalu Kultury Studenckiej w Olsztynie.

Przez 9 lat występował w zespole VOX. Solową karierę zaczął
w 1987 r. Znamy go jako twórcę
takich przebojów, jak „Bananowy song”, „Szczęśliwej drogi już
czas” czy „Za młodzi, za starzy”.
W 2001 roku został nagrodzony
Fryderykiem jako wokalista roku.
W zeszłym roku Ryszard Rynkowski wystąpił w Łodzi, wykonując kultowy utwór „Wznieś
serce nad zło” podczas obchodów chrztu „Serca Łodzi” – imprezy zorganizowanej z okazji

powstania nowego dzwonu
łódzkiej Archikatedry. Przypomnijmy, że pierwotny dzwon został skradziony przez Niemców
w czasie II wojny światowej.
Artysta zadedykował piosenkę
wszystkim łodzianom.
Zapraszamy seniorów z całej
Polski już 13 kwietnia w niedzielne popołudnie na Plac Schindllera w Łodzi. Zaczynamy
o godz. 14.00. Zakończenie
inauguracji Senioraliów około
godz. 19.00.

KONCERTY
Ryszarda Rynkowskiego

13 maja, V Łódzkie Senioralia, wstęp wolny
Koncerty Ryszarda Rynkowskiego w 2018 r. (biletowane)
Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka 18 października
Gdynia, Sala Koncertowa Zarządu Morskiego
Portu Gdynia S.A. 20 października
Lublin, Centrum Kongresowe UP 17 listopada
Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska 18 listopada
Częstochowa, Klub Politechnik 8 grudnia
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Akademia Seniora Activus
Kabaret, który
wyzwala radość życia i mózg operacji Marek Chałas
Rozmowa z Anną Grzeszczak-Hutek, aktorką,
założycielką kabaretu „Wacław i jego ferajna”
w Ośrodku Kultury Górna.

Paweł Patora: Jak powstał
kabaret seniorów, który Pani
prowadzi?
Anna Grzeszczak-Hutek: Zaczęło się od tego, że poprzedni
dyrektor Ośrodka Kultury Górna, Mateusz Sidor, zaproponował mi prowadzenie zajęć teatralnych. Zapaliłam się do tego,
bo lubię działania z amatorami.
Miałam zamiar zrobić coś wbrew
utartym schematom, a mianowicie teatr awangardowy, bo interesuję się takim „odjechanym”
teatrem, awangardą i performancem. Choć zainteresowanie
zajęciami teatralnymi było duże,
to jednak wkrótce wyczułam, że
mój projekt nie trafia na podatny
grunt, gdyż podejście do teatru
osób przychodzących na spotkania było bardzo tradycyjne.
Kiedy myślałam już o rezygnacji
z tych zajęć, przyszły dwie panie
śpiewające. Wtedy wpadłam na
pomysł, że warto zrobić z nimi
kabaret śpiewający. Pomysł
okazał się trafny, inne też zaczęły śpiewać.
P.P.: Panie? A gdzie ten tytułowy Wacław?
A.G-H.: Ponieważ nie było wśród
nas mężczyzny, przypomniałam
sobie mojego znajomego ¬
Wacława Dobrowolskiego, który wiele lat pracował w Teatrze
Wielkim jako chórzysta, a teraz
jest na emeryturze. Gdy do nas
dołączył, grupa szybko zaczęła
się konsolidować i któraś z pań
rzuciła pomysł, by kabaret nazwać „Wacław i jego ferajna”.
Początkowo nazwa ta miała wielu przeciwników, ale okazała się
nośna i choć może wydawać się
głupia, wszyscy łatwo ją pamiętają.
P.P.: Programy kabaretu opierają się głównie na piosenkach?
A.G-H.: Tak, ale staramy się je
urozmaicić scenkami, czasami
wierszami satyrycznymi. Staram się tak kierować naszym
stylem, że biorę materiał literacki i piosenkarski z najwyższej
półki. Miałam dużą satysfakcję,
gdy niedawno na czyjąś propozycję, aby włączyć do prograREKLAMA

mu piosenkę typu disco-polo,
reszta odpowiedziała, że to nie
jest w naszym stylu. Dodatkową wartością naszego zespołu
jest „Klub miłośników opery
i operetki”, w ramach którego
Wacław śpiewa pieśni i arie, np.
Jana Kiepury, które włączamy
do naszych programów. Są też
kolejne osoby chętne do spróbowania swych sił w takim repertuarze.
P.P.: Ile osób liczy teraz „ferajna” Wacława?
A.G-H.: Mamy już, razem z Wacławem, czterech panów i około
pięciu pań. Około, ponieważ
ta liczba się zmienia. Są osoby
zawsze gotowe do akcji, ale są
też „satelity”. To naturalne, bo
choć w skład zespołu wchodzą
wyłącznie seniorzy, to niektórzy
jeszcze pracują. Ponadto mamy
teraz zaangażowanego jako
akompaniatora młodego pianistę. To miły chłopak, bardzo zaangażowany w tę pracę, powiedziałabym nawet, że zapaleniec
– nazywa się Tomasz Gargul.
P.P.: Jak pracuje się Pani z
amatorami seniorami? Czy
praca ta nie jest nazbyt uciążliwa?
A.G-H.: Przeciwnie. Mam tutaj
wręcz relaks duchowy. Mimo że
zespół składa się z osób ambitnych, to nie ma wśród nich walki
konkurencyjnej czy elementów
zawiści, które znam z zespołów
zawodowych. Przecież oni nie
liczą już na sukcesy i karierę,
która ma im coś dać w życiu,
chociaż oczywiście daje im to
wiele. Oni rozwijają się tu jako
ludzie. I myślę, że nie tyle występowanie, ile tworzenie kabaretu
jest istotą tego działania. Wiele
osób mówi, że cieszą ich nie tyle
występy, ile te nasze spotkania,
czyli próby, które wyzwalają
w nich twórczy zapał i radość
życia.
Rozmowa przygotowana w ramach kampanii „60+ czas na
kulturę”, realizowanej przez
Ośrodek Kultury Górna, dofinansowanej z dotacji Urzędu
Miasta Łodzi.

Zamiast odpoczywać na zasłużonej emeryturze założył fundację
i Akadamię Activus. Teraz na brak zajęć narzekać już nie może.

Niełatwe początki udało się
przezwyciężyć. Bogate doświadczenie życiowe i zawodowe pomogło. –Wiele razy tworzyłem coś od podstaw. Dobrze
się w tym czuję, może sprzyja
temu jakaś moja wewnętrzna
psychologiczna
konstrukcja
– mówi Marek Chałas, prezes
i fundator Akademii Seniora
Activus, która działa w ramach

fundacji Activus.
Kiedy emerytura zaczęła nieuchronnie się zbliżać, zadał sobie
pytanie, co będzie na niej robił?
Nie chciał karmić się wykrętami
typu działka, książka. Znajomi go uprzedzali, że pierwsze
miesiące są fajne, brak obowiązków, napięcia, słynne „nic
nie muszę”, ale jak to ma trwać
jeszcze 5, 10, 20 lat?

Plany rodziły się powoli, skłaniał
się ku stworzeniu utw, zwrócił
się do kilku zaprzyjaźnionych
osób. Paweł Starosta, ówczesny
dziekan wydziału ekonomiczno-socjologicznego, a dziś prorektor, był jedną z nich. Pan Marek
zwierzył się ze swoich planów.
Usłyszał: Rób! Taka zachęta bez
żadnych obietnic.
Ciągle i dużo się dzieje
Znamienici goście na wykładach, ale nie tylko, bo i wyjścia,
wycieczki. Odwiedzili m.in. planetarium, łódzki ośrodek telewizji, ogród botaniczny, w NBP
byli na warsztatach dot. rozpoznawania pieniędzy, zwiedzali
murale łódzkie, pojechali nawet
do Uniejowa. – Te wycieczki
dają nam obraz dzisiejszego
świata znacznie lepszy niż jakikolwiek wykład – ocenia.
Nazwa Activus powstała nie bez
powodu. – Chodzi o to, by wciągać ludzi do aktywności, nie jest
naszą intencją, aby spali na wykładach – żartuje pan Marek.

Poezja niezbędna do życia

Z Henrykiem Zasławskim – poetą, działaczem kulturalnym, animatorem grupy
literackiej „Centauro” przy Ośrodku Kultury Górna w Łodzi, rozmawia Paweł Patora.

Paweł Patora: Czym jest grupa
„Centauro”? Kim są jej członkowie i ile osób skupia?
Henryk Zasławski: Jest to grono ludzi piszących – głównie
utwory poetyckie, ale czasem
też prozatorskie. Trudno podać
liczbę członków, ponieważ nie
prowadzimy zapisów. Wiele
osób regularnie uczestniczy
w naszych spotkaniach, inni pojawiają się incydentalnie.
P.P.: Co dzieje się na spotkaniach „Centauro”?
H.Z.: Zwykle autorzy – zarówno
członkowie grupy, jak też często
zaproszeni goście – prezentują
swoje utwory, po czym odbywa
się dyskusja dotycząca treści
i warsztatu twórczego. Każdy
może wyrazić swoją opinię.

Często utwory poddawane są
surowej krytyce, czasem dochodzi do ostrych sporów. Niedawno jeden z wierszy zaprezentowanych na wieczorze autorskim
wszystkim się podobał, a jednej
koleżance nie. Ubolewam, że
brakuje nam w grupie krytyków
literackich z prawdziwego zdarzenia, chociaż w przeszłości
bywali u nas wybitni krytycy.
P.P.: Czy zbyt ostra krytyka nie
przeszkadza autorom?
H.Z.: Może komuś przeszkadza,
ale krytyka zwykle nie jest złośliwa. Staramy się pomagać sobie
nawzajem, wspierać się w trudnych chwilach i być dla siebie
przyjaciółmi. Kontrowersje są
nieuniknione, gdyż ocena utworów literackich zależy w dużym

stopniu od osobistej wrażliwości oceniających. Wiersza nikt
nie zmierzy i nie zważy, a spojrzenia na poezję są różne. Jedni są za wierszami białymi, inni
za rymowanymi, a prawda jest
taka, że liczy się dobry wiersz.
W ogóle uważam, że poezja jest
niezbędna do życia. Przynajmniej dla mnie i dla wielu osób.
P.P.: Co jeszcze robi grupa
„Centauro”?
H.Z.: Przez wiele lat wydawaliśmy tomiki poetyckie naszych
autorów i osób zaprzyjaźnionych z nami. Łącznie wydaliśmy
około 30 tomików, najwięcej
w latach 90., kiedy stosunkowo
łatwo było znaleźć sponsorów.
Teraz nie mamy finansowych
możliwości prowadzenia działalności wydawniczej. Ostatni
większy zbiór wierszy pt. „26.
marzenie”, z utworami 120
poetów, został wydany, dzięki
dofinansowaniu Miasta Łódź,
w 2008 r., z okazji 25-lecia „Centauro”. Przez wiele lat organizowaliśmy konkurs „Debiuty”,
a od 4 lat przejęliśmy organizację „Turnieju o Puchar Wina”,
który wkrótce będzie miał 50.
edycję.
P.P.: Od jak dawna istnieje grupa?
H.Z.: Powstała w 1981 r., początkowo bez nazwy, a od 1983 r. przyję-
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Gościli u nich Hanna Zdanowska, metropolita Grzegorz Ryś,
Krzysztof Kwiatkowski, prezes
NIK, były premier Marek Belka,
Włodzimierz Cimoszewicz. Grzegorz Kołodko i Andrzej Koźmiński opowiadali o swojej najnowszej książce i dyskutowali na
wiele ciekawych tematów. Przyjedzie Jacek Fedorowicz.
– Pochłania mnie to, bywa, że jestem zmęczony, ogarniają mnie
wątpliwości. Ale pytam siebie,
jak byś tego nie robił, to co byś
robił? – konstatuje pan Marek.
Wsparcie Uniwersytetu Łódzkiego jest bardzo ważne w działalności Akademii. Bez tej pomocy było pewnie dużo trudniej
zorganizować
działania
na
taką skalę i poziomie. Activus
został bardzo dobrze przyjęty,
administracja jest pomocna.
Dostaliśmy pokoik, który służy za wszystko, ale mamy do
dyspozycji sale wykładowe. –
Myślę, że coś nam sprzyja, czy
tak będzie zawsze, czas pokaże
– mówi Marek Chałas.
Drzewo pokoleń
Pokazywanie dobrych przykładów, spotkania z ciekawymi
projektami to doskonały pomysł.
Marek Chałas popularyzował tę
ideę i nawet zasiadał w kapitule
konkursu w pierwszym roku, aby
rok później otrzymać nagrodę.

liśmy nazwę „Centauro”, wymyśloną przez Mariusza Panaka.
P.P.: Było to więc grono młodych literatów, a teraz przeważają seniorzy. Pan też jest już
w wieku 60+.
H.Z.: To prawda, ale czuję się
młodo i chętnie działam dla dobra grupy. Rzeczywiście wielu
uczestników naszych spotkań
jest w wieku senioralnym. Jeden
z kolegów ma już 84 lata. Nasza
grupa jest jednak otwarta dla
wszystkich osób dorosłych, bez
względu na wiek. Każdy może
do nas przyjść i zaprezentować
swoje utwory.
P.P.: Jeśli wśród naszych Czytelników są osoby piszące,
które chciałyby przyjść na
spotkanie „Centauro”, by usłyszeć opinie o swoich utworach od bardziej doświadczonych twórców, to gdzie i kiedy
mogą Państwa zastać?
H.Z.: Od września do czerwca
spotykamy się w każdy poniedziałek około godziny 17.30
w naszej stałej siedzibie, czyli
w Ośrodku Kultury Górna przy
ul. Siedleckiej 1. Jest to nasze
cotygodniowe miejsce spotkań
już od 35 lat! Oprócz tego organizujemy też spotkania grupy
w łódzkich bibliotekach.
Rozmowa
przygotowana
w ramach projektu „60+ Czas
na kulturę", finansowanego
przez Urząd Miasta Łodzi.
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Trzecie urodziny Telefonu Życzliwości

REKLAMA

Jak zmieniło się moje życie?
„…Umykał mi sens zdania i musiałem prosić rozmówcę o powtórzenie. Słuchacz mógł odnosić wrażenie,
że coś jest ze mną nie tak…”. Rozmawiamy z Panem
Jackiem Jędrzejewskim o tym, jak zmieniło się jego
doświadczenie życia w ciszy.

Telefon Życzliwości dla seniorów to wspólne przedsięwzięcie międzypokoleniowego zespołu wolontariuszy, prawników i psychologów fundacji Subvenio i Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ. Dzwoniąc pod numer
42 638 50 32 można zasięgnąć porad psychologicznych, prawniczych oraz
informacji na temat aktualnych form spędzania wolnego czasu dedykowanych osobom 60+. Kilka dni temu Telefon Życzliwości skończył trzy lata.

Jaki moment w życiu albo wydarzenie skłoniło Pana, żeby
szukać rozwiązania i pomocy?
Czy to był wpływ najbliższych?
Szczerze mówiąc tak. Przyszywany zięć, dużo ode mnie
młodszy, nagle odkrył, że coś
niepokojącego zaczyna się
dziać z jego słyszeniem. Zaobserwował takie same reakcje u mnie. Jak już kupił sobie
aparat słuchowy i stwierdził, że
nareszcie może rozumieć to, co
ludzie do niego mówią, to przez
mniej więcej rok nagabywał
„no, a może tak byś też zbadał
słuch?” (śmiech).
Czy sam Pan zauważył moment
pojawienia się problemu?
Dawno temu miałem operację
pod pełną narkozą. Podano mi
jakiś lek, który spowodował,
że pojawił mi się szum w obu
uszach, a potem w jednym
uchu gwizd. I ten gwizd powo-

dował tak dużo zakłóceń, że
wielu słów zupełnie nie słyszałem.
Jak po założeniu aparatów
zmieniło się odbieranie świata?
Nagle usłyszałem, że kot też
może wydawać dźwięki, spacerując (śmiech).
Opierając się na własnym
doświadczeniu, co doradziłby Pan osobom zakładającym aparaty słuchowe po raz
pierwszy?
Nie polecałbym od razu pierwszego spaceru na dworze.
Osoby przyzwyczajone do życia z niedosłuchem, czyli życia
w ciszy, będą bardzo zaskoczone, a nawet przerażone. Aparaty słuchowe „przywracają” słyszenie, od którego zdążyli się
odzwyczaić. Dla mnie powiew
wiatru okazał się nie lada wyzwaniem. Pierwszego dnia po
wyjściu z Waszego gabinetu

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
Skontroluj słuch od 26.04 do 21.05
w 15 min w naszym oddziale.
Zadzwoń i WYZNACZ WIZYTę

42 205 98 87
Telefon Życzliwości powstał
i może funkcjonować dzięki wolontariuszom. Ku zaskoczeniu
wielu, mimo braku opłacanych
pracowników, działa z powodzeniem, rozwija się i zaraża swoją
inicjatywą kolejne miasta. Celina
Maciejewska, dziś rzecznik ds.
seniorów w łódzkim magistracie,
pytana o to, jak sobie radzą, opierając całość o wolontariat, zapewnia, że z wolontariuszami nie ma
żadnych problemów. Nazywa ich
brygadą specjalną, ale zdradza,
że może to wynikać z tego, że
traktuje ich śmiertelnie poważnie.
Często jest o to pytana.
Zenia, będąc w zespole od początku, mówi nam, że seniorzy
chyba boją się, że nie będą mieli czasu na ten wolontariat, bo
mają tyle innych zajęć.
Początki
Zaczęło się od Pani Celiny Maciejewskiej z fundacji Subvenio,
która przyszła do łódzkich seniorów z rozpisanym projektem
Telefonu Życzliwości. W planach
była szczytna inicjatywa i mnóstwo szkoleń z psychologami,
w MOPS-ie, z prawnikami itd.
– Chodzę trzy razy w tygodniu,
na tyle pozwala mi czas. Dzięki
temu coś ciekawego się dzieje.
A poza tym człowiek sam może
skorzystać ze wsparcia psychologa czy prawnika, jeśli ma jakieś
problemy – mówi Zenia Lipińska.

Pytamy o to, kto dzwoni. – I panowie, i panie, nie tylko z Łodzi,
ze Szczecina, Opola – wymienia.
I dodaje, że ludzie są bardzo samotni i często chodzi tylko o to,
aby z nimi zamienić parę słów.
– Najczęściej dzwonią, żeby po
prostu porozmawiać, no chyba,
że mają jakiś konkretny problem
np. ze spadkiem. Niezapomniany telefon. Wdowiec, który nie
chciał, aby rodzina go skremowała. Musieliśmy się dowiedzieć, jak postępować w takiej
sytuacji. Sami tego nie wiedzieliśmy – dodaje Pani Zenia.
Telefon Życzliwości
a „franchisa”
Telefon Życzliwości został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Drzewo Pokoleń. Ponieważ
głosowanie odbywa się przez
internet, zespół Telefonu Życzliwości prowadził małą kampanię,
m.in. informowali o głosowaniu
np. na zajęciach komputerowych. Wygrali. Udało się.
Zespół chętnie opowiada o swoich działaniach na spotkaniach
i konferencjach. Wolontariuszki
gościły m.in. w stolicy na spotkaniu rad seniorów, gdzie idea
bardzo się spodobała. A Opole,
zakładając Telefon Życzliwości
u siebie, przyjechało w odwiedziny i po nauki. Łódzki Telefon
Życzliwości w rewanżu został zaproszony na otwarcie do Opola.

Opłata jak za normalne
połączenie
Telefon Życzliwości nie jest
infolinią, tylko zwykłym numerem, opłata za połączenie jest
naliczana według taryfy, którą
mamy u swojego operatora.
Choć to nie jest złe rozwiązanie, wolontariusze uważają, że
powinien to być taki telefon, aby
seniorzy za niego nie płacili. Ponieważ nie każdego stać, aby
zapłacić za rozmowę, która czasem przeciąga się do 20 minut.
Na urodzinowym spotkaniu
Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia
i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi, w imieniu prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej
przekazał uczestniczkom spotkania list gratulacyjny oraz upominki.
Wolontariusze odbierają nawet
800 telefonów rocznie, a liczba
dzwoniących rośnie. Dlatego od
lutego Telefon działa już nie trzy
dni w tygodniu, ale pięć. I trwają
poszukiwania kolejnych wolontariuszy: osób otwartych, empatycznych, chętnych do pomocy
i wysłuchania innych. Zainteresowani zostaną zaproszeni na
szkolenia i praktyki pod okiem
kadry projektu. Zgłoszenia pod
nr tel. 42 638 50 32. Zachęcamy
do współpracy.

Harmonogram pracy Telefonu Życzliwości dla Seniorów
•
•
•
•

Poniedziałek i wtorek: 14.00-17.00 – wolontariusze, psycholog
Środa: 14.00-18.00 – wolontariusze
Czwartek: 14.00-17.00 – prawnik
Piątek: 14.00-17.00 – wolontariusze i prawnik
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•
•
•
•
•
•
•

ul. Gdańska 28
ul. Próchnika 1
ul. Armii Krajowej 33b
ul. Wujaka 5
ul. Paderewskiego 11b
ul. Baczyńskiego 1a
ul. Łagiewnicka 27 a

z aparatami na uszach, myślałem, że mnie razem z tym wiatrem poniesie. To jest zupełnie
inne – nowe odczucie.
Co Pana przekonało do wyboru Amplifon?
Aparaty, które oferuje Amplifon,
są urządzeniami dobrej klasy
i dają szansę regulacji poziomu słyszalności na tej częstotliwości, na której potrzeba.
Dają, że tak powiem, naturalny
dźwięk w częstotliwościach np.
niskich, które ja słyszę. Dodatkowo cenię Amplifon za opiekę.
Państwo pamiętają o przeglądzie i serwisie moich aparatów
i dzwonią, żeby przypomnieć
i umówić na wizytę.

6

Selfie

zdjecie ilustracyjne

Wszystkie rzeczy
zabierane
ze szczecińskiego mieszkania
zmieściły się w trzech walizkach
plus karton z wielkim komputerem, kamera i aparat. Znajomi,
którzy przyjechali, by zabrać
mnie do Wrocławia, porozumiewawczo wymienili się spojrzeniami. Mi było wszystko jedno,
że zostawiam żonie cały nasz
wspólny dobytek. Miałem 45 lat
i chciałem w końcu coś osiągnąć.
Pierwsze zdjęcia do własnego bloga zrobiłem jeszcze
w Szczecinie. Kiedy wylądowałem we „Wrocku”, błyskawicz-

nie znalazłem dobrą pracę. Co
chwila wyjazdy, Japonia, Chiny, Europa. Pamiętam dzień,
w którym zakładałem swojego
pierwszego bloga. Nad moim
czołem krążyła już nieubłagana pięćdziesiątka. Spełnienie
zawodowe owszem, było. Ale
ja chciałem więcej. Oklepane
powiedzenie – jeśli nie ma cię
w sieci, to cię po prostu nie
ma – bzyczało mi w umyśle bez
opamiętania.
Milion odwiedzin
Mój blog nosił adres http://niedlaidiotow.blog.pl i należał do
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Budzisz się. Marnie. Moralny kac. Przeżywasz zakończony właśnie sen. A w nim ty. Słaby. Kroplówka,
łóżko, tony pigułek. Nie masz siły na nic. Coś mamroczesz, bliscy nawet tego nie słuchają. Biel i nagle
jesteś na wielkiej sali. Wokół ciebie podobni ludzie, skrzywione twarze, trudności z poruszaniem.
Teraz ty ich nie słuchasz. Po co mi to? – myślisz i patrzysz na swoje ręce. Co za koszmar...
Onetu. Pierwszy artykuł, jaki
z drżeniem serca wypuściłem,
był o Kenii. O mojej rozmowie
z Johnem, czarnoskórym przewodnikiem z Mombassy. Opisywałem w nim po swojemu
Czarny Ląd, nieco rozczarowany, że nie przypomina w niczym
Afryki Stasia i Nel. Dobarwiłem
więc ową potrawę czymś nieco
ostrzejszym. Od siebie.
Jak robisz stronę, musisz
pamiętać, by jej nazwa była
w miarę krótka. By przekazywała potencjalnemu czytelnikowi, czego się może „w środku”
spodziewać. I by była rozpoznawalna. Inaczej utknie gdzieś
w gąszczu internetu i wiedzieć
o niej będą jedynie ci, których
na siłę zaprosisz do czytania.
Założyłem licznik odwiedzin.
Pamiętam, jak któregoś dnia,
po publikacji „Ballady o Maćku”
(http://inn.media.pl/niepelnosprawny-umyslowo-ojciec-moja-corka-bedzie-madrzejsza-nawet-ode-mnie/) coś się na
stronie zepsuło. Wczoraj było
może z osiem tysięcy wizyt, a teraz – już ponad 90 tysięcy. Awaria jak drut. Po południu licznik
dalej kręcił – dobiegał 150 tysięcy wejść. Okazało się, że Onet
zauważył artykuł i podlinkował
go u siebie.
Krótko potem dostałem od Onetu zaproszenie do tzw. Loży Kultowej – publicystów topowych,
blogerów z pierwszej onetowskiej setki. Szybko przekroczyłem pierwszy milion wejść, potem drugi. Wszystko to, o czym

napisałem, toczyło się wokół
ponad 50-letniego już wtedy faceta. Czułem wokół siebie jakąś
niewytłumaczalną atmosferę odsunięcia. Dzisiaj – wykluczenia.
Bo co taka siwiejąca głowa może
wiedzieć o współczesnej technologii? O internecie, mediach,
programach, komórkach?
Wtedy już zarządzałem sporą, nowoczesną firmą. I nagle
zaczęło się okazywać, że moi
pracownicy wiedzą o cyfrowym
świecie o wiele więcej. Zacząłem więc w 2007 roku studia na
kierunku Media Cyfrowe i Komunikacja Elektroniczna. Trudne studia. Kiedy wchodziłem na
pierwszy wykład, zobaczyłem
mnóstwo
dwudziestolatków.
Myśleli, że jestem wykładowcą.
Po mediach skończyłem jeszcze zarządzanie wizerunkiem
i e-PR. Opuszczając w roku
2013 uczelnię, spełniłem swoje
marzenia.
Wiedza, przyjemność, „lajki”
Zauważyłem niepokojącą prawidłowość: moja „półka” nie ma
pojęcia o internecie. Równolatkowie to w sporej większości
ludzie wykluczeni cyfrowo. Nie
dlatego, że tak chcą. Dlatego,
że zwyczajnie boją się ośmieszenia w oczach młodszych.
Bez mediów cyfrowych dzisiaj
jest trudno. Każda epoka ma
swój cel – ta za motto obrała
sobie model zerojedynkowy.
Nieprzyjazny seniorom? Bujda!
Trudny do nauczenia? Kolejna
bujda. Wrogi ludziom starszym?
Nie, absolutnie nie! A jednak jest

coś, co sprawia, że moi równolatkowie starają się omijać nowe
technologie z daleka. Na pewno
strach. Na pewno wygodnictwo.
Na pewno pozorna trudność postępu informatycznego.
Z drugiej strony daję sobie
uciąć rękę, że każdy z Was, drodzy Seniorzy, w sercu ma lat kilkanaście. I gdyby nie „instytucja
powagi wieku”, jeździlibyście na
sankach, budowali zamki z piasku, biegali po łące ganiając
przerażone myszy czy chodzili
na bosaka po rosie i kałużach.
Gdy nikt nie widzi, robicie tak.
Mam rację? Bo ja robię.
Wiem także, że chcecie dawać
siebie innym bardziej, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Wspomagać swą witalnością, poczuciem humoru, wiedzą opartą na
ogromnym doświadczeniu.
Ale kto was chce słuchać?
Komu zależy na zdaniu „historii”? Jest taki ktoś?
Nie wiecie. Boicie się wyjść
przed ustalony zwyczajami szereg. Boicie się podnieść rękę do
odpowiedzi tak, jak baliście się
w podstawówce. To normalny
strach. Powstawał w nas przez

pokolenia. Pamiętamy wojnę,
czasy powojenne, komunę Bieruta, Gomułki, Gierka, stan wojenny, rodzącą się na nowo Polskę. To wszystko prawda. Tyle,
że nie trzeba się bać. Nie można. Bo jeśli chcemy, by ktoś nas
słuchał, to podnieśmy rękę. Powiedzmy to. Zaistniejmy w sieci,
na Facebooku, w Googlach,
załóżmy sobie pocztę elektroniczną, zacznijmy pisać bloga,
przesyłać innym zdjęcia, rozmawiać z Polską bez ograniczeń,
z Europą, z całym światem.
Stać nas na to. To nie takie trudne. Może z początku przerażać, ale przecież umiemy sobie
my, seniorzy, radzić nie tylko
w takich sytuacjach. Tym bardziej jest to łatwe, że nowe technologie wiele wybaczają. Ucząc
się, popełnimy błędy. Ale jedyną
za nie karą może być „zawiecha kompa”. Za to nagród jest
niezliczona ilość. Komentarze
innych. Wymiana myśli. Nowe
znajomości, przyjaźnie. Wyśmiewane, ale namiętnie gromadzone „lajki”. Wiedza, przyjemnie spędzony czas.
Jerzy Wilman

Jerzy Wilman

Lat 60, obecnie pracuje w fundacji niosącej w nowoczesny sposób pomoc seniorom i ludziom przewlekle chorym. Opatentował
innowacyjny e-system wczesnej pomocy w ratownictwie medycznym, wprowadza go na Dolnym Śląsku. Prowadzi 5 domen
internetowych. Pisze na blogu http://inn.media.pl. Zajmuje się fotografią i filmem. Jako autor książek zadebiutował w wieku 54 lat.

REKLAMA

Okulary: 1234. Niskie
ceny zamiast wielkich słów.
Fielmann prezentuje 2000 modnych okularów, znane marki
i modele projektantów o międzynarodowej sławie, w gwarantowanej przez nas korzystnej cenie*.
Bezpłatne badanie ostrości wzroku
najnowocześniejszymi urządzeniami, w każdej chwili,
bez rejestracji.

0,00 zł

Modne okulary przeciwsłoneczne
z Państwa mocą
ponad 300 opraw, jednoogniskowe szkła organiczne,
ochrona przed promieniowaniem UV, 3 lata gwarancji,
łącznie z badaniem ostrości wzroku.
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109,50 zł

Wysokiej jakości okulary progresywne
ponad 300 opraw, szkła organiczne z powłoką
utwardzającą, 3 lata gwarancji, łącznie z badaniem
ostrości wzroku.

279,00 zł

www.fielmann.com

Okulary: Fielmann. 3 lata gwarancji na wszystkie okulary. 20 x w Polsce, ponad 700 x w Europie. Również w Państwa sąsiedztwie: Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice,
Katowice, Koszalin, 2 x Kraków, Legnica, 2 x Łódź, 2 x Poznań, Płock, Radom, Szczecin i Wrocław. Fielmann Sp. z o. o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań. Dalsze informacje www.fielmann.com
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Emeryt studentem?
Czemu nie?
Nasze emeryckie środowisko składa się z ludzi
o najprzeróżniejszych postawach życiowych i równie
różnorodnych zainteresowaniach. Są wśród nas tacy,
którzy cieszą się, że wreszcie mogą zajmować się
błahostkami i nie męczyć umysłowo rozwiązywaniem
skomplikowanych problemów zawodowych, są też
tacy, którym doskwiera brak zaczepów do myślenia
twórczego i skomplikowanego.
Są ciekawi świata i ludzi, potrzebują operować słowem, chcą
uczyć się nowych obszarów
wiedzy, poznawać nowych ludzi,
roztrząsać problemy, opisywać
złożoność otaczającej rzeczywistości, analizować zjawiska
społeczne. Z myślą o nich, Jego
Magnificencja Pan Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu uruchamia
podyplomowe wyższe studia
dziennikarskie dla emerytów
i rencistów oraz pomaturalne
studium dziennikarskie.
Oczywiście, nikt nie zatrudni
na etacie w renomowanym tygodniku emeryta będącego
początkującym dziennikarzem.
I nie taki jest zamiar. Jednak
w wielu czasopismach spotykamy „dziennikarzy obywatelskich”, którzy z przyjemnością
oddają się temu zajęciu nie dla
zapewnienia bytu (ten bowiem
zapewnia im emerytura), ale
dlatego, żeby cokolwiek pożytecznego robić, nie spłycać się
umysłowo, w jakimś działaniu
kanalizować własną energię
twórczą, znajdować się aktywnie w nurcie życia społecznego.

Bezpłatne dla seniorów
Zadaniem tych studiów (także
studium pomaturalnego) jest
profesjonalne
przygotowanie
do prowadzenia, redagowania
i współpracy dziennikarskiej
z mediami lokalnymi, internetowymi czy parafialnymi. Stąd też
program nauki obejmuje m.in.
takie podstawy pracy, jak np.
dziennikarskie źródła informacji, język wypowiedzi prasowej,
dziennikarstwo radiowe i telewizyjne oraz wiele innych ciekawych zagadnień.
Biorąc pod uwagę możliwości
finansowe emerytów i rencistów,
uczelnia gwarantuje pokrycie
całości kosztu studiów przez
Senioralny Fundusz Stypendialny. Zajęcia będą odbywały się
w dni ustalone ze studentami
(robocze lub weekendy).
Nie musisz być sławą dziennikarską, możesz w ogóle tego
nie podejmować, ale poszerzyć
horyzonty własnej wiedzy zawsze warto.
Andrzej Wasilewski

Studia dziennikarskie
dla seniorów
Zawsze marzyłeś, aby zostać
dziennikarzem, ale nie ukończyłeś stosownych studiów?
Masz łatwość wypowiadania
się i chciałbyś zostać profesjonalnym dziennikarzem
telewizyjnym, radiowym albo
prasowym? Teraz to możliwe, bo ruszają studia dla seniorów. I to bezpłatne!
W związku ze zwiększającą się
liczbą osób w wieku 60+ i programami aktywizacji społecznej tej grupy Wyższa Szkoła
Umiejętności
Społecznych
uruchamia studia dla Seniorów. Studenci-Seniorzy, którzy
będą kończyli studia, uzyskają
dyplom studiów podyplomowych bądź studium pomaturalnego.
Seniorzy mają do wyboru: studia podyplomowe lub studium
pomaturalne przygotowujące
do prowadzenia i redagowania
mediów lokalnych, obywatelskich, parafialnych na kierunku dziennikarstwo obywatelskie. Studia będą odbywały
się w trybie cotygodniowych
spotkań, które w zależności
od woli grupy studentów będą
przeprowadzane w dni powszednie lub w weekendy.
W programie studiów o specjalności
dziennikarstwo
obywatelskie znajdą się takie
przedmioty, jak m.in. etyka
dziennikarska, dziennikarstwo

radiowe, dziennikarstwo telewizyjne, media społecznościowe, dziennikarstwo a public
relations, komputer w pracy
dziennikarza.
Stypendium dla każdego
studenta
Biorąc pod uwagę możliwości
finansowe emerytów i rencistów warunkiem tej formy aktywizacji jest zagwarantowanie pokrycia kosztów studiów
przez Senioralny Fundusz
Stypendialny
realizowany
przez Fundację WSUS. Innymi
słowy, każdy Student-Senior
pobierający emeryturę otrzyma stypendium na studia pokrywające sto procent kosztów
edukacji.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja@wsus.poznan.pl
lub listownie na Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Wyższej Szkoły Umiejętności
Społecznych, 60-734 Poznań,
ul. Głogowska 26.
Uwaga! Decyduje kolejność
zgłoszeń.
Wszelkie pytania prosimy
kierować do:
Magdalena Szkiełka
tel. 61 886 28 42
m.szkielka@wsus.poznan.pl
Magdalena Słocińska
tel. 61 886 28 33
m.slocinska@wsus.poznan.pl

Zajęcia z filmu i teatru dla
warszawskich seniorów

W Warszawskiej Szkole Reklamy ruszają zajęcia z fotografii, filmu, plakatu, teatru i animacji dla seniorów. To pierwsza taka inicjatywa w stolicy. Oferta trafi w gusta osób
starszych zainteresowanych szeroko pojętymi sztukami audiowizualnymi.
4 kwietnia założyciel WSR Artur Waczko oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasz
Ursynów”: Piotr Machaj i Piotr
Guział podpisali porozumienie
o utworzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Sztuk Audiowizualnych. WSR od dłuższego czasu
wspiera inicjatywy aktywizujące
REKLAMA

seniorów z Ursynowa poprzez
zajęcia z zakresu wizażu, warsztaty taneczne, relaksujące,
poświęcone zdrowiu. Zawarte
z „Naszym Ursynowem” porozumienie to kolejny krok, który
pozwoli seniorom rozwijać pasje związane ze sztuką.

Dwa razy w miesiącu
Teraz seniorzy będą mogli
uczestniczyć w warsztatach
z zakresu: fotografii, filmu, plakatu, teatru i animacji. Pierwszy,
inauguracyjny wykład poprowadzi Zbigniew Tomaszczuk, fotograf, teoretyk fotografii, autor
wielu publikacji na temat foto-

grafii oraz wykładowca WSR.
Zajęcia będą odbywały się
dwa razy w miesiącu w godzinach 17.00-19.00. Warszawska
Szkoła Reklamy mieści się przy
ul. Szolc-Rogozińskiego 5, niedaleko stacji metra Imielin.
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Wnuczęta Sprawdź czy możesz dostawać
w dobrych więcej pieniędzy z ZUS
rękach
Praca dla seniora
Projekt aktywizacji seniorów ma
przywrócić wykluczonych lubuszan na rynek pracy, m.in. emerytów, którzy wcześniej opiekowali się swoimi wnukami. Projekt
będzie realizowany w powiecie
strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim i żagańskim. Docelowo spółdzielnie socjalne mają
zostać partnerem, zwłaszcza dla
babć i dziadków, którzy podejmą
chęć współpracy lub założenia
własnej firmy działającej w zakresie opieki i pomocy społecznej.
Dajemy pieniądze babci i dziadkowi, którzy chcą opiekować
się swoimi wnukami. I nie tylko
swoimi, ponieważ mogą to być
również osoby bliskie, spokrewnione, osoby bezrobotne, które nie są spokrewnione. Będą
one objęte specjalną pomocą
socjalną – prawie 850 złotych
miesięcznie. Pomimo tego, że
mogą otrzymywać świadczenie
emerytalne. Działanie zakłada,
że 63 osoby zdobędą pracę lub
założą firmę. Będą również otrzymywały stypendia szkoleniowe
i brały udział w kursie opieki nad
osobą zależną. Dotyczy to np.
przygotowywania posiłków dla
podopiecznego.

Jeśli otrzymujesz emeryturę lub rentę albo masz już ustalony kapitał początkowy, ale
nie masz dokumentów, które potwierdzają Twoje zarobki za część twojego zawodowego życia i dlatego ZUS nie wliczył tych zarobków do ustalenia podstawy wymiaru
świadczenia - sprawdź, czy możesz ponownie je przeliczyć z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego. Przeliczenie może znacząco zmienić wysokość otrzymywanej
z ZUS emerytury.

ZUS
Do podstawy, od której ustalana
jest wysokość każdego świadczenia lub kapitału początkowego (tzw. podstawy wymiaru
świadczenia), ZUS wlicza okresy
ubezpieczenia, które zostały potwierdzone dokumentami złożonymi wraz z wnioskiem o emeryturę, rentę lub obliczenie kapitału
początkowego.
- Gdy ZUS uwzględnił jakiś okres
pracy do ustalenia podstawy
wymiaru, ale nie zostały nam dostarczone dokumenty potwierdzające zarobki z tego okresu,
wtedy przyjmuje się za ten okres
wynagrodzenie równe zeru –
mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na
Dolnym Śląsku. – Dlatego wypłacane świadczenie jest niższe niż
może być po jego przeliczeniu,
aby to przeliczenie było możliwe
trzeba jednak złożyć odpowiedni
wniosek – dodaje Iwona Kowalska
Przeliczenie jest możliwe w sytuacji, kiedy przy składaniu wnio-

sku o obliczenie wysokości
emerytury, renty lub kapitału początkowego ktoś nie mógł udokumentować zarobków z okresu
pozostawania w stosunku pracy,
który ZUS uwzględnił do ustalenia podstawy wymiaru, dlatego
że zakład pracy został zlikwidowany albo były pracownik nie
może odnaleźć archiwum, które przechowuje dokumentację
płacową jego miejsca pracy lub
dokumentacja kadrowo-płacowa
z tego okresu została zniszczona. To są powody, dla których
można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie wysokości
świadczenia lub kapitału początkowego.
- Jeśli taki wniosek do nas wpłynie wtedy sprawdzimy, czy w tym
konkretnym przypadku możemy
przyjąć minimalne wynagrodzenie pracowników za dany okres
oraz czy możemy ponownie
ustalić wysokość wypłacanego
świadczenia lub wysokość kapitału początkowego – wyjaśnia
rzeczniczka.
Minimalne wynagrodzenie za
okresy, za które ktoś nie ma

dokumentów potwierdzających
swoje zarobki, ZUS ustala proporcjonalnie do okresu oraz wymiaru pozostawania w stosunku pracy. Tak więc, jeśli osoba
ubezpieczona pracowała na pół
etatu, wówczas uwzględniona
zostanie połowa obowiązującego wówczas minimalnego
wynagrodzenia. O przeliczeniu
świadczenia lub kapitału początkowego Zakład zawsze informuje poprzez wydanie i przesłanie
nowej decyzji. Na jej wydanie
ZUS ma 60 dni. Świadczenie natomiast zostanie przeliczone od
miesiąca, w którym zgłoszony
jest wniosek.
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Długowieczność człowieka od dawna jest tematem przyciągającym uwagę nie tylko tych, który chcieliby zapewnić sobie długie i zdrowe życie, ale też ciekawych odpowiedzi na pytanie, jak długo może żyć człowiek.

Naprzeciw
tym
pytaniom,
w 1990 roku w Los Angeles, lekarz i gerontolog dr L. Stephen
Coles współtworzył Gerontology
Research Group (pol. Gerontologiczna Grupa Badawcza), organizację naukową zajmującą się
badaniami nad zdrową starością
i długowiecznością pod kątem
biologicznym, w celu opóźnienia
procesu starzenia się oraz demograficznym, włącznie z uwierzytelnianiem wieku najstarszych
osób na świecie. Dr Coles stworzył zespół korespondentów
z wielu krajów oraz kierował jego
pracami aż do swojej śmierci
w 2014 r., a po nim obecnym
dyrektorem jest Robert Young
z Atlanty. Mit długowieczności,
jakoby ludzie mieli żyć 130 lat
i więcej, został obalony. Wg stanu wiedzy na 1 stycznia 2015 r.,
GRG potwierdziło autentyczność
1739 osób we współczesnej
historii, które osiągnęły 110 lat

życia, a rekordzistką jest 122-letnia Francuzka Jeanne Calment.
Superstulatek to naukowy termin osoby, która ukończyła
ponad 110 lat życia, a jej wiek
jest potwierdzony naukowo wg
standardów weryfikacyjnych nakreślonych w 2010 r. przez dra
Michela Poulaina z Belgii. Badaniami tego towarzystwa w Polsce
zajmuje się lek. dent. Wacław
Jan Kroczek, absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od 2013 r. do dziś udało mu się
rozpoznać 16 osób, które ponad
wszelką wątpliwość przekroczyły
110 lat życia. Obszarem zainteresowania badaczy na stopniu
krajowym jest też populacja tzw.
semi-superstulatków, czyli osób
powyżej 105 lat. W 2015 r. założono stronę internetową www.
najstarsipolacy.pl z misją, aby
nie tylko rozpoznać Najstarszych
Polaków, lecz również poznać historie ich życia.

REKLAMA

OFERTY PRACY DLA OSÓB 50+,
EMERYTEK I EMERYTÓW

ASYSTENT OSOBY STARSZEJ
praca u niemieckich seniorów,
dołącz do 200 tyś. Polek i Polaków,
którzy tak zarabiają w EURO,
podstaw języka nauczysz się
z nami na kursie niemieckiego,
za pracę w wakacje premia
100 EUR netto.
ZNAJDZIESZ NAS W:
Poznaniu, Gliwicach, Legnicy, Lesznie,
Łodzi, Nysie, Wschowie i Żarach
Nr certyfikatu w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia: 4489

61 662 10 81 lub 82
www.carework.pl
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Superstulatki
Wg wstępnych wyników badań
z demografii długowieczności,
zaledwie 1 na 1000 stulatków
osiąga wiek 110 lat; udział mężczyzn w grupie wiekowej 105+
wynosi około 10%. Liczba naszych rodzimych semi-superstulatków i superstulatków, zarówno
żyjących, jak i historycznych, nie
jest bardzo wysoka; zwłaszcza
w zestawieniu z pokrewnymi
obserwacjami w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej, Japonii i Australii. Niemniej, biorąc
pod uwagę wyjątkowo trudne tło
historyczne Polski w pierwszej
połowie XX wieku i następującą
trudną sytuację polityczną i gospodarczą w latach PRL, historycznie wysoką emigrację oraz
przede wszystkim raczej chłodny
klimat z mroźnymi zimami, należy okazać zrozumienie wobec
faktu, że Polacy jeszcze nie żyją
tak długo, jak zachodni Europejczycy. Pierwszą osobą, która
osiągnęła ten wiek w naszym
kraju, była Rozalia Milczarek
(1869-1981) z miejscowości Niedoradz (woj. lubuskie), a najwyższy wiek (111 lat i 11 miesięcy)
osiągnęła Wanda Wierzchleyska
(1900-2012) z Warszawy.
Udokumentowanie wieku najstarszych Polaków to praca
nieomal archeologiczna. Nie zawsze kończy się powodzeniem,
wymaga zaangażowania badaczy genealogii oraz życzliwości
ze strony rodzin osób długowiecznych. Badacze często napotykają trudności w przypadku
osób urodzonych poza wschodnią granicą Polski. Dokonanie
przełomu w tej kwestii byłoby
możliwe przy wsparciu finansowym, gdyż poszukiwania genealogiczne metryk zabużańskich
są kosztowną usługą.
Polska vs Zachodnia Europa
Polska polityka senioralna stoi
na dobrym poziomie, ale warto
pracować nad jej stałą poprawą.

Bardzo godny jest dodatek do
emerytury z racji ukończenia 100
lat, nie w każdym kraju obecny.
Jest też coś, czego nie można
kupić za pieniądze – to miłość
młodszych pokoleń, która niejako jest spłatą wielkiego kredytu
miłości, który zaciągnęliśmy od
naszych rodziców, dziadków.
W porównaniu do Europy Zachodniej w Polsce spotyka się
tradycyjne podejście do opieki
nad seniorami rodu i większość
stulatków spędza swoją starość
w domach rodzinnych. Poprawia
się też standard polskich domów
seniora. Dwa lata temu bardzo
dobre wrażenie zrobiła na mnie
wizyta w DPS Anna w Krapkowicach, w którym panuje ciepła
atmosfera, seniorzy i ich opiekunowie stanowią wręcz jedną
rodzinę, organizują wycieczki,
spotkania, a relacjami z tych wydarzeń dzielą się na Facebooku.
Może to nie przypadek, że to
akurat tam mieszka pani Leonarda, która skończyła 109 lat.
Dzień Szacunku
dla Osób Starszych
Zmiany w demograficznej piramidzie wieku w Polsce są echem
procesów w Europie Zachodniej – następuje starzenie się
społeczeństwa, a niska dzietność i emigracja powodują, że
mniejszy staje się udział młodszych grup wiekowych. Stąd
przewiduje się, że w przyszłości
w Polsce instytucja domów seniora będzie coraz bardziej potrzebna, a zapotrzebowanie na
lekarzy ze specjalizacją z geriatrii coraz większe. Powinno się
wspierać programy aktywizacji
osób starszych, np. uniwersytety trzeciego wieku, a geriatria
powinna wejść w program studiów medycznych jako oddzielny przedmiot. W Japonii polityka senioralna jest szczególna,
a wynika to z wyjątkowej tradycji
oddawania czci seniorom rodów.
Przykładem tego jest corocz-

ny Dzień Szacunku dla Osób
Starszych (jap. Keiro no hi),
podczas którego w całym kraju
odbywają się różne wydarzenia
społeczne, włodarze miast przychodzą z oficjalnymi wizytami
do najstarszych mieszkańców,
a prefektury publikują informacje
o najstarszych osobach w danej
prefekturze. W Polsce funkcjonuje Dzień Babci i Dziadka, ale jest
to raczej święto rodzinne.
Recepta na długowieczność
Długowieczne osoby, które odwiedzam, podają różne przepisy
na długowieczność: ascetyczną
dietę, unikanie alkoholu, mięsa
i słodyczy; inni wcale od nich nie
stronią. Ważny jednak jest umiar,
nieobjadanie się i unikanie niezdrowej żywności. Dla wielu
znaczący był zdefiniowany cel
w życiu, wartość i szczęście, jakie daje rodzina i wspólnota. Bardzo istotna jest regularna, lecz
umiarkowana aktywność fizyczna, której zakres powinien być
dostosowany do wieku i możliwości; również posiadanie pasji.
Sztuką zdrowego starzenia się
jest też umiejętność adaptacji do
nieuniknionych ograniczeń związanych z wiekiem. Natomiast
czynnikiem, o jakim wspomnieli wszyscy długowieczni, jest
umiejętność zbytniego nieprzejmowania się troskami i problemami życia, odporność na stres!
Najstarszą żyjącą mieszkanką Polski jest Tekla Juniewicz
z Gliwic, która skończyła 111 lat.
Sylwetkę pani Tekli i jej sposób
na długowieczność przedstawię
Państwu w następnym wydaniu.
Wacław Jan Kroczek
Gerontologiczna Grupa Badawcza
tel. 600 109 523
wjk.grg@gmail.com

Fundacja TV Puls „Pod Dębem” od
pięciu lat działa na rzecz osób starszych.
W rozmowie z „Gazetą Senior” Erin
Dąbska, założycielka i prezes Fundacji,
opowiada o konkretnych potrzebach
seniorów, o tym, komu przysługuje
pomoc i jak się o nią
ubiegać.
Gazeta Senior: Kto może ubiegać się o Państwa pomoc?
Erin Dąbska: Fundacja niesie pomoc osobom starszym,
a za takie, jak wiemy, umownie
uznaje się osoby w wieku 65 lat
i 65+. Drugie kryterium, które
badamy, rozpatrując prośby
o pomoc to oczywiście sytuacja
finansowa. Dodam jeszcze, że
nasza działalność nakierowana
jest zarówno na potrzebujące
osoby prywatne, jak i domy pomocy społecznej.
G.S.: Załóżmy, że mam powyżej 65 lat, choruję przewlekle,
a moja sytuacja finansowa jest
trudna. Co muszę zrobić, aby
nawiązać z Państwem kontakt
i otrzymać pomoc?
E.D.: W takiej sytuacji należy
wysłać do nas list pocztą tradycyjną (na adres: ul. Chełmska
21 budynek 22, 00-724 Warszawa) albo skontaktować się
mailowo
(kontakt@fundacjapoddebem.pl). W wiadomości
trzeba opisać możliwie dokładnie swoją sytuację zdrowotną
i materialną. Warto także podać
numer telefonu, bo znacznie
ułatwia nam to kontakt, a co za
tym idzie przyspiesza ewentualne uzyskanie pomocy. Należy
także określić, czego konkretnie
potrzeba.
G.S.: A z jakimi potrzebami
najczęściej zwracają się do
Państwa osoby starsze?
E.D.: Seniorzy mają różne potrzeby. Czasem jest to rehabilitacja, wózek inwalidzki, łóżko
rehabilitacyjne, a czasem aparat
słuchowy. Są również sytuacje,
kiedy senior do w miarę samodzielnego życia potrzebuje kilku
drogich sprzętów na raz. I nie ma
przesady w tym, co mówię. Taka
po prostu bywa czasem starość
i związana z nią często tzw. wielochorobowość (występowanie
kilku schorzeń jednocześnie).

G.S.: A jak w takim razie
można wesprzeć Fundację TV Puls „Pod Dębem”?
E.D.: Jeśli ktoś podziela nasze idee, to najprostszą drogą wsparcia
Fundacji jest oczywiście
wsparcie finansowe. Nasza działalność jest możliwa dzięki środkom przekazywanym przez darczyńców
poprzez bezpośrednie wpłaty
(nr konta 26 1090 1043 0000
0001 3256 2329) oraz SMS-y,
z których dochód nasi partnerzy (operatorzy: T-Mobile, Plus,
Play i Orange) przekazują na
konto bankowe Fundacji. SMS
o treści WSPIERAM należy wysłać na numer 71260. Całkowity i ostateczny koszt SMS-a to
1,23 zł. Od razu zaznaczę, bo
takie pytania również otrzymywaliśmy, że wysyłając SMS nie
aktywujemy żadnej subskrypcji
Premium ani cyklicznych, płatnych SMS-ów.
G.S.: Jak ocenia Pani sytuację
osób starszych w Polsce?
E.D.: Wszyscy zdajemy sobie
sprawę z faktu, że jest to obszar,
w którym wciąż bardzo wiele jest
do zrobienia. Odnoszę jednak
wrażenie, że powszechnie niewiele wiemy o problemach osób
starszych oraz przede wszystkim o źródłach tych problemów.
A przecież mówimy o bardzo
dużej grupie społecznej, która według prognoz już w najbliższym
dziesięcioleciu będzie stanowiła
25% społeczeństwa. Źródeł problemów jest bardzo wiele i dotyczą
one większości z nas. Weźmy
pierwszy z brzegu przykład: jednopokoleniowe
gospodarstwa
domowe. Tak dużo słyszy się
o tym, że model rodziny na przestrzeni ostatnich lat uległ zmianie.
O tym, że zamiast rodzin wielopokoleniowych mamy dziś rodziny

jednopokoleniowe czyli jedna, dwie osoby w tym samym
wieku, prowadzące wspólne
gospodarstwo domowe. Zastanówmy się, jak często słyszymy
o konsekwencjach takiego stylu życia? O tym, że z upływem
czasu największym problemem
takich gospodarstw stanie się zapotrzebowanie na pomoc osób
z zewnątrz? Gdzie taką pomoc
można uzyskać? Do kogo się
zwrócić? Myślę, że brakuje w Polsce rzetelnych dyskusji z udziałem profesjonalistów o źródłach
problemów osób starszych. Tymczasem od lat jako źródło owych
problemów wskazuje się jedno
i to samo: ujemny przyrost naturalny. Niestety to hasło nie wyczerpuje nam tematu.
G.S.: Czy macie w takim razie
jako Fundacja rozwiązanie
tego problemu?
E.D.: Pracujemy nad tym.
Z pewnością naszym priorytetem na najbliższy czas jest
powołanie przy Fundacji zespołu doradczego złożonego ze
znawców tematyki senioralnej:
m.in. psychologa, psychiatry,
rehabilitanta, a nawet architekta.
Planujemy też zorganizowanie
konferencji z udziałem ekspertów w tej dziedzinie.
G.S.: Brzmi dobrze. Zatem
trzymamy za Was kciuki.
E.D.:
Dziękujemy serdecznie i zapraszamy czytelników
„Gazety Senior” do śledzenia
i wspierania naszych działań.

Wspieraj SENIORÓW razem
z Fundacją TV Puls "Pod Dębem"

Strona internetowa o najstarszych Polakach
www.najstarsipolacy.pl

Wpłaty na konto Fundacji, dane do przelewu:
Numer konta: 26 1090 1043 0000 0001 3256 2329
Fundacją TV Puls "Pod Dębem", ul. Chełmska 21/22, 00-724 Warszawa
Tytuł przelewu: Cele statutowe
Przekazane darowizny na konto Fundacji TV Puls „Pod Dębem”
wykorzystywane są na działalność statutową!

Razem Możemy Więcej!

*WYŚLIJ SMS! O TREŚCI WSPIERAM pod numer 71260 (1,23 z VAT)
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Żyjmy pełną piersią

REKLAMA

W starości straszne jest to, że nic się już nie chce. Tak myśli spora grupa seniorów i seniorek po przejściu na
emeryturę. Przykre, że w tym przełomowym momencie swojego życia nie widzą dla siebie radosnej przyszłości.

Refleksje

ApArAty słuchowe
Z GenerAtorem
sZumów dlA seniorA
Czym są szumy uszne?

Tinnitus oznacza szumy uszne. Słowo to pochodzi z łaciny
(tinnire - dzwonić) i definiowane jest jako słyszenie dźwięków, które nie posiadają źródła zewnętrznego. Większość
ludzi cierpiących na nie opisuje je właśnie jako dzwonienie,
piszczenie czy brzęczenie.

Jak radzić sobie z szumami

Szumy uszne nie są uznawane za chorobę, ale za objaw,
podobnie jak ból. Gdy leczymy chorobę, staramy się wyleczyć jej przyczynę, lecząc objawy – skupiamy się na ich
uśmierzaniu.

Leczenie szumów usznych

Metoda dystrakcji (odwracania uwagi) stanowi podstawę
działania urządzeń redukujących szumy uszne takich jak
urządzenia tłumiące lub maskujące szumy. Pomagają one
skupić zdolność słyszenia na dźwiękach zewnętrznych, zastępując negatywne wrażenia słuchowe pozytywnymi.
Ważna jest ciągła stymulacja akustyczna. Chodzi o to, aby
mózg skupiał się na dźwiękach świata zewnętrznego, a nie
na szumach usznych.

Urządzenia łączone
(aparaty słuchowe z generatorami szumu)

Aparaty słuchowe wzmacniają tylko rzeczywiste dźwięki otoczenia. W przypadku szumów usznych przydatne są aparaty z funkcją generatora szumu. Generator może emitować
delikatny szum, który odwraca uwagę pacjenta od szumów
usznych.

ZAprAsZAmy
do ośrodkA pZG
Polski Związek Głuchych
Dolnośląskie Centrum Medyczne
Sp. z o.o. Specjalistyczny Ośrodek
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży z Wadą Słuchu

ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
tel. (71) 355 67 19
www.osrodek-pzg.pl
osrodek@osrodek-pzg.pl

Nie wierzą, że taka radykalna odmiana w ich życiu nie musi wcale
oznaczać samotności, a wręcz
przeciwnie, może wiązać się
z nowymi, ciekawymi i intrygującymi przeżyciami, z realizacją
pasji, marzeń i zainteresowań.
Trzeba się tylko postarać, aby się
chciało chcieć.
Życie pisze własne scenariusze
i często nas nie oszczędza. Zaskakuje i fascynuje na różne sposoby. Najgorzej to poddawać się
w trudnych chwilach nieszczęściom i w nie uwierzyć. Zamknąć
się w sobie i widzieć wszystko
w czarnych kolorach. Lepiej spojrzeć z ufnością i optymizmem na
siebie i na swoje życie. Nauczyć
się pokonywać przeszkody i walczyć ze swoimi słabościami po
to, aby dojrzałe życie mogło być
pełne kolorowych barw. Poczuć
swoją wartość. Poprzez pozytywne myślenie i działanie zapewnić
sobie spokój, stabilizację, radość
oraz satysfakcję ze wszystkiego,
co robimy i co robić zamierzamy.
Zasady jesieni życia
Ustalając zasady jesieni życia powinniśmy je po prostu pokochać.
Nauczyć się korzystać z jego
uroków, być wśród ludzi i dużo
się uśmiechać. Udowadniać sobie i innym, że potrafię żyć pełną
piersią, nie odpuszczać sobie,
zmuszać się do aktywności fizycznej i umysłowej. Wpływać
w ten sposób na lepsze zdrowie
i samopoczucie. Bo lata przemijają szybko i bezpowrotnie, a to
jak przeżyjemy jesień życia, zależy wyłącznie od nas samych.
Akceptacja swojego wieku to
wynik mądrości życiowej, dlatego wkraczając w wiek trzeci
możemy przyjąć różne postawy
i przeżywać ten czas na wiele
wyjątkowych sposobów. Jedni
dążą do spokoju, szukają swojego portu, traktują starość jako
czas zasłużonego odpoczynku,
są szczęśliwi w swojej samotności. Inni dowodzą swym zachowaniem, że zawsze jest szansa
na odniesienie zwycięstwa i pokonanie swoich słabości. Wierzą,
że człowiek nie jest stworzony do
klęski. Jeszcze inni postrzegają
starość jako koniec wszystkiego,
utratę złudzeń, czas budzący lęk,
a nawet gniew wynikający z niemożności pogodzenia się z osamotnieniem i starzeniem się.
Różne oblicza starości
Jesień życia ma zatem różnorakie oblicza. Mówiąc o starości,
często myślimy o chorobie, pogarszającym się stanie zdrowia
i co się z tym wiąże – brakiem sił,
niedołężnością, niemożnością
wykonania niektórych czynności
dnia codziennego. Jednak jest
także drugie oblicze starości,
widzianej jako okres żniw, złote
lata, czas odpoczynku i spokoju
ducha. Czas na to, aby wyznaczać sobie nowe cele i wprowadzać w życie nowe działania.
Niezwykle istotne jest, by zaakceptować starość ze wszelkimi
jej konsekwencjami, blaskami
i cieniami. Musimy pamiętać, że

starość to proces samoczynny,
natomiast wiedza, mądrość życiowa związana z wiekiem już
nim nie są – zależą od nas, od
naszych poczynań, podjętego
trudu. Jedno jest pewne – możemy sprawić, że jesień życia
będzie wyjątkowym okresem,
bogatym w nowe doświadczenia
i przeżycia.
Wspinaczka na szczyt
Idąc za sposobem myślenia
Theressy Hauser uwierzmy, że
proces starzenia się nie jest
równoznaczny ze schodzeniem
w ciemną dolinę; o wiele bardziej
przypomina wspinanie się na
ostatni szczyt, przed którym trzeba odłożyć każdy zbędny bagaż.
Co prawda wspinaczka na szczyt
jest męcząca, jednak szczyt wiele obiecuje; szeroki widok, który
uzyskuje się tylko tam; inną perspektywę; spojrzenie na przebytą drogę; dystans do tego, co
się pozostawiło; oddech, nowe
widzenie; być może nowe nastawienie do codzienności.
W takim momencie często skłaniamy się ku refleksjom nad
życiem, nad jego sensem, nad
istotą przemijania. Spoglądając
w przeszłość na siebie i swoje
młode lata warto podejść do
starości, która dosięga każdego
z nas, z dużą tolerancją, z peł-

ną wyrozumiałością. Nie można
przed nią uciec. Obejmuje swym
żelaznym uściskiem całego
człowieka, bez względu na jego
pozycję, pochodzenie czy wykształcenie. Wchodząc w okres
złotej jesieni warto przemyśleć
znane powiedzenie, że stary jest
każdy, kto przestał w pełni korzystać z życia, kochać je i nim się
cieszyć.
Sięgać po nowe
Dlatego w podeszłym wieku należy sięgać po nowe. To czas na
zajęcie się długo odkładanym
hobby, poszerzenie swej wiedzy,
pogłębienie starych znajomości
i nawiązanie nowych kontaktów,
robienie tego, na co dawniej nie
było czasu. Spróbujmy określić
własną tożsamość. Każdy etap
życia stawia przed człowiekiem
pewne zadania, czegoś od niego
wymaga, również w jesieni życia
wypełniamy jakieś posłannictwo.
Upływające lata nie zwalniają
od obowiązku pracy nad sobą.
Zawsze można coś zmienić lub
poprawić. Z pewnością znajdzie
się jeszcze coś niedopracowanego, jakiś nienapisany list, niewykonany telefon czy szczerą
rozmowę z kimś bliskim, podróż,
na którą zawsze brakowało czasu, coś, co aż do tej pory czekało
na doszlifowanie. Nie trzeba bać

się starości, ale postarać się stawić czoła nowym wyzwaniom,
zaangażować się w działalność
organizacji pozarządowych, dla
przykładu uniwersytetów trzeciego wieku. W tym bowiem środowisku, wśród wielu ciekawych
osób możemy z powodzeniem
realizować swoje pasje i zainteresowania. Przekonać się, że
mamy młode serce tak długo,
jak długo umiemy kochać życie,
takim jakie ono jest.
Wszystko zależy od nas
To, czy starość będzie piękną,
pogodną złotą jesienią zależy
nie tylko od dobrej kondycji fizycznej. Główną rolę odgrywa
pozytywne nastawienie psychiczne. Dlatego tak ważne jest
zaakceptowanie faktu starzenia
się, dostrzeżenie w nim elementów pozytywnych, które pozwolą
się cieszyć tym etapem życia.
Uwierzmy więc, że dojrzały okres
życia może być ciekawy i treściwy, jeśli zechcemy takim go
uczynić. Z taką pełną zadumy refleksją (cytuję Antoniego Kępińskiego): Ludzie, którzy przyjmują
swoją starość, nie robiąc z niej
problemu, są młodsi od tych,
którzy chcą za wszelką cenę zachować swoją młodość.
Kazimierz Nawrocki
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Sztuczna szczęka
to nie rozwiązanie
Skuteczna metoda leczenia bezzębia
przy pomocy rozwiązań Nobel Biocare
Leczenie metodą All-on-4 ® to zastąpienie brakujących zębów przy użyciu
mostu obejmującego cały łuk zębowy, oparty na zaledwie czterech implantach
stomatologicznych. Dzięki minimalnej liczbie implantów zmniejszamy koszt leczenia.

Sprawdzone i udokumentowane naukowo
Pochylone implanty stosuje się w praktyce klinicznej od ponad 10 lat, uzyskując
korzystne wyniki. Metoda All-on-4 ® opiera się na sprawdzonych efektach badań
klinicznych, w których wszczepiono cztery implanty i na nich oparto uzupełnienie
całego łuku zębowego.

Różne możliwości protetyczne

Dobra stabilizacja przy użyciu jedynie
czterech implantów

www.dental-med.com.pl

Zapraszamy do rekomendowanej
kliniki stosującej metodę All-on-4
ul. Kamieńskiego 142, Wrocław
tel. 71 327 63 13, 604 609 012

Więcej informacji na stronie internetowej
nobelbiocare.pl
implantywroclaw.com.pl
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Smartfon czy telefon?

Siedzą w komunikacji miejskie dwie panie i obie posługują
się smartfonami. Różnica wieku między nimi taka jak między
babcią i wnuczką.

Analogowy dziadek
Pytam babcię: – Smartfon
wygodniejszy od telefonu?
Wnuczka kupiła to urządzenie?
Trafiłem, prawie. To wnuczek
wpadł na pomysł, by babcię
unowocześnić. Młoda zastrzygła uszami i dorzuciła, że smartfon lepszy. Babcia nieprzekonana pokazuje, że potrafi robić
i przeglądać zdjęcia, przeczytać
SMS-a, wysłać MMS, połączyć
się z internetem, a w dłuższej
podróży to i gazetę przeczyta. – A korzysta pani z serwisu
„Jak dojadę”, w czasie jazdy
komunikacją miejską? – Nie,
sprawdzam na papierowym rozkładzie. Mam z góry ustaloną
marszrutę i przesiadki. Kiedy
przyjedzie tramwaj, to będzie tor
przecież jeden.
Ma swoje ulubione serwisy
i gazety. – A nie lepiej papierowe
czytać? – pytam. – Pewno, że lepiej, ale tu od biedy też można. –
To może to jest oszczędniej? – E
tam, te parę złotych, żadna różnica – odpowiada. – A jakieś inne
programy? – dopytuję? – Jak
coś nie wiem, to wnuczek mnie
naucza i czuję się wtedy taka
mądra. Więc by sprawić radość,
poddaję się ćwiczeniom umysłu.
– A gry? – E, nie. Oczu szkoda.
Młoda grzecznie cały czas słuchała, więc i jej też należy się
chwila uwagi. – A czym lepszy
smartfon od telefonu? – pytam
młodą. – Wszystkim. Łatwiej
pisać, można dyktować, widać
kto dzwoni, można przeglądać
pocztę i sterować telewizorem.
Ja ze smartfonem się nie rozstaję. To także płatności zbliżeniowe. – Czyli płacimy telefonem?
– Tak – mówi młoda. – Mam
bilety do kina, teatru, na kolej
w tramwaju. Jak potrzebuję zrobić odprawę w tanich liniach lotniczych, to też mogę. To przede
wszystkim oszczędność czasu.
Pełna dostępność do internetu
poprzez LTE. Mam przy sobie
cały czas internet. A jak mam internet, to mogę prawie wszystko

jak w domu. Bez smartfona nie
ma życia.
Smart, czyli jaki?
Hm. Trochę nie dowierzam, bo
jak widzę młodych w Maskomie
(masowa komunikacja), to wkładają do uszu słuchawki i nawet
nie wiadomo, czy się uczą słówek, czy też słuchają muzyki.
Jak im pomachasz, to wyrywają
słuchawkę z jednego ucha i służą pomocą. Dlaczego ze sobą
nie rozmawiają? Może rozmowa
w tramwaju to obciach? To świetne miejsce do międzypokoleniowej wymiany poglądów z nieznajomymi. To świetne miejsce na
rozmowę. Przyznam, że lubię sobie pogawędzić na inne tematy
niż bieżąca polityka, na którą nie
mam żadnego wpływu. Jako że
młode pokolenie nie wyobraża
sobie życia bez sprytnego telefonu, to właśnie się dowiedziałem,
że ten smart to nie tylko phone.
Smart może być też dom, lodówka, samochód. Niektórym marzy
się także smart samochód, smart
ciężarówka i samolot. Pociągi to
już właściwie są smart, podobnie
ze statkami. Pływa to z punktu
A do B, łącząc się satelitami.
Co to jest ten smart? To słowo
z angielskiego i oznacza tyle,
co inteligentny, mądry, sprytny,
elegancki, modny, szykowny, bystry, cwany. Może więc być smart
TV, smart dom, ale też oświetlenie czy tylko lodówka, która wyświetli, że na jutro do zupy musisz kupić śmietanę, bo inaczej
zagęścisz ją zasmażką. Nawet
zegarek teraz to smartwatch.
Smartfon będzie coraz mocniej
wkraczał w nasze życie. Wypiera pieniądze i nawet te za przejazdy komunikacją miejską będzie można uiszczać telefonem.
Całe szczęście, że miasto wprowadziło bezpłatne przejazdy
dla dzieci i coraz to młodszych
emerytów. Połapać się, panie,
z tym internetem to problem.

Stary kontra nowy świat
Sześćdziesiąt parę lat temu
słynny warszawski gawędziarz
Wiech mówił o nowości ze
świata techniki. W Warszawie
został zorganizowany pokaz
eksperymentalnego studia telewizyjnego. To wtedy telewizor
został nazwany takie radio z lufcikiem. Rzeczywiście pierwsze
telewizory miały niewielki ekran,
a właściwie kineskop. Wcześniej, jeszcze przed wojną, sto lat
temu marszałek Piłsudski mówił
do tuby i dziwował się, jak to
można rozdzielić głos od osoby.
Teraz nikogo to nie dziwi.
Stasiek Wielanek, bard warszawski, śpiewał niegdyś taką piosenkę „Chodź na piwko”. Piwko
podawała Jadzia z czarną grzywką. I cała przyjemność to wesoło
sobie pogawędzić za kilka zeta
z Jadzią i kumplami. Jak dalej
wszystko będzie robiło się smart,
to ludzie zapomną języka w gębie. Pieniądze w telefonie. Idziesz
pan na piwo, przykładasz telefon,
a tam maszyna 3D kufel ci drukuje, od razu z piwem. Z jednej
strony bezrobocie, a z drugiej
automaty. Nie daj boże, by jakiś
automat- dziwoląg stał za barem.
Spróbuj z automatem pogadać.
Koniec świata, panie barman,
koniec świata, koniec świata. – To
co, jeszcze jedno na to zmartwienie? – zaproponował barman.
Ach, świat kiedyś był piękniejszy.
Piwko, lufa, kolorki. A teraz ludzie
pomykają pozamykani w blaszankach, to i gęby nie ma do
kogo otworzyć. W tramwajach też
każde ma słuchawki w uszach,
jakby oduczyli się od gadania.
Trzeba pamiętać, że dla sprawności umysłowej oprócz ruchu fizycznego potrzebne są nowe doznania. To powoduje, że w mózgu
powstają nowe połączenia neuronowe, co sprzyja lepszej sprawności. Przecież nie masz ochoty
zostać zdemenciałym dziadkiem.
Jerzy Dudzik
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Stajemy przed
sądem cywilnym

REKLAMA

Otrzymaliśmy wezwanie w sprawie cywilnej czy rodzinnej w charakterze strony czy świadka. Co zrobić, jak się zachować?
Masz do tego PRAWO. Odcinek 4

Od 23 lat
nie odmawiamy
pomocy...
Wrocław
ul. Włodkowica 35, przy Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Opolska 8, przy cmentarzu
ul. Ślężna, przy Weigla, przy Szpitalu Wojskowym
ul. Osobowicka 61, przy Cmentarzu Komunalnym
ul. Trzebnicka 24, w pobliżu Szpitala MSWiA
ul. Traugutta 57/59, dawny szpital

71 344 11 97
794 700 041
794 700 042
505 304 172
794 700 032

Kąty Wrocławskie
ul. Mireckiego 5, przy kościele
ul. Mireckiego 26, przy Cmentarzu Komunalnym

71 316 63 52

Zakład Pogrzebowy „Styks” oferuje CAŁODOBOWY
przewóz sanitarny osób zmarłych.

Nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc?

601 700 280
794 700 034
Zakład Pogrzebowy Styks, jako jedyny we Wrocławiu,
zapewnia przewozy zmarłych z Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych przy ulicy Ołbińskiej 32 oraz
wszystkich hospicjów, domów pomocy i szpitali.

Przede wszystkim dokładnie
przeczytajmy pismo i pouczenie.
W przypadku wątpliwości możemy telefonicznie, elektronicznie
lub osobiście zwrócić się do sekretariatu czy Biura Obsługi Interesanta o wyjaśnienia. Często
zdarza się, że osoba wezwana
w charakterze świadka nie ma
ochoty stawić się na przesłuchanie. Jest zdenerwowana sytuacją związaną z przesłuchaniem,
obawia się, że składając zeznanie
niejako „opowie” się po jednej
ze stron postępowania. Niekiedy osobie, która otrzymała wezwanie, wydaje się, że nie wie
nic istotnego o sprawie. Zawsze
jednak należy stawić się na wezwanie i odpowiedzieć na pytania
sądu, ewentualnie przed sądem
poinformować o braku wiedzy
na temat sprawy. Druk wezwania
zawiera pouczenie o konsekwencjach niestawiennictwa w charakterze świadka – nieusprawiedliwione niestawiennictwo może
spowodować nałożenie przez
sąd na nieobecnego świadka
kary pieniężnej, jak też przymusowe doprowadzenie przez policję
na kolejny termin (art. 274 kpc).
Jeśli nie możemy
stawić się w sądzie
Oczywiście może się zdarzyć,
że z powodu choroby, zdarzeń
losowych np. pogrzebu członka
rodziny w dniu rozprawy czy innych ważnych spraw życiowych
np. pobytu w szpitalu lub sanatorium w odległej miejscowości nie
będziemy mogli bez naszej winy
stawić się na rozprawę. Jednak
w każdej sytuacji nieobecność
należy usprawiedliwić pisemnie
lub – gdy przeszkoda powstała
tuż przed rozprawą – telefonicznie
lub mailowo. W sytuacji choroby
należy zwrócić się do wyznaczonego lekarza sądowego (informacje otrzymamy w Biurze Obsługi
Interesanta, sekretariacie lub na
stronie internetowej właściwego
sądu) i otrzymane od niego zaświadczenie dostarczyć do sądu.
Inne sytuacje wymagają potwierdzenia stosownymi dokumentami
np. pogrzeb okazaniem aktu zgonu, sanatorium – oryginału czy
kopii skierowania. Jeśli wezwanie

przyjdzie pod nasz adres w czasie, gdy jesteśmy poza domem
np. w szpitalu czy sanatorium, domownik powinien poinformować
o tym doręczyciela, który ze stosowną adnotacją zwróci wezwanie do sądu i zostanie przesłane
kolejne wezwanie na inny termin.
Skutki niestawiennictwa
Kwestię stawiennictwa stron
w postępowaniu cywilnym regulują inne przepisy. Jeśli jesteśmy
reprezentowani przez pełnomocnika, a sąd podejmie decyzję
o naszym niezbędnym stawiennictwie, musimy zgłosić się w terminie na rozprawę. Pamiętajmy,
że „stawiennictwo obowiązkowe”
i konsekwencje niestawiennictwa
zawsze wynikają z informacji na
wezwaniu. Skutkiem niestawiennictwa strony na wezwanie sądu
może być np. pominięcie dowodu z jej przesłuchania i pozbawienie się przez to możliwości przedstawienia bezpośrednio sądowi
swej argumentacji lub przebiegu zdarzenia. Jeśli nie stawi się
prawidłowo wezwany pozwany
i nie usprawiedliwi nieobecności
– w wielu przypadkach wynikających z przepisów kodeksu postępowania cywilnego – sąd może
na pierwszym posiedzeniu wydać
wyrok zaoczny. W takiej sytuacji,
jeśli pozwany otrzymał wezwanie,
nie stawił się i tym samym nie zajął
stanowiska na piśmie, sąd, zgodnie z przepisami, może uznać za
prawdziwe twierdzenia powoda.
Wprawdzie wyrok zaoczny jest
doręczany pozwanemu z pouczeniem o możliwości złożenia
od niego sprzeciwu, jednak np.
w sprawach alimentacyjnych zasądzone roszczenie zaopatrzone
jest w klauzulę wykonalności, co
skutkuje możliwością natychmiastowego egzekwowania zasądzonych alimentów.
Przed rozprawą
Jeśli otrzymaliśmy wezwanie,
musimy stawić się do sądu
w wyznaczonym terminie. Warto
przyjść nieco wcześniej, zabrać
ze sobą wezwanie i dowód tożsamości, odszukać salę rozpraw
i sprawdzić, czy sprawa o podanej sygnaturze znajduje się „na

wokandzie” – czyli spisie spraw
rozpoznawanych tego dnia na
sali rozpraw. Zwróćmy uwagę,
czy obok sygnatury widnieją adnotacje o np. odwołaniu sprawy
czy opóźnieniu. W razie potrzeby
o wyjaśnienie możemy się zwrócić do Biura Obsługi Interesanta
czy sekretariatu. Z doświadczenia
sądowego wiadomo, że opóźnienia w wywołaniu sprawy stanowią
niekiedy „bolączkę” dotykająca
strony i świadków, zwłaszcza osoby, które np. zwolniły się z pracy
na godzinę określoną w wezwaniu lub mają inne ważne sprawy
w tym dniu. Pamiętajmy jednak,
że takie sytuacje to nie wynik lekkomyślnego wyznaczania spraw
przez sędziego sprawozdawcę
czy skutek przerwy na kawę,
lecz najczęściej konsekwencja
niemożności przewidzenia do
końca, ile określona sprawa zajmie czasu. Zdarza się bowiem,
że w toku rozprawy okazuje
się, że przesłuchanie stron czy
świadków zajmuje więcej czasu,
niż pierwotnie przewidziano. Jeśli stajemy przed sądem czy to
jako strona czy świadek, chcielibyśmy, by sąd umożliwił nam
wypowiedź, zajęcie stanowiska
bez pośpiechu czy poganiania,
nawet gdy w toku wyłonią się dodatkowe wątki. Sytuacja taka jest
trudna dla osób oczekujących na
swoją godzinę, ale rzadko kiedy
jest skutkiem braku przewidywania zawinionym przez sędziego.
Gdy przychodzi kolej na naszą
rozprawę, sprawa jest wywoływana. Wtedy należy wejść do sali
rozpraw. Przebieg rozprawy określają przepisy procedury cywilnej
(kpc) oraz inne dotyczące bezpośrednio funkcjonowania sądu.
Odpowiednie przepisy przewidują, gdzie strony zajmują miejsce
w sali oraz kolejność zabierania
głosu przez strony.
Genowefa Pietraszewska
Zapraszamy do przeczytania
w kolejnym numerze Gazety
Senior! Więcej o przebiegu
rozprawy, prawach i obowiązkach strony w następnym odcinku.

www.styx.pl
www.facebook.com/zapal.swieczke
Zakład Pogrzebowy „Styks” świadczy usługi pogrzebowe we Wrocławiu (zarówno na cmentarzach komunalnych, jak i parafialnych), a także na terenie całej Polski. Oferuje również MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH. Wśród krajów,
z którymi współpracowaliśmy do tej pory, wymienić można m.in.: Anglię, Niemcy, Jemen, Hiszpanię, Bośnię.

Genowefa Pietraszewska jest sędzią rodzinnym w stanie spoczynku. Prowadzi zajęcia poświęcone edukacji prawnej w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu w ramach Poznańskiej
Akademii Bezpieczeństwa.
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Kierowco, nie rób
tego w czasie jazdy
Wszyscy mamy telefony komórkowe, no… prawie
wszyscy. Nie wyobrażamy już sobie bez nich codziennego życia. Rozmawiamy, wysyłamy i odbieramy smsy, robimy i oglądamy zdjęcia itd. Wszystko
ok, ale nie róbmy tego w trakcie prowadzenia auta.
„Grzebanie” w telefonie przez kierowcę w trakcie
jazdy to niebezpieczne zachowanie dla każdego –
tych w aucie i poza nim.

Bezpieczny senior
Podam przykłady z ostatnich kilku godzin, nic się nie stało, ale…
Godzina poranna, już są korki.
Duże skrzyżowanie w Warszawie, stoi się tutaj nieco dłużej, ale
przecież nie aż tak długo, aby
nie można było wytrzymać bez
komórki. Staję za jakimś fordem,
wokół mnóstwo aut. Czekam
spokojnie. Jest zielone, ale ten
ford nie rusza. Lekki sygnał, nie
rusza. Zasnął, czy co? Trąbię raz
i drugi – NIE RUSZA! Za mną
też trąbią. Światło już jest znowu czerwone. Śpieszę się, a tu
taki niefart! Mam okazję zmienić
pas i stanąć obok forda – za kierownicą trzydziestolatek, wysyła
sms. Jest bardzo z siebie zadowolony, widać to po jego błogim
uśmiechu…
Inny przykład. Warszawski most
– Trasa Siekierkowska, poranek,
można jechać 80. Nagle wlokę
się środkowym pasem za jakimś
białym citroenem. Jedziemy poniżej 50! Obok pasami śmigają
inni, za nami już sporo aut też
się wlecze, tworzy się korek. Nie
wiem o co chodzi – zajęty pas,
coś się złego stało? Nie mogę
zmienić pasa, włączam kierunkowskaz, ale… każdy się spieszy. W końcu udaje się, zmieniam pas. Patrzę, a dziewczyna
rozmawia przez komórkę i zanosi się śmiechem, jedzie mniej niż
50, rano o godz. 8.00 w powszedni dzień… Rozsądek zostawiła
chyba w domu, szkoda, że to nie
był telefon.
Uwaga skupiona na jednej
czynności
To są tylko przykłady utrudniania
innym jazdy (jest to wykroczenie!), ale zachowując się w ten
sposób można spowodować
ciężki wypadek.

Psycholog transportu Andrzej
Markowski przypomina kierowcom, że nie mamy aż tak podzielnej uwagi. Kierowca, aby jechać
uważnie, bezpiecznie musi być
skupiony tylko na prowadzeniu
auta. Rozmowa przez komórkę
nawet przez zestaw głośnomówiący czy słuchawkę odrywa
uwagę od ruchu, znaków drogowych, pieszych – uniemożliwia
uważne prowadzenie auta.
Firmy ubezpieczeniowe twierdzą, że ok. 20% wypadków to
powód
nieodpowiedzialności
i zwykłej głupoty kierowców
używających telefonu w czasie
kierowania autem. Zwłaszcza
wśród kierowców młodych – co
czwarty przyznaje się do korzystania z telefonu, kierując autem.
Oczywiście nie tylko młodzi tak
robią – starsi też. Wielokrotnie to
widziałam.
Korzystanie z telefonu w czasie prowadzenia auta znacząco wydłuża czas reakcji i jest
porównywalne z pijanym albo
„naćpanym” kierowcą. Kierowca
odrywa uwagę i wzrok na długi
czas i nie kontroluje wtedy drogi.
NIE WARTO! Telefon dzwoni nie odbierajmy w czasie jazdy.
Zjedźmy z drogi jak tylko będzie
to możliwe i sprawdźmy telefon,
świat się nie zawali, jeśli chwilę
później oddzwonisz, odpiszesz,
a możesz uratować swoje i innych życie. To nie są banały,
wszyscy to wiemy, ale… wydaje nam się, że nas nic złego nie
może spotkać. Kiepskie myślenie.
Alicja Pionkowska

testamentwypadek

Pomimo kampanii organizowanych przez policję i spadającej liczby oszustw na tzw.
wnuczka, nadal wielu seniorów
popełnia ten sam błąd, ufając
obcym i powierzając im swoje
pieniądze.
Do komisariatu zgłosiła się 73-letnia Marianna C. Powiadomiła, że
zadzwonił do niej mężczyzna,
który przedstawił się jako Arkadiusz Kaczmarek, funkcjonariusz
CBŚ, nr legitymacji KP 7463.
Poinformował emerytkę o tajnej

akcji prowadzonej przez policję,
mówiąc, że kobieta padła ofiarą oszustwa i z jej konta zostało
skradzionych 25 tys. zł. Polecił,
aby pani Marianna, nie odkładając słuchawki, wykręciła numer
alarmowy. Wtedy inny mężczyzna podający się za policjanta potwierdził słowa pierwszego. Polecono jej, aby udała się do banku
i zaciągnęła kredyt na 80 tys. zł,
podając na prośbę swój numer
telefonu. Dopiero wtedy pani Marianna zorientowała się, że jest
to oszustwo i powiadomiła, że
idzie zgłosić ten fakt na policję.

ODCINEK III

na wszelki

Czy za pośrednictwem testamentów można pomagać?
Pytanie tylko pozornie może wydawać się dziwnie. Zapraszamy do wysłuchania opowieści jednej
z seniorek, która odnalazła sens życia w późnej dojrzałości pomagając innym. I która część pieniędzy z testamentu zamierza przekazać placówce mocno potrzebującej finansowego wsparcia.
Placówce, która będzie istnieć tak długo, jak będą istnieć ludzie.
Nigdy nie miałam czasu, aby robić to, na co naprawdę miałam
ochotę. Wychowałam się na wsi,
gdzie wraz z czworgiem rodzeństwa pomagaliśmy rodzicom
w codziennych pracach. Do moich obowiązków, przed pójściem
do szkoły, należało wydojenie
krowy i zbieranie jajek w kurniku.
W szkole nauka, która nierzadko
dłużyła się, a ja marzyłam tylko
o tym, aby znaleźć się na łące
pełnej kwiatów i słuchać śpiewu
ptaków. Zamiast tego, po szkole
wracałam do domu i zajmowałam
się trzema młodszymi siostrami
i bratem. Wieczorem, kiedy zasnęli, siadałam przy małej lampce i odrabiałam lekcje. Tak mijały
lata, po podstawówce poszłam
do szkoły zawodowej, którą
skończyłam z wyróżnieniem. Rodziców nie było stać na moją dalszą edukację, dlatego musiałam
pójść do pracy i już jako 16-letnia
dziewczyna pomagać mamie
i tacie. W fabryce poznałam swojego przyszłego męża. Po trzech
latach znajomości wzięliśmy ślub
i wyjechaliśmy do dużego miasta.
Mąż dostał poważne stanowisko,
a ja zaszłam w ciążę, najpierw
z pierwszym dzieckiem, a potem
z bliźniakami. Lata mijały bardzo
szybko – mi na wychowywaniu
dzieci, mężowi na pracy i utrzymywaniu rodziny. Żyliśmy dostatnio, niczego nam nie brakowało,
może poza wolnym czasem,
którego zawsze było jak na lekarstwo.
Od zawsze lubiłam pomagać
innym…
Kiedy dzieci się usamodzielniły,
postanowiłam wrócić do pracy.
Znalazłam miejsce w zakładzie
krawieckim, gdzie przez kolejnych dwadzieścia lat pracowałam
jako krawcowa. W międzyczasie
zmarł mój mąż, a wraz z nim odeszła mi chęć do życia. Kiedy prze-

Oszukani seniorzy
Bezpieczny senior
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Oddała wszystkie
oszczędności
Do 78-letniej Zofii K. zadzwonił
mężczyzna, podający się za pracownika poczty, który powiedział,
aby nie wychodziła z domu, bo
niedługo doręczy jej przesyłkę.
Po chwili zadzwonił inny mężczyzna, przedstawiając się jako Mariusz Wojewoda, policjant CBŚ
o nr karty KP2277 z pokoju 351
z pl. Muzealnego. Wypytał o pieniądze trzymane przez emerytkę
w domu i w banku. Ostrzegł ją, że
w banku są oszuści, a on należy
do grupy zajmującej się ich wykrywaniem. Pani Zofia wypłaciła

szłam na emeryturę, zdecydowałam, że pora coś zmienić. Nie
mogę przecież reszty życia spędzić w smutku i żałobie. Mając
męża głęboko w sercu i nosząc
zawsze w kieszeni na piersi jego
zdjęcie, postanowiłam w końcu
zrobić to, na co naprawdę mam
ochotę. Od zawsze lubiłam pomagać innym. Wtedy czułam się
naprawdę dobrze. Dlatego dwa
razy w tygodniu odwiedzam samotną, starszą sąsiadkę, której
robię zakupy i pomagam w sprzątaniu. Jeden dzień w tygodniu
przychodzę do pobliskiego domu
samotnej matki i uczę kobiety
szycia na maszynie. Pozostałe
cztery dni dzielę między opieką
nad wnukami, spacerami i czytaniem książek, które uwielbiam.
A niedziele zawsze spędzam
u jednego z trójki dzieci.
Pomóc przyszłym pokoleniom
Zastanawiałam się, co jeszcze
mogę zrobić, aby wesprzeć potrzebujących i mieć realny wpływ
na zmianę świata na lepszy.
Ostatnio odwiedziłam w hospicjum przyjaciółkę, która powoli
żegna się z życiem. Patrzyłam,
jak tamtejszy personel opiekuje
się nią i sprawia, że te ostatnie dni
są dla niej lżejsze. I wtedy postanowiłam, że napiszę testament
i poza dziećmi, przekażę część
tego, co posiadam właśnie temu
hospicjum. Moje dzieci radzą
sobie finansowo bardzo dobrze,
nie potrzebują zatem wszystkiego, co po sobie pozostawię.
W hospicjum zaś pieniędzy zawsze będzie za mało. Umówiłam
się na rozmowę z dyrektorem
placówki i powiedziałam o swoich planach. Mężczyzna nie krył
wzruszenia i obiecał, że kwota,
którą przekażę w testamencie,
zostanie wykorzystana zgodnie z moją wolą. Czuję, że choć
w ten sposób mogę pomóc przy-

szłym pokoleniom. Być może
dzięki moim pieniądzom uda się
w przyszłości objąć opieką więcej
osób. Wiem również, że takich
miejsc, którym można pomóc,
jest wiele. Są ich tysiące. Jedne
zajmują się chorymi, inne pomagają niepełnosprawnym, jeszcze
inne pomagają bezdomnym,
walczą o prawa zwierząt, są takie, które opiekują się sierotami,
samotnymi matkami czy dziećmi
z trudnych środowisk. Wszystkie

z banku 3 tys. dolarów i wraz z 12
tys. zł zabranymi z domu przekazała je mężczyźnie w wieku ok. 30
lat. O tym, że została oszukana,
zorientowała się dopiero o godz.
17.00, kiedy rzekomy policjant
nie odwiózł jej pieniędzy po skończeniu „akcji”.
Radzi Ewelina Rosa z Wydziału
Prewencji i Patrolowy Komendy
Miejskiej Policji we Wrocławiu
Seniorze! Przeczytaj, wytnij, zapamiętaj, bo w każdej chwili możesz zostać oszukany!!
Oszuści, wykorzystując waszą
ufność i uczciwość, zrobią wiele,
aby zabrać wam oszczędności
życia trzymane w domu lub na
koncie. Będą podawać się za policjanta CBŚ, wnuczka, kuzyna,
córkę, pracownika: poczty, ZUS,

GOPS, MOPS, spółdzielni mieszkaniowej, wodociągów lub nawet
znajomego księdza.
Będą przekonywać, że wasze
pieniądze są zagrożone, będą
namawiać do wzięcia kredytu/
pożyczki. Po pieniądze przyślą
osobę, której nie znacie.
Co więc robić, aby zminimalizować zagrożenie?
• Nie wpuszczaj obcych do
mieszkania.
• Nikomu nie przyznawaj się,
że trzymasz gotówkę w domu
lub w banku.
• Gdy ktoś chce od ciebie pożyczyć pieniądze i dzwoni,
podając się za policjanta lub
członka rodziny, nie ufaj mu.
Spotkaj się osobiście z wnuczkiem czy kuzynem, któremu

te instytucje wykonują wspaniałą pracę, bez której setki tysięcy
potrzebujących nie miałoby gdzie
szukać pomocy. Może i Ty gdzieś
głęboko w sercu zawsze miałeś
potrzebę, aby pomóc, ale brakowało czasu lub po prostu nie wiedziałeś jak? Myślę, że testament
jest takim narzędziem, dzięki
któremu możesz zostawić cząstkę siebie dla przyszłych pokoleń
i mieć realny wpływ na zmianę,
która nastąpi.

Wszystkie odcinki
"Testament na wszelki wypadek"
w zakładce prawo i finanse
na portalu GazetaSenior.pl

W ramach kampanii „Napisz Testament” działa telefon
wsparcia. Dzwoniąc pod numer 500 857 074 można
zadać prawnikowi pytanie dotyczące prawa spadkowego. Infolinia czynna jest we wtorki w godz. 16.00-17.00
oraz w czwartki w godz. 11.00-12.00. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem Twojego operatora.
Więcej informacji www.napisztestament.org.pl

ODCINEK IV
Zapraszamy do wrześniowego numeru, w którym
będziemy odpowiadać na pytania czytelników związane
z prawem spadkowym. Wszyscy zainteresowani mogą
wysyłać zapytania na adres redakcji.

chcesz pożyczyć gotówkę.
• Gdy osoba w rozmowie telefonicznej podaje się za policjanta, pyta o pieniądze i miejsce
ich przechowywania, natychmiast udaj się do komisariatu
policji i opowiedz o wszystkim
funkcjonariuszowi.

Gazeta Senior dziękuje
Pani podkom. Ewelinie
Rosa z Wydziału
Prewencji i Patrolowy
Komendy Miejskiej
Policji we Wrocławiu
za współpracę
w przygotowaniu
rubryki „Bezpieczny
senior”.
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Na zły cholesterol
Wysoki poziom cholesterolu LDL (tzw. „złego cholesterolu”)
jest niebezpieczny dla zdrowia, ponieważ przyczynia się do
rozwoju miażdżycy oraz chorób naczyniowo-sercowych.

REKLAMA

Lokalizacja w sercu Ciechocinka
Wysoki standard pokoi

Bogata oferta pakietów leczniczych
Zabiegi na bazie naturalnych
surowców leczniczych

Sanatorium Uzdrowiskowe "Zdrowie"

tel. 54 283 42 51

ul. Piłsudskiego 3, 87-720 Ciechocinek

www.sanatoriumzdrowie.pl
Basen Solankowy ze Strefą Saun

Nowoczesne zaplecze zabiegowe
Wykwalifikowany personel

Monakolina K jest jednym
z produktów procesu fermentacji
drożdżami
Monascus
purpureus czerwonego ryżu,
stosowanego od bardzo dawna
w kuchni Chin, Japonii i innych
krajów azjatyckich. Fermentowany ryż wykorzystywany był
jako aromat, barwnik i środek
konserwujący żywność. Zawiera on wiele substancji bioaktywnych. Z fermentowanego czerwonego ryżu wyizolowano co
najmniej 13 monakolin, z których główna pod względem ilości to monakolina K. Z badań
wynika, że przyczynia się ona
do utrzymania prawidłowego
poziomu cholesterolu we krwi.
Korzystne działanie występuje
w przypadku spożywania 10
mg monakoliny K z produktów
z fermentowanego czerwonego
ryżu. Co ważne, monakolina K
nie daje skutków ubocznych,
jakie mogą wywoływać statyny
uzyskiwane syntetycznie, choć
mechanizm jej działania jest
taki sam.
Badania potwierdzają
skuteczność
Obecnie prowadzone są intensywne badania nad wpływem
monakoliny K na obniżenie
poziomu cholesterolu we krwi.
Podczas jednego z badań poddano próbie 80 osób, u których
średni poziom złego cholesterolu, przed przystąpieniem do
próby, wynosił średnio 203,9
mg/dl. Po 8 tygodniach podawania monakoliny K (w dawce
5,7 mg na dobę) stwierdzono
u tych pacjentów istotne obniżenie poziomu cholesterolu
LDL. Dane wskazują więc, że
stosowanie monakoliny K może
mieć znaczący wpływ na obniżenie poziomu LDL-cholesterolu we krwi.

www.GazetaSenior.pl

www.GazetaSenior.pl
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Dlaczego
trzeba się
ubezpieczyć
Przy wyjazdach za granicę
lepiej wykupić dodatkowe
ubezpieczenie i nie żałować
pieniędzy.
Kraj
Jeśli lubicie podróżować po
kraju, to wszędzie obejmuje
was ubezpieczenie zdrowotne.
Wprawdzie w różnych małych
miasteczkach może nie być
takiego szpitala jak w miejscu
zamieszkania, ale standard
wszędzie jest do siebie zbliżony. Jakieś podstawowe zabezpieczenie medyczne otrzyma
każdy. Jak masz szczęście, to
nawet zakwalifikują cię na operację ratującą życie.
Zagranica
Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego (w skrócie EKUZ)
jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania
ze świadczeń zdrowotnych.
Dzięki niej korzystamy z opieki
zdrowotnej danego państwa na
tych samych zasadach co jego
obywatele. A wiesz, jakie prawa
ma obywatel Hiszpanii? A potrafisz w razie wypadku wybrać
szpital, który zapewni ci opiekę
na ubezpieczenie? A co, jeśli
nieprzytomnego zawiozą cię do
szpitala prywatnego, bo w stanie
zagrożenia życia tam było bliżej
i lepsza opieka? Nieprzytomny
nie zgodzisz się na leczenie?
Biura
Co jakiś czas ubezpieczyciele podają na swoich stronach
przypadki bardzo wysokich rachunków za leczenie za granicą.
Pół miliona za leczenie w Meksyku, 600 tysięcy za leczenie na
Majorce. Takie wydatki mogą
doprowadzić do bankructwa.
Ryzyko
Kiedy wyjeżdżasz tu, blisko, do
Czech, Niemiec, na Litwę, ot tak,
parę kilometrów za granicę, to
możesz ryzykować, że EKUZ cię
zabezpiecza. Kiedy jedziesz na
urlop, to niekoniecznie wystarczy. Biura zajmujące się ubezpieczaniem na czas wyjazdu
za granicę mają różne zakresy
ubezpieczeń, różne ceny. Bardzo drogi jest transport chorego
do kraju.
Pamiętacie wiersz Jana Kochanowskiego?
Jerzy Dudzik
Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droższego;
Bo dobre mienie,
Perły, kamienie,
Także wiek młody
I dar urody,
Mieśca wysokie,
Władze szerokie
Dobre są, ale –
Gdy zdrowie w cale.
Gdzie nie masz siły,
I świat niemiły.
Klinocie drogi,
Mój dom ubogi
Oddany tobie
Ulubuj sobie!
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Osteoporoza
fakty i mity
Jak to jest naprawdę z tą
osteoporozą? Co mówią badania
i jakie zalecenia wydaje Światowa
Organizacja Zdrowia?

Osteoporoza i wynikające z niej
złamania są jedną z ważniejszych przyczyn rosnącej liczny chorych w społeczeństwie.
W efekcie złamania szyjki kości
udowej dochodzi do gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia. Większość tego typu złamań
następuje w starszym wieku.
Na podstawie analizy badań,
w których wzięło udział ok.
68,5 tys. pacjentów (średnia
wieku 69,9 lat) zaobserwowano zmniejszenie ryzyka złamań
kości w trakcie podawania witaminy D z wapniem, niezależnie
od wieku i płci. Na podstawie
kolejnej analizy badań z udziałem 45,8 tys. pacjentów, głównie
starszych kobiet, stwierdzono
zmniejszenie ryzyka upadków
w trakcie podawania witaminy
D, przy czym efekt był najkorzystniejszy przy podawaniu
witaminy D razem z wapniem.
Odpowiednie spożycie witaminy
D, wapnia, białka, potasu i magnezu zmniejsza ryzyko złamań,
wpływając nie tylko na wytrzymałość mechaniczną kości, ale
także na stan układu mięśniowego i zapobiegając upadkom.
Wapń
Ile wapnia potrzebuje nasz organizm? Wg WHO (ang. World
Health Organization), czyli Światowej Organizacji Zdrowia kobiety w okresie menopauzalnym
oraz osoby powyżej 60 roku życia powinny przyjmować 1500
mg wapnia na dobę. Narodowy

Instytut Zdrowia Stanów Zjednoczonych uważa za optymalną
dawkę 1000 mg dla mężczyzn
i kobiet przed menopauzą, 1500
mg po menopauzie i w wieku
starczym.
Wit. D
U zdrowych osób po 50. r.ż.
zaleca się profilaktyczne podawanie 800-2000 j.m. witaminy
D, a w przypadku wyższej masy
ciała nawet więcej, oraz bezpieczną syntezę skórną latem,
czyli 20 minut dziennie między
godziną 10.00 a 15.00 bez filtra
przeciwsłonecznego.
Lek a suplement
– czasem w parze
Suplementacja wapniem i witaminą D jest konieczna również
przy stosowaniu leków na osteoporozę, takich jak: bisfosfoniany, kalcytonina, raloksyfen
i estrogeny. Skuteczność tych
leków, procentująca zmniejszeniem się liczby złamań, została dowiedziona w badaniach,
w których do przeciętnej diety
podawano dodatkowo 500–
1000 mg wapnia na dobę.
Naturalne źródła wapnia
Proszek z muszli ostryg zawiera
37-39% wapnia pierwiastkowego. Badania przeprowadzone
na zwierzętach wykazały, że grupa otrzymująca wapń z muszli
ostryg miała o 9-17% wyższe
stężenie wapnia we krwi, niż
grupa otrzymująca tradycyjny
węglan wapnia.

REKLAMA

Leśny Dom Seniora
w Piastowie

Budynek i otoczenie pozbawione są barier architektonicznych, system
przyzywowo-alarmowy i przeciwpożarowy, pokoje wyposażone są standardowo w łóżka lub tapczany, szafę, stoły, krzesła, szafkę nocną, sejf
w każdym pokoju łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyżywienie – 5 posiłków dziennie, zgodnie z zaleceniami
lekarza, utrzymanie czystości, całodobowych usług pielęgniarskich, pielęgnacyjnych, pracy socjalnej i pomocy przy zakupie obuwia i odzieży,
terapia zajęciowa, zajęcia kulturalne, aktywizacja, wyjazdy.
Rehabilitacja: masaże lecznicze oraz uciskowe, terapia polem magnetycznym, laserem i falą uderzeniową, terapię zimnem lub ciepłem, zabiegi związane z trakcją kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, reedukację
chodu, SPA (sauna fińska, jacuzzi, grota solna, collarium, gabinet terapii
słońcem). Arteterapia, muzykoterapia, zajęcia teatralne, zajęcia świetlicowe, wieczorki taneczne.

Ceny za pobyt stały od 4200 pln

Leśny Dom Seniora w Piastowie
Piastowo 13a, 88-410 Gąsawa
www.lesnydomseniora.pl
tel. 691 938 837, 784 025 522
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Zdrowy konflikt

REKLAMA

Usłyszałam jakiś czas temu wypowiedź pewnej pani, nazwijmy ją
„pani bezkonfliktowa”, która z widoczną dumą oświadczyła, że
jest osobą niewchodzącą w konflikty. Licząc na uznanie słuchaczy, przedstawiła swoją „bezkonfliktowość” jako oczywistą zaletę
i z pewnością zyskała uznanie. Niestety jednocześnie przyznała,
że woli wszystko inne poza realnym, zdrowym życiem. Bo konflikt jest nieusuwalną częścią życia. Metaforą tego podejście jest
osiołek zdychający obok dwóch pełnych żłobów. Uniknął konfliktu
związanego z wyborem. Wolał zdechnąć.

ABC Psychologii dla seniorów. Cykl

MoliCare Skin
Poznaj medyczny wymiar pielęgnacji
skóry dojrzałej i wrażliwej.
Delikatne
oczyszczanie

Nawilżanie
suchej skóry

Regeneracja
skóry dłoni

Mydło w płynie
Emulsja do ciała
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SPRAWDŹ jakość
MoliCare Skin –
zamów darmowy
zestaw próbek przez
bezpłatną infolinię
800 26 96 36
(8.00 - 16.00)

Dostępne w aptekach,
sklepach medycznych
i na www.hartmann24.pl
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
www.katalog-hartmann.pl
www.molicaremobile.pl

Konflikt (z łaciny conflictus
– zderzenie) to niezgodność,
sprzeczność interesów, potrzeb,
poglądów, spór, zatarg. Zjawisko powszechne, nieuchronnie
związane z życiem społecznym.
W tym rozumieniu konfliktem
jest sprzeczność interesów
kupującego i sprzedającego
w kwestii ceny danego towaru.
Istnieją kultury, które lubują się
w rytuałach i ceremoniałach
związanych z kultywowaniem
tego rodzaju konfliktów, czyli
targowaniem się o cenę. A kupienie towaru za pierwszą kwotę
wymienioną przez sprzedającego, bez targowania się, stanowi
wręcz obrazę dla niego.
Typy konfliktów
Konflikt to konieczność dokonania wyboru. Doświadczamy
konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych. Wewnętrzne związane są z naszymi potrzebami,
emocjami, sposobem widzenia
świata. Wyróżniamy wśród nich
trzy podstawowe typy. Konflikt
typu plus – plus, czyli wybór
między dwiema pozytywnymi
możliwościami. Przed takim
konfliktem stanął przysłowiowy
osiołek. Drugi rodzaj konfliktu
to konflikt typu minus – minus,
znany pod potoczną nazwą wyboru „między dżumą a cholerą”.

I wreszcie trzeci typ, konflikt
typu plus – minus. Typowy konflikt wyboru pomiędzy przyjemnością a niezbyt mile widzianym
obowiązkiem. Czy da się być
osobą bezkonfliktową i unikać
konfliktów, jakie niesie życie
codzienne? Nie wspominając
o sytuacjach nadzwyczajnych,
nieprzewidywalnych. Jest to po
prostu niemożliwe. Wszyscy
jesteśmy konfliktowi, ponieważ
cechują nas sprzeczne interesy.
I to jest naturalne.
Jak rozwiązać konflikt?
Konflikty zewnętrzne dotyczą
relacji z ludźmi. Nie ma takiej
możliwości, żeby ludzie mieli zawsze zbieżne interesy. Taki świat
po prostu nie istnieje. Ktoś, kto
na konflikt reaguje ucieczkowo,
to ucieka od życia. Problemem
nie jest zatem sam konflikt, ale
sposób reagowania, rozwiązywania konfliktu. Konflikt może
być twórczy, kiedy dwie strony
ścierają się o lepsze ułożenie
rzeczywistości. W sytuacjach
negocjowania warunków pracy,
leczenia, wyjścia z sytuacji kryzysowych.
Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu konfliktów powinno
być jego asertywne nazwanie.
Następnym poszukiwanie rozwiązania na drodze negocjacji.

Negocjacje mogą być prowadzone w różnym stylu, przy pomocy różnych strategii. Ich wybór uzależniony jest głównie od
osobowości negocjatorów, celu,
jaki chce się osiągnąć i rodzaju
konfliktu. Może to być styl: dominujący, unikający, ulegający,
kompromisowy.
Style rozwiązywania
konfliktów
Styl dominujący sprawdza się
w sytuacjach jednoznacznej
przewagi jednej ze stron. W sytuacjach, kiedy nie zamierzamy
utrzymywać dalszych kontaktów
ze stroną przeciwną. W której
liczy się tylko to, kto więcej stracił. Unikanie stanowi dobrą strategię, kiedy mamy do czynienia
z błahą i mało istotną kwestią.
Czasem warto ulec, zgodzić się
nawet na mniej korzystne dla
siebie rozwiązanie, kiedy celem
nadrzędnym jest utrzymanie
więzi. Należy przy tym pamiętać, że ani unikania, ani ulegania
nie wolno mylić z ostentacyjnym
lekceważeniem drugiej strony.
Lekceważenie to gwarantowany
patent na podsycanie konfliktu.
Rodzaj przemocy psychicznej.
Styl zorientowany na kompromis to częściowa rezygnacja
obu stron z osiągnięcia swoich
celów.

Leki 75+ Co nowego? Zmiana płci
a wcześniejsza
emerytura

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zapewnia, że ministerstwo analizuje, które leki są
najczęściej przyjmowane przez
seniorów i które są powodem
największych wydatków. Dzisiaj
seniorzy otrzymują za darmo
raczej tanie leki i niekoniecznie
te, których najczęściej używają
– powiedział w wywiadzie dla

„Super Expressu” minister zdrowia. Zapowiada rozszerzenie
listy leków 75+ i wzrost kwoty
przeznaczonej na ten cel.
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oceni leki,
które mogą zostać wpisane na
listę darmowych leków dla seniorów.

Czy można zmienić płeć, żeby
wcześniej przejść na emeryturę?
Na taką oto refleksje napotykamy na portalu bezprawnik.pl. Jak
donosi bezprawnik.pl, pewien
Argentyńczyk zmienił płeć, żeby
wcześniej przejść na emeryturę.
Oczywiście zmiana jest czysto
formalna. Dzięki niej mężczyzna, a w świetle prawa kobieta,
może przejść na emeryturę o 5
lat szybciej. Czy takie rozwiązanie jest możliwe w Polsce? Prawo w Polsce dopuszcza zmianę
płci przez osoby transseksualne
lub interseksualne. Historia Argentyńczyka pokazuje, jak łatwo można manipulować procedurą i nadużywać prawa. Więcej
na portalu.
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MoliCare®
Premium Mobile
Poczuj się komfortowo i dyskretnie
w ważnej dla Ciebie chwili.

100%

DYSKRECJI
KOMFORTU
BEZPIECZEŃSTWA

Podejście do konfliktu
Wybór stylu rozwiązywania konfliktu zależy w dużej mierze od
osobowości. Osoby zamknięte
i nielubiące wchodzić w relacje
interpersonalne częściej stosują
strategię unikania. Empatyczne,
którym zależy na zachowaniu
dobrej więzi z partnerem, chętniej sięgną po taktykę ulegania.
Egocentrycy i cholerycy wybiorą dominację.
Dla zdrowia i dobrego funkcjonowania dużo lepsze jest jasne
określenie pola konfliktu, nazwanie jego stron, negocjowanie rozwiązania. Dużo gorsze
są pozakulisowe intrygi, strzelanie ludziom w plecy zza węgła. Wspomniana wyżej „pani
bezkonfliktowa” okazuje się być
zręczną i bezwzględną egzekutorką, dokonującą egzekucji
cudzymi rękami. Nie próbuje
rozwiązywać konfliktów, woli eli-

W czerwcu
zapraszamy na
kolejny odcinek
ABC Psychologii
dla Seniorów pt.
„Czemu służą
negatywne emocje?”

13 emerytura
Trzynastą emeryturę otrzymują
seniorzy np. na Cyprze. Pomysł
wprowadzenia takiego rozwiązania zaproponowała Platforma
Obywatelska. Co zaskakujące,
o pomyśle pozytywnie wypowiedziało się Prawo i Sprawiedliwość. Krystyna Wróblewska
z PiS, wiceszefowa sejmowej
Komisji Senioralnej, powiedziała
dla „Super Expressu”, że jeśli
nie od razu, to za rok lub dwa
będziemy w stanie go zrealizować.

minować ze swojego otoczenia
osoby dla siebie niewygodne.
Za „bezkonfliktowość” płaci się
chorobami
psychosomatycznymi, z nowotworami włącznie.
Uzależnieniami. Od alkoholu,
narkotyków, pracy.
Człowiek konfliktowy, czyli…
Etykieta „konfliktowy” używana
jest często w charakterze kija na
ludzi ideowych. Jaskrawym tego
przykładem jest Piotr Ikonowicz
od lat działający w ruchach lokatorskich. Do czasu wybuchu
afery reprywatyzacyjnej uważany był za „konfliktowego”
awanturnika. Czas pokazał, że
to on miał rację. Etykieta „konfliktowy” jest też kijem w rękach
osób, które próbują zagrodzić
drogę ludziom twórczym, innowacyjnym. Wolą zachować
status quo dyskredytując tych,
którzy potrafią być motorem postępu.

Oczywiście, są wśród nas ludzie
dotknięci genem warcholstwa,
awanturnictwa. Nie da się temu
w żaden sposób zaprzeczyć, że
wywołują konflikty z czystej złośliwości, przewrotności, zawiści
czy malkontenctwa. I takim osobom nie należy ulegać. Ale bardzo łatwo je odróżnić, od osób
wnoszących w życie społeczne
tzw. „twórczy/ożywczy ferment”,
na podstawie rzeczowej oceny
ich uwag, propozycji. Ci ostatni
są niczym drożdże, dzięki którym ciasto nie kiśnie.
W teatrze życia, nieważne, czy
grana jest komedia czy tragedia, seniorzy rywalizują o role,
ilość czasu i miejsca dla siebie.
O jakość kostiumów i dekoracji. Uczestniczą w odwiecznym
konflikcie. Byle mądrze. Z pożytkiem dla siebie i innych aktorów
na scenie życia.

Dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta.
Emerytowany pracownik naukowy, dydaktyk, wykładowca
m.in. psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Prezes założyciel
UTW w Tarnowie Podgórnym,
na którym prowadzi popularne
zajęcia z psychologii dla seniorów. Autorka książki „Przepis na
człowieka” dedykowanej słuchaczom UTW.

Emerytura
bez podatku
Parlament odrzucił projekt PSL
dotyczący emerytur bez podatku. Ludowcy nie dają za wygraną
i tworzą komitet społeczny, który
będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy o pomocy państwa dla seniorów. Projekt ustawy zakłada, że emeryci i renciści
będą zachowywać kwoty brutto
otrzymywanych
świadczeń,
ponieważ nie będą już musieli
odprowadzać od nich podatku i
składki do ZUS. Rada Naczelna
PSL podjęła ostatnio decyzję o
założeniu ogólnopolskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
Projektu ustawy o pomocy państwa dla seniorów.

Produkty
dostępne
w refundacji.

• Innowacyjny wkład chłonny z przyjaznym dla skóry pH 5,5
utrzymuje zdrową kondycję skóry i chroni przed
złymi czynnikami

100+ dla
seniora
Otmuchów
100 złotych miesięcznie dla
każdej osoby powyżej 80. roku
życia. Na wniosek burmistrza
Rada
Miejska
Otmuchowa
wprowadza wsparcie dla seniorów 80+ zameldowanych na terenie gminy od co najmniej roku
i to bez względu na wysokość
dochodów. Program będzie realizowany od 1 maja, wystarczy
złożyć prosty formularz wniosku
w urzędzie. Urzędncy szacują,
że z pomocy skorzysta ok. 750
osób.

• Bezkonkurencyjny system szybkiego wchłaniania zapewnia
wysoki poziom bezpieczeństwa i komfort suchej skóry
• Idealne dopasowanie do kształtu ciała pozwala na pełną
aktywność i dyskrecję w każdej sytuacji
• Największy wybór rozmiarów (XS – XL)
oraz poziomów chłonności.

ZAMÓW DARMOWY PRODUKT
DO TESTOWANIA.
Zadzwoń na bezpłatną infolinię: 800 26 96 36
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
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Bezpłatne badania słuchu
Już dziś umów darmową wizytę w jednym
z blisko 200 oddziałów KIND w całej Polsce.
Zadbaj o siebie i ciesz się dobrym słyszeniem
przez całe życie.
Zarezerwuj termin na stronie www.kind.com
lub pod nr infolinii 800 100 106.

… ponieważ znów słyszę śpiew
ptaków, mruczenie kota i szum
morskich fal.
Monika M.-D. Wielbicielka muzyki i natury. Jest zaskoczona
tym, co może usłyszeć za pomocą aparatów słuchowych.

www.GazetaSenior.pl

Rodzaje materacy
Jak się wyspać. Odcinek 2

Porady Pana Jana z Fabryki Materacy JANPOL
Bezsenność lub uczucie
zmęczenia pomimo odpowiednej ilości snu są zmorą
wielu seniorów. Najczęstszą
przyczyną jest źle dobrany
materac. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy właśnie o tym, jaki powinien być
idealny materac dla seniora.
Materac piankowy wybierany jest chyba najczęściej. Co
powinniśmy o nim wiedzieć?
Pan Jan: Materace piankowe
różnią się między sobą właściwościami,
elastycznością
i twardością. W zależności
od preferencji mogą zawierać wkład z pianki termoelastycznej, wysokoelastycznej
typu HR lub poliuteranowej.
Pierwsza z nich reaguje na
ciepło – przejmuje je z organizmu i pod wpływem temperatury
zwiększa
swoją
plastyczność.
Dostosowuje
się idealnie do ciała, zapewniając wygodny sen i dobre
podparcie dla kręgosłupa.

A materace lateksowe?
Pan Jan: Charakteryzują się
dużą wytrzymałością, odpornością na trwałe odkształcenia, świetnie „oddychają”. Mają wysoki stopień elastyczności, co umożliwia
dopasowanie do kształtu ciała
w każdym położeniu. Są antybakteryjne i z tego względu polecane szczególnie alergikom.
Część osób uważa, że sprężynowe są najlepsze…
Pan Jan: Materace sprężynowe dzielą się na kieszeniowe
i bonnellowe. W kieszeniowych
sprężyny działają niezależnie
od siebie, sprawiając, że każda
część ciała zyskuje podparcie
adekwatne do swojego ciężaru.
W bonnellowych mamy do czynienia ze sprężystością progresywną, co oznacza, że mały nacisk na materac wywołuje mały
opór sprężyny, duży – większą
siłę wypierania. Sprężyny są ze
sobą połączone, a więc nacisk
w jednym miejscu przenosi się na
większą powierzchnię podłoża
do spania. Gdy śpimy we dwoje

i mamy różną wagę ciała, polecany jest zakup dwóch materacy –
każdy z nich osobno dopasowuje
się do ciężaru osoby śpiącej.
A materace kieszeniowe?
Dla kogo będą najlepsze?
Pan Jan: To kolejna kategoria
modeli bazujących na konstrukcji sprężynowej. Różnią
się tym, że każda sprężyna
umieszczona jest w oddzielnej
kieszeni, a więc praca jednej
nie wpływa na drugą. Ma to
szczególne znaczenie, kiedy śpimy we dwoje – zmiana
pozycji osoby śpiącej obok
nie jest tak odczuwalna, jak
na innych typach materacy.
Unikamy w ten sposób tzw.
efektu „falowania”, który występuje, gdy np. przewracamy
się z boku na bok. Zapewniają
więc wygodny sen i reagują
punktowo na nacisk ciała.

W następnym odcinku Pan Jan opowie,
jak wybrać materac dla osoby chorej.

www.kind.com

Fabryka Materacy JANPOL to polska firma z 27-letnim doświadczeniem. Oferuje szeroki wybór materacy i łóżek, a także
nakładki higieniczne, materace posłaniowe i dodatki. Swoją ofertę kieruje do klientów indywidualnych, a także branży
hotelowej i sanatoryjnej. Wysokie standardy jakości, duży wybór wzornictwa, ergonomia zastosowania oraz doskonały
serwis i fachowe doradztwo pozwala dostarczać rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego,
wymagającego użytkownika. Wybór materaca Fabryki Materacy JANPOL to gwarancja wypoczynku (www.janpol.pl)
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„Niebiański Spacer” z Prymasem Polski

REKLAMA

Dlaczego Buksa Travel
smaczne i obfite pełne wyżywienie
swojska, rodzinna atmosfera
(klienci to Polacy)
wyłącznie polska obsługa
REKLAMA

prezenty
na
a
i cen ł
n
d
0
z
1
79
od 9

Pierwszą Komunię Świętą

a
i cen ł
n
d
2
1
299 z
od 1

www.jednosc.com.pl

Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku od 6 lat organizuje
„Niebiański Spacer”, poświęcony
pamięci tym, którzy odeszli. W tym
roku, z uczestnikami spaceru spotkał się abp Wojciech Polak – Prymas
Polski i metropolita gnieźnieński.
„Niebiański Spacer” to inicjatywa
Kazimierzowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku z Bydgoszczy,
której ideą jest zaduma i pamięć
o nieżyjących koleżankach i kolegach. Honorowym gościem wydarzenia był abp Wojciech Polak,
Prymas Polski i metropolita gnieźnieński, który spotkał się z uczestnikami spaceru przy pomniku ku czci
Jana Pawła II w Smukale. Prymasowi Polski zaimponowała inicjatywa
bydgoskich seniorów, pochwalił
również uczestników wydarzenia
za ideę spaceru oraz aktywną formę wypoczynku (sam jest zapalonym kijkarzem). Na zakończenia
spotkania arcybiskup udzielił błogosławieństwa wszystkim uczestnikom „Niebiańskiego Spaceru”.
W spacerze z kijkami wzięli udział
seniorzy KUTW oraz delegacje Uniwersytetu Trzeciego Wieku AGORA
NESTORA przy Miejskim Centrum
Kultury i Uniwersytetu Każdego
Wieku, który działa w strukturach
Wyższej Szkoły Bankowej. Do grupy (jako „przyszły senior”) dołączył
radny miejski – Bogdan Dzakanowski. Aby podkreślić ideę „niebiańskości” spaceru, jego uczestnicy posiadali niebieskie elementy
stroju i niebieskie baloniki. Trasa
pokonana 9 października miała 7
km długości i prowadziła od przystanku Podkowa do „kajaku JP II”
w Smukale. Tam odbyły się główne
uroczystości połączone z modlitwą,
wspomnieniami, recytacją poezji,
śpiewaniem „Barki” i zapaleniem
zniczy.
Miłosz Sałaciński/ red. JS

Wyjazd autokaru
możliwy z 60
miast w Polsce!

Cena zawiera:
ͫ 7 lub 9 noclegów w hotelach ***
na Riwierze Adriatyckiej
ͫ przejazd komfortowym autokarem
z cafebar i WC
ͫ polska obsługa
ͫ wyżywienie 3x z dziennie

ͫ odległość hoteli od morza 100-200 m
ͫ możliwe wycieczki fakultatywne (m.in.
Rzym, Wenecja, Florencja+Bolonia,
panoramiczny rejs statkiem, San Marino)
ͫ ubezpieczenie od chorób
przewlekłych oraz KL i NNW

Zapraszamy do kontaktu
Buksa Travel
ul. Orkana 5, Bielsko-Biała

Infolinia: +48 33 811 77 26
E-mail: biuro@buksatravel.pl
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Czy wiesz, że?
Jeszcze 50 lat temu osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego były unieruchamiane lub zalecano im ograniczanie wysiłku fizycznego. Dziś wiadomo, że rehabilitacja, w tym jej niezbędny
element – ćwiczenia, powinna zostać wdrożona jak najwcześniej
po ustabilizowaniu się stanu pacjenta. Dlatego rozpoczyna się
już w szpitalu, a następnie kontynuuje na oddziałach rehabilitacji
kardiologicznej lub w sanatoriach. Jak wynika z Rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
rehabilitacji leczniczej z 2013 r., takie usprawnianie w ramach NFZ
– w zależności od kategorii – może się rozpocząć nie później niż
28, 42 lub 56 dni od wypisu ze szpitala, w którym leczono ostrą
fazę choroby i trwać od 2 do 5 tygodni.

Definicja assisted living
(czytaj: asystyd liwing) „assist“ oznacza z ang. pomagać wspierać, asystować,
„living“ z ang. live – żyć,
mieszkać

Assisted living
Samodzielne mieszkania
ze wsparciem dla seniorów

Idea assisted living narodziła się w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych, a matką tej rewolucji była
dr Keren Wilson, która próbowała znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swojej mamy po udarze. Domy
opieki w tamtym czasie nie spełniały jej oczekiwań i wyobrażeń o miejscu oferującym wsparcie i opiekę,
z drugiej zaś pozwalającym zachować samodzielność i niezależność.

Rehabilitacja kardiologiczna

W Polsce z roku na rok przybywa pacjentów, którym zalecana
jest rehabilitacja kardiologiczna. Niestety w wielu miejscach
w Polsce jest niedostępna,
co wynika ze zbyt małej ilości
świadczeń zakontraktowanych
przez NFZ lub z faktu, że pacjenci po hospitalizacji z powodów
kardiologicznych nie są na nią
kierowani. Wprowadzenie rehabilitacji domowej może zmniejszyć liczbę incydentów sercowo-naczyniowych w naszym
kraju. Nowoczesna rehabilitacja
kardiologiczna może być realizowana dziś na różne sposoby,
w ośrodku stacjonarnym, ambulatoryjnie, a nawet w domu.
W ośrodku
Ośrodek MEDI-system MARIANNA poszerza ofertę rehabilitacji
kardiologicznej o rehabilitację
realizowaną w ośrodku dziennym oraz wprowadzając telerehabilitację hybrydową. To oznacza, że pacjenci po zawale czy
zabiegach kardiochirurgicznych
mogą się rehabilitować przebywając w ośrodku tylko przez kilka godzin dziennie. Dodatkowo
możliwa jest telerehabilitacja,
czyli kontynuacja rehabilitacji
kardiologicznej w domu.
Rehabilitacja szyta na miarę
Rehabilitacja kardiologiczna po-

lega na indywidualnie dobranym
schemacie treningowym, przygotowanym przez zespół lekarzy
specjalistów. Schemat ustala się
na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni,
testów marszowych, wyników
innych nieinwazyjnych badań
kardiologicznych (m.in. EKG metodą Holtera, ECHO serca, monitorowanie ciśnienia tętniczego
metodą Holtera) oraz ogólnego
stanu zdrowia pacjenta. Rehabilitacja obejmuje trening interwałowy na cykloergometrze i innym
sprzęcie, gimnastykę ogólnie
usprawniającą na sali gimnastycznej, zajęcia edukacyjne
ukierunkowane na profilaktykę
chorób układu krążenia, wtórną
prewencję i rehabilitację.
Czas jej trwania ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego i wynosi nie więcej
niż 24 dni zabiegowe w okresie
90 dni. – Wprowadziliśmy usługę
z myślą o pacjentach kardiologicznych, którzy nie wymagają
całodobowej opieki medycznej
i dlatego mogą przyjeżdżać na
rehabilitację do ośrodka na kilka
godzin dziennie. W tym czasie
pozostają pod naszym nadzorem, a w razie konieczności mają
możliwość skorzystania z porady
kardiologa czy innego specjalisty.
Ci pacjenci są zwykle chętni do
przejścia na telerehabilitację, gdy
tylko jest to możliwe. To z kolei
przyspiesza ich powrót do normalnego życia, również zawodowego – mówi dr Katarzyna Jacewicz-Płusa, kardiolog z Ośrodka
MEDI-system MARIANNA.
Dla kogo
Rehabilitacja kardiologiczna to
świadczenia udzielane pacjentom, którzy nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego,
a w szczególności: po ostrych
zespołach wieńcowych (np. po
zawale), plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych, zabiegach z zakresu
chirurgii naczyniowej, zaostrzeniach niewydolności serca.
Jak skorzystać
Skierowanie na rehabilitację
kardiologiczną
w
ośrodku/
oddziale dziennym wystawia

www.GazetaSenior.pl

Połączyła więc zalety pozostania
w domu z zaletami domu opieki
i w ten sposób powstały samodzielne mieszkania dla seniorów,
ale z kompleksowym wsparciem
personelu medycznego i wszelkiej innej niezbędnej pomocy
i aktywności. Pierwszy dom powstał w Portland w stanie Oregon
w 1981 r. Ewolucja od instytucjonalnej opieki do assisted living
stała się popularna na całym
świecie, a w USA i Europie popularną formą spędzania emerytury. Dziś dociera także do Polski.
We Wrocławiu mieszkania dla
seniorów oferuje MEDI-system
Na Dyrekcyjnej. W pięknym i doskonale zlokalizowanym budynku (vis a vis Galerii Wroclavia)
mieści się centrum opieki nad
osobami starszymi o zróżnicowanych potrzebach, począwszy

od osób samodzielnych i apartamentów dla seniorów właśnie
w formie assisted living, poprzez
seniorów wymagających całodobowego wsparcia pielęgniarsko-opiekuńczego (Dom Opieki),
jak też osoby wymagające stałego nadzoru 24 godz. na dobę
(Centrum Chorób Demencyjnych). Dla komfortu mieszkańców wszystkie części działają
w obrębie jednego kompleksu,
ale do każdej prowadzi osobne
wejście.
Bezpieczeństwo,
intymność, opieka
Mieszkania dla seniorów w formie assisted living to luksusowe
apartamenty, w których mieszkańcy pozostają niezależni, ale
jednocześnie mają zapewnione
bezpieczeństwo i opiekę oraz
aktywności wzbogacające co-

lekarz oddziału kardiologii lub
kardiochirurgii, oddziału chorób wewnętrznych, poradni
kardiologicznej lub rehabilitacyjnej. Skierowanie wystarczy
przesłać na adres mailowy:
recepcja.marianna2@medisystem.pl,
a oryginał dostarczyć do ośrodka MEDI-system MARIANNA
w ciągu 14 dni.
Rehabilitacja hybrydowa –
ćwicz we własnym domu
Dzięki specjalnym urządzeniom
pacjenci kardiologiczni mogą
rozpocząć rehabilitację w trybie
stacjonarnym, a kontynuować
we własnym domu. W ośrodku
specjaliści oceniają stan kliniczny i wydolność fizyczną oraz
opracowują indywidualny plan
treningowy. Po ok. tygodniu rehabilitacji stacjonarnej pacjent
kontynuuje ćwiczenia w domu.
Jest wtedy wyposażony w urządzenie Pro-PLUS, które umożliwia wykonanie czynności niezbędnych do rozpoczęcia sesji

treningowej. Są to pomiar ciśnienia i masy ciała, badanie EKG
przed rozpoczęciem ćwiczeń,
odebranie telefonu z ośrodka
i udzielenie odpowiedzi na kilka
standardowych pytań, badanie
EKG rozpoczynające sesję, wykonanie kilku cykli ćwiczeń, badań EKG i odpoczynków zgodnie z wytycznymi aparatu. Po
zakończeniu sesji treningowej
urządzenie automatycznie przesyła do ośrodka zgromadzone
dane (EKG, poziom saturacji).
Telerehabilitacja
Telerehabilitacja w warunkach
domowych jest bezpieczna
i efektywna. Osoby, które z niej
skorzystały, mówią o znacznej
poprawie jakości życia oraz
możliwości szybkiego powrotu
do codziennej aktywności. Jest
też znacznie tańsza dla państwa
niż rehabilitacja ambulatoryjna,
która oznacza znacznie większe
nakłady finansowe.

MEDI-system HONORATA
Dom Opieki
ul. Główna 31
41-503 Chorzów Maciejkowice
+48 32 445 71 42

MEDI-system MARIANNA
Fizjoterapia ambulatoryjna,
Rehabilitacja neurologiczna,
kardiologiczna i ogólnoustrojowa
Trasa Lubelska 13, 05-462
Majdan gm. Wiązowna
+48 22 266 88 42

MEDI-system KONSTANCJA
Ośrodek Wentylacji Respiratorem
Bielawa, ul. Lipowa 1, 05-520
Konstancin Jeziorna
+48 22 266 88 47

MEDI-system OSTROWIA
Dom Opieki, Fizjoterapia ambulatoryjna, rehabilitacja neurologiczna i ogólnoustrojowa
Wólka Ostrożeńska 15a
08-404 Górzno
+48 25 747 87 80

MEDI-system KONSTANCJA
Ośrodek opiekuńczo-leczniczy
Bielawa, ul. Lipowa 1, 05-520
Konstancin-Jeziorna
+48 22 266 88 45

MEDI-system MAZOWIA
Oddział rehabilitacji, Ośrodek
opiekuńczo-leczniczy
ul. Mazowiecka 6/8
00-048 Warszawa
+48 22 888 59 01

Dom Opieki Ostoya
Pobyty długo- i krótkoterminowe, również poszpitalne
ul. Kręta 31, 05-082 Stare Babice (15 km od Warszawy)
+48 22 487 98 94 wew. 1
+48 606 492 732

MEDI-system Na Dyrekcyjnej
Assisted living (mieszkania dla
seniorów), Dom opieki,
Centrum Chorób Demencyjnych
ul. Dyrekcyjna 5-7
50-528 Wrocław
biuro.nadyrekcyjnej@medisystem.pl
+48 71 311 11 88

dzienne życie. Poza doskonałą
lokalizacją w centrum Wrocławia wśród atutów apartamentów senioralnych można wymienić mieszkanie bez barier
architektonicznych, regularne
sprzątanie, usługi pralnicze, zakupy na życzenie, pokoje spotkań na terenie kampusu, zielony ogród, klub zainteresowań.
MEDI-system oferuje bogaty
program aktywności fizycznych
i intelektualnych (zajęcia fitness,
pokazy filmowe, organizacja imprez okolicznościowych). W tle
dyskretnie działa całodobowy
monitoring. Personel medyczny,
dostępny na wezwanie, koordynuje wizyty lekarzy i zapewnia
nowoczesne metody rehabilitacji. Mieszkańcy chętnie korzystają z atrakcji w Klubie Seniora. Od poniedziałku do piątku

odbywają się bezpłatne zajęcia
sportowe, warsztaty artystyczne, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, treningi umysłu.
Co ważne, na zajęcia Klubu Seniora chętnie zapisują się również wrocławscy seniorzy.
„Żyjemy wszyscy razem,
obok siebie”
MEDI-system Na Dyrekcyjnej
ma bardzo dobre opinie. Zapytaliśmy Beatę Leszczyńską, prezes MEDI-system, czym sobie
na to zasłużył.
– Myślę, że sekret tkwi w naszej
filozofii opieki nad seniorem,
którego rodzina nie „oddaje”,
tylko powierza w dobre ręce.
Dlatego już na początku pobytu
staramy się poznać stan zdrowia, potrzeby fizjoterapeutyczne
seniora, a także przyzwyczajenia, nawyki, ulubione aktywności. Pomagają nam w tym rodziny oraz sami pensjonariusze.
Jedna z naszych podopiecznych, zapytana, jak zachęciłaby
kogoś do zamieszkania w domu
opieki, odpowiedziała: „Przyjdź
do nas, bo tu jest dobrze
i ciepło. Żyjemy wszyscy razem,
obok siebie. Jak przychodzi
ktoś nowy, to mu wszystko tłumaczymy i wspieramy”.

Jak znaleźć „drugi dom”
dla seniora? Porada
Prywatny dom opieki musi posiadać zezwolenie i wpis w rejestrze wojewody. Weryfikacja jest łatwiejsza w przypadku ośrodków
opiekuńczo-leczniczych o statusie podmiotu
leczniczego (ich wykaz znajduje się na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl, gdyż muszą one
spełniać wysokie wymagania i podlegają kontroli wojewodów oraz właściwych izb samorządów medycznych. Przed podjęciem decyzji warto odwiedzić dom opieki i zobaczyć
jak wygląda i funkcjonuje placówka, gdzie ma
zamieszkać nasz bliski.

MEDI-system, działający od
2001 r., jest liderem stacjonarnej
opieki długoterminowej. Oferuje
blisko 1000 miejsc w dziewięciu
nowoczesnych domach opieki
i klinikach rehabilitacyjnych w całym kraju. O zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów dba ponad
750-osobowy zespół (pielęg-

niarki i opiekunki, fizjoterapeuci,
lekarze, terapeuci zajęciowi, logopedzi i psycholodzy, personel
pomocniczy i administracyjny).
Ośrodki MEDI-system oferują
opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach
NFZ lub w formie komercyjnej.
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Wrocław przeciw
e-wykluczeniu seniorów
Wrocław

Telefon Seniora!

71 344 44 44
godz. 9.00-15.00

II Wrocławskie
Forum
Senioralne
Wrocław

Interesujesz się problematyką
osób starszych? Weź udział
w II Wrocławskim Forum Senioralnym. To dobra okazja do
wymiany poglądów i doświadczeń związanych z problemami
seniorów.
Wrocławskie Forum Senioralne
powstało z inicjatywy Wrocławskiego Centrum Seniora jako
wydarzenie cykliczne, umożliwiające budowanie partnerskiej
sieci współpracy między samorządami, biznesem, organizacjami pozarządowymi i mediami
dla poprawy jakości życia osób
starszych, wymiany wiedzy i dobrych praktyk.
Do udziału w drugiej edycji zapraszamy wszystkich zainteresowanych: ekspertów w dziedzinie
gerontologii, organizacje i instytucje działające na rzecz osób starszych, media, firmy komercyjne,
kadrę akademicką, studentów,
szczególnie zaś seniorów.
Tegoroczne forum obejmuje szeroko rozumianą problematykę
gerontologiczną. Odbędzie się 29
maja w Domu Technika NOT przy
ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.
Organizatorami spotkania są:
Wrocławskie Centrum Seniora
i „Gazeta Wrocławska”, przy
współpracy z UTW w UWr. Patronat medialny Gazeta Senior.
Zarezerwuj miejsce, dzwoniąc
pod bezpłatny nr 800 116 231,
w godzinach 9.00 - 16.00

Starsze pokolenie, wbrew stereotypom, chętnie korzysta
z udogodnień i ułatwień w codzienności, jeżeli tylko uzna, że
warto. Dziś te ułatwienia często nazywane są innowacjami.
Gdzie we Wrocławiu organizowane są kursy komputerowe
dla seniorów? Gdzie bezpłatnie
poserfujemy po sieci?
O znaczeniu innowacji w zarządzaniu miastem dyskutowano
podczas panelu zatytułowanego
„Budujemy miasto oparte na wiedzy” w ramach Dnia Ekonomii
na Uniwersytecie Wrocławskim.
Mówiono m.in. o prospołecznych działaniach władz miasta
wspierających wrocławian w korzystaniu z nowych technologii.
Wymieniono wiele projektów,
inicjatyw, akcji i miejsc kierowanych do osób w różnym wieku
i stopniu zaznajomienia z nowym
technologiami. Postanowiliśmy
przyjrzeć się bliżej tym, które cieszą się największym zainteresowaniem seniorów.
Historia najnowsza
Nawet niektórzy seniorzy mogą
już nie pamiętać, jak wyglądało korzystanie z technologii
w 2004 r. W tym roku na Placu
Teatralnym otworzono pierwszą
Mediatekę, to połączenie biblioteki z miejscem, w którym poza
płytami DVD i płytami kompaktową można było korzystać z Internetu! Dostęp był limitowany
i ustawiały się do niego kolejki.
14 lat później w Przejściu Świdnickim otwarto Centrum Innowacji PRZEJŚCIE. Tu poza częścią
z książkami i mediami można
stworzyć grę komputerową...
Miasto na wiele sposobów walczy z e-wykluczeniem, czyli
brakiem wiedzy i umiejętności
w posługiwaniu się nowymi
urządzeniami elektronicznymi.
Z myślą o seniorach powstały
kluby e-seniora przy Miejskich
Bibliotekach Publicznych we
Wrocławiu, gdzie każdy emeryt
może skorzystać z bezpłatnego
dostępu do komputera i internetu. Za opłatą można także drukować. Dodatkowo w wybranych

placówkach prowadzone są
bezpłatne kursy komputerowe
dla seniorów. Biblioteki są na
każdym wrocławskim osiedlu, to
także ważna informacja dla zapalonych internautów-seniorów
w razie awarii sprzętu (lista adresów ).
Również Wrocławskie Centrum
Seniora ma swojej ofercie indywidualne konsultacje komputerowe. Prowadzą je młodzi
ludzie – wolontariusze, dla których nowe technologie nie mają
tajemnic. –Międzypokoleniowa
idea sprawdza się doskonale.
Indywidualne podejście pozwala
popracować nad zagadnieniami, które sprawiają wciąż jakąś
trudność – mówi Ilona Zakowicz
z WCS.
Informację o wolnych miejscach na
kursach w naszym mieście otrzymamy pod Telefonem Seniora.
Komputer vs internet
Seniorzy mogą serfować w ponad 130 punktach we Wrocławiu
bez ograniczeń i za darmo. Zasięg złapiemy m.in. na Starym
Mieście, w Hali Stulecia, terminalu Portu Lotniczego, Ostrowie
Tumskim, Rondzie Reagana,
Wyspie Słodowej, Aquaparku,
Dworcu Głównym PKP, okolicach
Stadionu Wrocław czy Panoramy
Racławickiej. Uruchamiamy aplikację poszukującą sieci i wybieramy sieć Miejski Internet. Zostaniemy przekierowani na stronę
logowania i otrzymamy kod niezbędny do połączenia. Wpisujemy go w okienku logowania, akceptujemy regulamin. Przez 60
minut serfujemy po sieci. Po tym
czasie bez problemu możemy
zalogować się ponownie. Usługa dostarczana jest bezpłatnie
przez Urząd Miejski. Dodatkowe informacje: MiejskiInternet@
wroclaw.eu
Połączenie biblioteki z nowymi
technologiami
Unikalnym miejscem na mapie wrocławskich bibliotek jest
Centrum Innowacji PRZEJŚCIE,
położone w przebudowanym
Przejściu Świdnickim. – Postanowiliśmy, że chcemy przebudowa-

ne przejście wykorzystać do celów kulturalnych i społecznych.
Chcieliśmy to miejsce zaprojektować w sposób niestandardowy
i bardzo się cieszymy, że nam się
to udało – mówi Jacek Sutryk,
dyrektor Departamentu Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego
we Wrocławiu.
W Centrum na użytkowników
czekają
nowe
technologie,
w tym: rowery stacjonarne, którymi można naładować telefon lub
laptop, drukarka 3D oraz specjalne okulary wykorzystujące technologię wirtualnej rzeczywistości. Znajdziemy tu strefę relaksu,
e-czytelnię,
gry
planszowe,
naukę korzystania z czytników
E-Ink, smartfonów, tabletów, gaming i game development (projektowanie gier, fabuł, tworzenie
postaci, animacja, grafika).
Część zajęć jest bezpłatna, np.
korzystanie z wirtualnej rzeczywistości, płatne są niektóre warsztaty (harmonogram:
www.biblioteka.wroc.pl/przejscie).

Bezpłatny dostęp do
komputera i internetu
w Miejskich Bibliotekach
Publicznych we Wrocławiu
MBP nr 1, ul. Sztabowa 98
MBP nr 2, ul. Eluarda 51-55
MBP nr 4, ul. Wieczysta 105
MBP nr 5, ul. Namysłowska 8
MBP nr 6, ul. Lwowska 21
MBP nr 7, ul. Suwalska 5
MBP nr 11, ul. Krzywoustego 286
MBP nr 12, ul. Piłsudskiego 105
MBP nr 13, ul. Świdnicka 19
MBP nr 15, ul. Tymiankowa 3
MBP nr 16, ul. Kolista 17
MBP nr 18, ul. Grabiszyńska 236a
MBP nr 22, ul. Chociebuska 8-10
MBP nr 23, Bulwar Ikara 29-31
MBP nr 29, ul. Reja 1
MBP nr 37, ul. Sempołowskiej 54a
MBP nr 40, ul. Przybyszewskiego 59
MBP nr 42, ul. Serbska 5a
MBP nr 44, ul. Powstańców Śl. 210
MBP nr 45, ul. Traugutta 82
MBP nr 47, ul. Polna 4
MBP nr 57, ul. Szewska 78
MBP nr 58, pl. Teatralny 5
MBP nr 63, pl. Wyzwolenia 4

Pamiętają Państwo kampanię
społeczną „Wyloguj się do
życia”? W kampanię zaangażował się m.in Robert Lewandowski, a poświęcona była
ona uzależnieniu od komputera i Internetu. W dzisiejszych czasach coraz częściej
widzimy zwłaszcza młodych
ludzi, którzy bardziej niż na
otaczający nas świat patrzę
w ekran swojego smartfona. W niektórych miastach
świata testowane są nawet
specjalne podświetlane znaki
montowane w chodnikach,
tak żeby osoby zapatrzone
w ekran telefonu nie wpadły
pod samochód. To przykłady być może skrajne, które
mniej dotyczą osób starszych. W przypadku seniorów, dostęp do komputera
i Internetu, bywa właśnie
pewnym „oknem na świat”.
Pozwala np. kontaktować się
z wnukami poprzez maila czy
komunikatory
internetowe
albo załatwić sprawy finansowe bez wyczekiwania w długich kolejkach w oddziałach
banku. Między innymi o tym
traktuje aktualny numer „Gazety Senior”. Co cieszy
najbardziej, wrocławscy seniorzy z Internetu korzystają
chętnie i coraz śmielej. I bardzo dobrze.

Jacek Sutryk

Dyrektor Departamentu Spraw
Społecznych we wrocławskim
magistracie

Ciekawe strony internetowe dla seniorów: www.wroclaw.pl, www.seniorzy.wroclaw.pl

III Wrocławskie
Dni Gerontologii
Wrocław 2018

Srebrna gospodarka wobec
wyzwań starzejącego się społeczeństwa to temat III Wrocławskich Dni Gerontologii, które
odbędą się 25-26 października
2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym. Autorytety będą otwarcie dyskutować ze studentami,
seniorami, reprezentantami firm
i instytucji o trudnych zagadnieniach gerontologii, geriatrii i ekonomii. Zapraszamy już dziś.
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie
Centrum Seniora, Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu,
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Uniwersytecie Wrocławskim.

Zamknięte sklepy
otwarte miasto
Akcja!

Mieszkańcy Wrocławia razem
z całymi rodzinami wzięli udział
w wyjątkowym wydarzeniu „Zamknięte sklepy – Otwarte miasto”. Miasto wspólnie z partnerami zaprezentowało bogatą ofertę
społeczną, kulturalną i sportową.
Swoje stoiska przygotowali m.in.
Hala Stulecia, Hydropolis, Miejskie Centrum Sportu, Muzeum
Narodowe, wrocławskie ZOO,
WKS Śląsk Wrocław oraz wiele
innych wrocławskich instytucji,
firm i podmiotów.

„Przyjaciel WCS” dla Pani Henryki

Pani Henryka Zaradna, 88-letnia
seniorka z Wrocławia przekazała
Wrocławskiemu Centrum Seniora kilkanaście worków materiałów pasmanteryjnych, wśród
których znalazły się m.in. włóczki, materiały do szycia, ozdoby
i dodatki krawieckie. 10 kwietnia Robert Pawliszko, kierownik

WCS wraz z podziękowaniami
wręczył Pani Henryce Certyfikat
„Przyjaciela Wrocławskiego Centrum Seniora” z okolicznościową
przypinką (srebrny listek dębu)
za zaangażowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych we
Wrocławskim Centrum Seniora.
Do WCS trafiło także kilkanaście książek, kwiaty oraz wyroby
fajansowe. Przekazane rzeczy
zostaną wykorzystane przez aktywne grupy seniorów działające przy Wrocławskim Centrum
Seniora (grupa Niespodzianki,
Kreatywni, O-CAL-eni) w ramach
działań międzypokoleniowych.

MAJ

Wrocławskie
Centrum Seniora
poleca
Trening pracy z ciałem
i umiejętności relaksowania
się z elementami karate
i samoobrony
8 maja, 15 maja,
22 maja, 29 maja
godz. 9.00-10.00, sala 210
Sprawność ciała i umysłu
8 maja, godz. 10.30-11.30, 15
maja, godz. 9.00-10.00, 22 maja,
godz. 10.30-11.30, 29 maja,
godz. 10.30-11.30, sala 210
Relaks Tai Chi
10 maja
godz. 10.00-11.30, sala 210
Zabiegi pielęgnacyjne
z wykorzystaniem naturalnych
surowców leczniczych
10 maja, godz. 12.00-14.00,
sala 210
Muzykoterapia dla seniorów
11 maja, 25 maja
godz.10.00-11.00, sala 210
Cykl „Zdrowe starzenie”:
gimnastyka mózgu
z elementami ćwiczeń
ogólnorozwojowych
14 maja, 28 maja
godz.10.30-11.30
Herbaty ziołowe i owocowe.
KAWON
15 maja
godz.12.00-14.00, sala 27
Prawo spółdzielcze/mieszkaniowe w kontekście zmian
w ustawie o spółdzielniach
mieszkaniowych
16 maja
godz.12.00-14.00, sala 27
Zdrowie od kuchni.
Pieczywo zwykłe, pieczywo
chrupki – co jeść?
17 maja
godz.10:00-12:00, sala 27
Poznajmy rośliny strączkowe:
prelekcja i warsztat kulinarny
18 maja
godz. 12.00-14.00, sala 27
Rehabilitacja wzroku.
Terapia widzenia
22 maja
godz. 12.00-14.00, sala 210
Film „Pan Tadeusz” w języku
esperanto, z wprowadzeniem
Romana Dobrzyńskiego.
Wydarzenie w j. polskim
i esperanckim. Wstęp wolny
23 maja
godz. 12.00-15.00, sala 210
Akademia Urody Seniora.
Sekrety twojego promiennego
makijażu
24 maja
godz. 10.00-11.30, sala 27
Złoty pierścień Rosji.
Spotkanie z podróżnikiem
Stefanem Mizią
30 maja
godz.14.00-16.00, sala 27
Zajęcia odbywają się w siedzibie Wrocławskiego Centrum
Seniora, pl. Dominikański 6.
Wstęp wolny, ale obowiązują
zapisy: 71 772 49 40 lub
mailowo:

elzbieta.iwanska@wcrs.wroclaw.pl
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Czas zadbać
o zdrowie
i sylwetkę

cennik:

oferta
dla osób
w wieku
55+

1 wejście 8 zł
4 wejścia 30 zł
8 wejść 50 zł
poniedziałek
środa
środa
sobota

godz. 10.30
godz. 10.30
godz. 17.00
godz. 11.15

Oddział Rataje POSiR zajmuje się od wielu lat aktywizacją seniorów. Program zajęć proponowany przez klub Nice lady Fitness
jest dostosowany do potrzeb osób w wieku 55+. Pomaga łagodzić
bóle kręgosłupa i stawów, zaburzenia równowagi, uczucie sztywności w stawach i spadek kondycji. Pod okiem wyspecjalizowanych instruktorów można podczas takich zajęć w bezpieczny sposób zadbać o zdrowie, kondycję i sylwetkę.

Rabat 20%
Zapraszamy serdecznie wszystkich Seniorów do naszej kręgielni, gdzie można miło
spędzić czas, zarówno grając w bowling, jak i pijąc herbatę przy stoliku. Na grę
w bowling (ang. Kręgle, czyt. „bołling”) przysługuje rabat 20% po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty od poniedziałku do czwartku. Tory są przystosowane również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Oddział Rataje POSiR
os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

tel. 61/871 06 42
Rataj

e

Hetm

ańs

ka

Zam

enh

ofa

pon-pt 9.00-21.00, sob-nd 9.00-15.00
Krucza

www.GazetaSenior.pl

Zielony Poznań. Konkurs Bezpłatna

komunikacja

Poznań
Po raz dwudziesty piąty Prezydent Miasta Poznania zaprasza
mieszkańców do wzięcia udziału
w konkursie „Zielony Poznań” na
najpiękniejsze balkony, tarasy,
ogrody przydomowe, działki na
terenach Rodzinnych Ogrodów
Działkowych i pasy zieleni. Do
konkursu mogą zgłosić się nie
tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody
przydomowe, działki i balkony,
ale także firmy i instytucje, które
zielonymi aranżacjami upiększają Poznań. Konkurs składa
się z dwóch etapów (osiedlowy
i miejski). W pierwszym etapie
– osiedlowym konkursu, przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku
Działkowców bądź Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych
dokonują w terminie do 20 lipca
br. lustracji zgłoszonych obiek-

tów. Najwyżej ocenione z nich
przechodzą do etapu drugiego
konkursu – miejskiego. Miejska
Komisja Konkursowa wybierze
do 30 sierpnia najciekawsze
i najwyżej punktowane obiekty
zgłoszone w pięciu kategoriach.
Regulamin oraz karty zgłoszeń
dostępne są w siedzibach rad
osiedli, w Wydziale Działalności
Gospodarczej i Rolnictwa (ul.
28 Czerwca 1956 r. nr 404, pok.
104), a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania
(www.poznan.pl).
Zgłoszenia do konkursu będą
przyjmowane do 20 czerwca br.
w Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych
Miasta oraz w Biurze Konkursu –
Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca
1956 r. nr 404, pok.104).

Wczasy z Klubem Seniora

ZDROWY KRĘgOSŁuP
gIMNASTYKA ZDROWOTNA
ZuMBA gOlD
ZuMBA gOlD

os. Piastowskie 106a
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Poznań
Klub Seniora Jeżyce w Poznaniu
zaprasza na wczasy Seniorów w
Ustroniu Morskim
w terminie od 18 do 30 czerwca
2018 r. Koszt 12 dni: 840 zł + 130
REKLAMA

zł za autokar. Zapisy z wpłatą są
przyjmowane w każdy poniedziałek w godz. 10.00-12.00 i czwartek w godz. 16.00-18.00 w Domu
Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19/21 w Poznaniu. Wpłatę należy uiścić do 1.06.2018 r.

Warszawa
Nie wszyscy seniorzy wiedzą,
że w stolicy mogą jeździć za
darmo komunikacją miejską.
Dlatego przypominamy o tym
warszawiakom, ale też gościom
stolicy. Osoby, które ukończyły
65 lat, mogą jeździć komunikacją miejską przez cały rok, płacąc jedynie 50 zł. Muszą jednak
posiadać imienny Bilet Seniora,
który obowiązuje zarówno w 1,
jak i 2 strefie. Natomiast osoby
mające więcej niż 70 lat życia
podróżują komunikacją miejską
bezpłatnie. Wystarczy, że podczas kontroli mają przy sobie
dokument potwierdzający wiek.
Uwaga! Dotyczy to nie tylko
mieszkańców Warszawy. Jeśli
odwiedzą nas starsi krewni z innych miast czy z zagranicy możemy śmiało wybrać się razem
na zwiedzanie miasta komunikacją miejską.

www.GazetaSenior.pl
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Hotel Junior Krakus*

30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33

tel. 12 652 02 05

rezerwacja@turystyka-krakus.com.pl

www.turystyka-krakus.com.pl
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Wiosna rozkwitła wśród uczestników Sopockich Targów Seniora
Sopot
W słoneczny kwietniowy weekend ponad 4 tysiące osób z całego Trójmiasta i województwa
odwiedziło Sopockie Targi
Seniora. Seniorzy chętnie korzystali z licznych propozycji
przygotowanych przez organizatorów. „Gazeta Senior”
bawiła się razem z sopockimi
seniorami. Wydarzenie bardzo
udane, gratulacje dla organizatorów! Udało im się nawet
zapewnić piękną pogodę.
– To był weekend pełen atrakcji,
podczas którego seniorzy po raz
kolejny udowodnili, że nieważna
jest metryka, lecz stan ducha
i to co w sercu – podsumowuje 8 edycję Sopockich Targów

Seniora Anna Jarosz, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sopocie, organizator targów. Seniorzy aktywnie
uczestniczyli w warsztatach ruchowych i artystycznych, a także
chętnie korzystali z możliwości
wykonania bezpłatnych badań
czy makijażu. Jak podkreślają
eksperci, najlepsza recepta na
dobrą starość to nie mieć czasu
na starzenie się! Rozwijać swoje
pasje, zainteresowania, nowe
umiejętności i dbać o relacje
z innymi ludźmi.
Zdrowie i edukacja
– Sopockie Targi Seniora mają także wymiar edukacyjny – podkreśla
Agnieszka Niedałtowska, koordynator Sopockich Targów Seniora.
– Przedstawiciele sopockich służb

mundurowych: Straży Miejskiej
oraz Policji rozmawiali z seniorami
na temat bezpieczeństwa, m.in.
jak uchronić się przed oszustami,
natomiast Straż Pożarna prezentowała czujnik czadu i uświadamiała jak ważne jest takie niewielkie
urządzenie, które może uratować
życie – dodaje Niedałtowska.
Ogromnym
zainteresowaniem
cieszyło się stoisko Studenckiego Koła Geriatrii GUMed, gdzie
studenci medycyny wykonywali
badania przesiewowe w kierunku
zespołu słabości, pod kątem ryzyka wystąpienia złamań i upadków.
Wspaniali, młodzi, pomocni przyszli lekarze, których, jak powiedziała nam Emilia Błeszyńska, szefując
kołu studenta, zapalają do pracy
lokalne autorytety geriatrii.

Do zobaczenia za rok!
Uśmiechy oraz podziw wśród
uczestników targów wzbudziły pokazy i występy na scenie,
m.in. tańce w wykonaniu seniorów, a także dzieci i młodzieży
z sopockiego MDK, pokaz karate
seniorów czy bardzo inspirujący
pokaz mody z udziałem modelek
50 + oraz prezentacja wiosennych kapeluszy.
Sopockie Targi Seniora pokazują,
że niezależnie od wieku zawsze
warto mieć w sercu wiosnę – jak
głosi hasło 8 edycji targów.
Organizatorzy targów i „Gazeta
Senior” zapraszają za rok! Jak dodaje Linda Matus, redaktor naczelna, dla redakcji to także okazja do
ciekawych spotkań z czytelnikami.

REKLAMA

Hotel y
Przyjaznm
Senioro

Oferta specjalna dla
zorganizowanych grup seniorów.
Serdecznie zapraszamy
do Krakowa.
• pokoje 1, 2 osobowe z łazienkami
• pokoje 2, 3 osobowe Studio
• usługi gastronomiczne:
śniadania, obiady, kolacje
• parking monitorowany

DOBRA JAKOŚĆ
W ATRAKCYJNEJ CENIE

Ośrodek Wczasowy Komandor w Pogorzelicy
zaprasza na wypoczynek nad morze

WCZASY DLA SENIORÓW:
już od 65 zł/os za dobę z pełnym wyżywieniem
• 3 posiłki dziennie
• komfortowe pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienką, TV, tarasem
lub trawnikiem
• wieczorki taneczne z muzyką na żywo
• grill i ognisko
• animacje i zajęcia dla Seniorów
• bogaty program artystyczny przygotowany przez animatora
• cisza, spokój i piękne miejsca do spacerów oraz wycieczek
rowerowych
Ośrodek Wczasowy Komandor jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sprawdź szczegóły na: www.owkomandor.pl
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. Czekamy!
tel. 91 386 30 19 kom. 501 571 830 biuro@owkomandor.pl
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Policjant, który mi pomógł.
Konkurs
kraj
Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji,
którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą w niesieniu
pomocy osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.
Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji XI już edycji ogólnopolskiego konkurs, który zainicjowało
Ogólnopolskie Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Nie-

bieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Zgłaszanie policjantów do konkursu potrwa do 31 maja 2018
r. Zgłoszenia przyjmowane są
od osób indywidualnych, instytucji lub organizacji. Natomiast
laureatów konkursu (5 osób)
wybiera Kapituła. Formularze
zgłoszeniowe można nadsyłać
na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres:
Niebieska Linia, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13. Formularz można pobrać na stronie:
www.policjant.niebieskalinia.pl

REKLAMA

Sklep medyczny
Artykuły medyczne

Sklep Medyczny

MANA
MEDICiegAo 36/H38,U
50-073 Wrocław
ul. Św. Anton

8114.20
/30,44
l. 71
Te
00- 00
10.
sb
7.0
0-1
9.0
pon-pt
.wroclaw.pl
www.artykuly.medyczne

• pieluchomajtki
• wkładki
urologiczne
• cewniki
• sprzęt stomijny
• rajstopy i podkolanówki przeciwżylakowe
• materace
i poduszki przeciwodleżynowe
• stabilizatory,
ortezy

• peruki i protezy
piersi
• chodziki
• wózki
inwalidzkie
• wkładki
ortopedyczne
• ciśnieniomierze
• glukometry
• laski, kule
i in. art. medyczne
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Muzeum Gdańska Punkty Informacyjne
zaprasza seniorów dla seniorów
Gdańsk
W jeden z czwartków każdego
miesiąca będą odbywać się nieodpłatne spotkania tematyczne.
Akcja „Wynieś coś z Muzeum”,
w zależności od tematyki zajęć,
pozwoli na wyniesienie wiedzy
praktycznej albo... własnoręcznie wykonanej pracy nawiązującej do konkretnego zabytku.
Tematyka spotkań będzie zróżnicowana. W nieodpłatnych
zajęciach prowadzonych przez
pracowników muzeum oraz
ekspertów zewnętrznych mogą
wziąć udział osoby, które ukończyły 60 lat. Spotkania, podzielone na dwie części, teoretyczną
i praktyczną, odbywać się będą
w jeden z czwartków każdego
miesiąca w godzinach 11-13.00.
Obowiązują
zapisy,
więcej
www.muzeumgdansk.pl.

Nowy portal
dla seniorów
Toruń
Będzie informował o inicjatywach skierowanych specjalnie
do seniorów z regionu. Dziś
coraz więcej seniorów korzysta z komputerów. To właśnie z myślą o nich, z inicjatywy Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Toruniu
powstało Regionalne Centrum
Informacji Senioralnej. Link:
www.infosenior.rops.torun.pl.
Znajdziemy w nim m.in. oferty imprez, materiały o dbaniu
o zdrowie, integracji oraz aktywizacji seniorów. Portal zaprasza także kluby seniora do prezentowania swojej działalności.

REKLAMA

Bydgoszcz,
Toruń, Włocławek,
Inowrocław
i Grudziądz
Rozpoczęły działalność punkty
informacyjne dla seniorów. Dyżur informacyjny w Bydgoszczy
odbywa się w siedzibie PCK przy
ul. Warmińskiego 10. W Toruniu
dyżury w każdy piątek w godz.
od 9.00 do 13.00 w siedzibie
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej, ul. Bartkiewiczówny 93. We Włocławku dyżur
informacyjny w każdy czwartek w godz. od 9.00 do 13.00,
w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul.
Zduńskiej 14. W Inowrocławiu
punkt
informacyjny
czynny
będzie w każdy poniedziałek
w godz. od 9.00 do 13.00 w Zarządzie Rejonowym Polskiego
Czerwonego Krzyża przy Alei
Okrężnej 79. W Grudziądzu dyżury w każdy wtorek w godz. od
9.00 do 13.00, w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego
Krzyża przy ul. Dąbrowskiego
11–13.

Tatuaż
Białystok
W Centrum im. Ludwika Zamenhofa seniorzy poznawali sztukę
tworzenia tatuażu. Skórki niektórych owoców są podobne do
ludzkich na tyle, że można na nich
ćwiczyć tworzenie tatuażu. Banany i pomarańcze poszły w ruch.
Uczestnicy warsztatów nie tylko
uczyli się wydziergiwania wybranego wzoru, ale mogli obejrzeć
też film o historii tatuażu. Zajęcia
odbyły się w ramach festiwalu
Underground/Independent organizowanego przez Białostocki
Ośrodek Kultury.

ul. Górnośląska9, 43-460 Wisła
tel. 33 855 11 40
kom. + 48 731 731 110
e-mail: kontakt@krokus.pl

Gościnność i dobry smak... u Źródeł
Krokus w Wiśle posiada wpis do rejestru
organizatorów i odbiorców turnusów rehabilitacyjnych
» 14 dniowe turnusy reha» wczasy wypoczynkowe
bilitacyjne już od 1299 zł/ » imprezy integracyjne
os., z możliwością rozli» pełne wyżywienie
czenia dofinansowania
» zabiegi rehabilitacyjne
» 7 dniowe wczasy rekrea- » wieczorki taneczne
cyjno-rehabilitacyjne od
» dni regionalne
590 zł/ os.
» wycieczki

www.krokus.pl

Taxi za darmo
Świebodzin
Świebodzińscy seniorzy mogą
pojechać taksówką do lekarza.
I to za darmo!
Od 16 kwietnia seniorzy 75+
korzystają z dwóch darmowych
programów: Taxi Seniora oraz
Majsterkowicz dla Seniora. Z darmowego przejazdu taksówką do
lekarza seniorzy mogą skorzystać

dwa razy w miesiącu. W przypadku programu „Majsterkowicz dla
Seniora” osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w zakresie
drobnych usterek technicznych.
Proste prace, niewymagające natychmiastowej interwencji mogą
dotyczyć m.in. odpowietrzenia
grzejnika, podłączenia pralki, regulacji drzwi, okien, montażu gniazdka elektrycznego, lampy, wymiany
zamków, uszczelki itp. W ciągu
trwania programu z takiej pomocy
można skorzystać dwa razy.

Chcą darmowych taksówek
Lublin

Wzorem innych miast, które oferują seniorom przejazd taksówką
po mieście za darmo, seniorzy

z Lublina apelują, by taką usługę
wprowadzili urzędnicy również
w ich mieści. Czy to się uda?

www.GazetaSenior.pl
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Dzień w Sztokholmie

Choć miasto jest oddalone od najbliższego brzegu morskiego o jakieś
30 kilometrów, to wpływają tu wielkie promy i statki. Sztokholm leży nad ogromnym
jeziorem Melar i z Bałtykiem łączy go kilka kanałów.
Największy, po którym pływają
wielkie promy, to świetnie broniony szlak z czasów Gustawa
Vasy. Długość szlaku wynosi
około 100 kilometrów. Po drodze zobaczycie fiordy i wysepki.
Mnóstwo tu zatoczek, kanałów
wodnych, przystani, portów
i oczywiście zabytków.
W rejonie Sztokholmu mieszka
jakieś 1,5 miliona miejscowych
i całkiem spora garstka turystów.
Nynäshamn
Promy z Polski cumują zwykle
w Nynäshamn. Do Sztokholmu
na dworzec Centralny dojedziemy stąd w godzinę pociągiem
za około 25 złotych. Od razu jesteśmy w centrum miasta.
Gamla Stan – Stare Miasto
Sztokholm został założony
przez Jarla Birgera w trzynastym
wieku. Wąskie uliczki, sporo kawiarni, sklepów z pamiątkami
i turyści o każdej porze dnia. Tu
także Zamek Królewski i rewelacyjny widok na port, drogie hotele, Muzeum Vasa. W zamku,
w Zbrojowni Królewskiej uważny turysta znajdzie przyciągające wzrok eksponaty z polskim
rodowodem. Wykonana dla
Zygmunta Augusta zbroja na
rycerza i konia z trawionej, zło-

conej stali. Składająca się z pełnej zbroi jeźdźca, zbroi końskiej
i siodła, została podarowana
królowi Szwecji, Janowi III przez
Annę Jagiellonkę w 1574 roku.
Trzy okrągłe tarcze paradne
Zygmunta Augusta, które trafiły
tu jako łupy wojenne z Rzeczypospolitej, zrabowane przez
Szwedów w Warszawie, w 1655
roku.
Muzeum Vasa
Większość wycieczek jest prowadzona do Muzeum Okrętu
Vasa. Ten wspaniale zdobiony
i rewelacyjnie zachowany okręt
jest przykładem pychy i arogancji władzy. Został zbudowany, by
zapewnić Szwedom przewagę
nad polską flotą na Bałtyku. Nie
lubili nas wtedy Szwedzi, dlatego pod okrętowymi latrynami
umieścili drewniane figury polskich szlachciców. Zbyt wysoki
i za wąski okręt po zwodowaniu
utrzymał się na wodzie zaledwie
dwadzieścia minut i zatonął.
Tak bywa, kiedy władza zajmuje
się inżynierską robotą. Jeśli nie
macie ochoty wąchać środków
konserwujących drewno, to możecie się wybrać na spacer po
dawnych terenach łowieckich
królów. Park Djurgården (pol.
Zwierzyniec) to wspaniałe miej-

sce, gdzie zobaczycie czaple,
ale też domki myśliwskie, gospody i sporo innych rozrywek.
Gdyby mocno padało, to można
wejść do Muzeum Nordyckiego.
To tuż obok.
Nobliści
To w Ratuszu zbierają się nobliści na uroczystych przyjęciach.
Sam budynek z czerwonej cegły
starannie wymurowany, wnętrza
ogromne, majestatyczne, raczej
surowe. Tutaj też złoty sarkofag
Jarla Birgera, założyciela miasta. Blisko stąd do dworca Centralnego.
Trudny wybór
Można już wracać do portu
w Nynäshamn lub może zostać
jeszcze dzień lub dwa i zobaczyć pałac i park królewski
w Drottningholm. To wprawdzie
na przedmieściach, ale obecnie
tam zamieszkuje rodzina królewska. Pałac i park są udostępnione do zwiedzania. Jedynie
policyjną taśmą są oddzielone
obszary, gdzie będą spacerowali lub jeździli konno członkowie
rodziny królewskiej i ich goście.
Pięknie zadbane ogrody, cudowne miejsce. Pierwszy pałac
został zbudowany dla Katarzyny
Jagiellonki. Trzeba przyznać, że
miała ta polska królewna cha-

rakter i dzielnie stała przy mężu
nawet wtedy, gdy byli uwięzieni
w zamku Gripsholm. Jeśli zostaniecie jeszcze na trzeci dzień, to
można popłynąć ze Sztokholmu
do zamku Gripsholm. Zobaczycie tam wspaniałą kolekcję polskich portretów zrabowanych
w czasie potopu. Wrócić można
pociągiem.
Od tysiąca lat polskie księżniczki były swatane z Wikingami.
Na początku drugiego tysiąclecia mocno trzymała w garści
szwedzkich panów siostra Bolesława Chrobrego, mieszkowa
córka, Sigrida. Legendarna postać mało znana w Polsce. Jak
głoszą podania, została pochowana w Westminsterze.
Komunikacja
Uwaga. Metro i koleje jeżdżą
w ruchu lewostronnym. Bilety
ulgowe przysługują do 20 i po
65 roku życia.
Ci, co byli wiedzą, że dzień
w Sztokholmie to za mało, optymalnie tak ze trzy, ale wtedy
przyjemność oglądania szwedzkiej stolicy zaczyna być kosztowna.
Jerzy Dudzik

REKLAMA

REKLAMA

• 200 m do plaży
• Cena 75 zł / os. za dobę
• Pokoje z wyżywieniem
3 posiłki dziennie
• W cenie wieczorek taneczny

ul. Słoneczna 3 (Pokoje)
ul. Polna 1 (Domki drewniane)
78-131 Dźwirzyno
tel./fax 94 35 85 567, kom. 509 934 016
rezerwacja@osrodeksloneczko.pl
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Prenumerata Gazety Senior
GRUPOWA
Pakiet Czerwony

z dostawą do
skrzynki pocztowej

10 kolejnych numerów
od numeru 5/2018 do numeru 2/2019

25 egzemplarzy każdego z numerów
w sumie 250 egzemplarzy

cena 499 zł (całkowity koszt)
koszt przesyłki kurierskiej zawarty w cenie

TYLKO 1,99 zł za egzemplarz
Idealne rozwiązanie dla rady seniorów, klubu seniora, utw.

Prenumerata
indywidualna

TYLKO

1,99

zł
egzemplarz

Prenumerata pojedynczych
egzemplarzy dostępna jest
w każdej placówce Poczty Polskiej
lub na stronie poczta-polska.
pl/prenumerata. Koszt egz.
w prenumeracie pocztowej
4 zł. Do 25 maja przyjmowane są
zamówienia na prenumeratę na
III i IV kwartał 2018 r.

Jak zamówić wybrany
PAKIET Gazety Senior

Krok 1.

Kwotę za wybrany PAKIET Gazety Senior
wpłać na konto:
mBank, nr konta
43 1140 2004 0000 3702 5203 6868
(przelewem tradycyjny, elektronicznym
lub przekazem
pocztowym), dane odbiorcy przelewu
Gazeta Senior, ul. K. Wielkiego 9/301,
50-077 Wrocław

Krok 2.

Potwierdź zamówienie PAKIETU Gazety Senior,
wypełniając e-formularz zamówienia
www.gazetasenior.pl/prenumerata-grupowa/
lub dzwoniąc pod numer telefonu: 505 151 952
(pn-pt, od 9.00 do 16.00)
Cena obejmuje koszt przesyłki kurierskiej
25 egzemplarzy Gazety Senior dziesięciu kolejnych
wydań zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram
wydań 2018 r.
Wydanie

Data emisji i wysyłki

Czerwiec

30 maja

Lipiec

27 czerwca

Sierpień

25 lipca

Wrzesień

29 sierpnia

Październik

26 września

Listopad

31 października

Grudzień

28 listopada

Styczeń

19 grudnia

Luty

styczeń

Marzec

luty

www.GazetaSenior.pl

Gazeta Senior w Łodzi
(dostępna w poniższych miejscach)

Urząd Miasta Łodzi, Zespół ds. Seniorów, ul. Zachodnia 47
Centrum Aktywnego Seniora – Bałuty, BOK Rondo,
ul. Limanowskiego 16
Centrum Aktywnego Seniora – Bałuty, BOK Lutnia, ul. Łanowa 14
Centrum Aktywnego Seniora – Bałuty, BOK Na Żubardzkiej, ul.
Żubardzka 3
Centrum Aktywnego Seniora – Widzew, Centrum w Domu Kultury
"502", ul. Gorkiego 16
Centrum Aktywnego Seniora – Polesie, Poleski Ośrodek Sztuki
filia "Karolew", ul. Bratysławska 6a
Centrum Aktywnego Seniora – Górna, Ośrodek Kultury "Górna",
ul. Siedlecka 1
Centrum Aktywnego Seniora – Akademicki Ośrodek Inicjatyw
Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56
Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora, ul. Szpitalna 6
Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej,
Al. Politechniki 12
Fundacja II Łódzki Uniwersytet Trzeciego przy Uniwersytecie
Medycznym, pl. Hallera 1
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii HumanistycznoEkonomicznej, ul. Sterlinga 26
Akademia Seniora Activus, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Katolickiego Gimnazjum
i LO, ul. Wici 45
Salezjański Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wodna 36
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Informatyki
i Umiejętności, ul. Rzgowska 17
Spółdzielcza Akademia w "Jagielle", ul. Wspólna 6
Akademia Zdrowia i Sportu Trzeciego Wieku, ul. Milionowa 12
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz,
ul. Traugutta 18
Koło nr 6 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
ul. Wandurskiego 4
Koło nr 7 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
ul. Gorkiego 63
PZERII II Oddział Łódź – Widzew, ul. Zbiorcza 21
Koło nr 7 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
ul. Skupiona 3
PZERII I Oddział Łódź - Bałuty, ul. Limanowskiego 124a
Koło Emerytów i Rencistów Pracowników Oświaty Łódź - Bałuty,
ul. Sędziowska 18
Koło nr 2 PZERII "Oaza", ul. Armii Krajowej 34
Odział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów, ul. Próchnika 5
Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa, ul. Gen. Maczka 36
Klub Seniora „Relax” przy Domu Kultury "Relax", ul. Rydzowa 5
Miejska Bibliotek Publiczna Łódź – Bałuty, ul. Rojna 39
Miejska Bibliotek Publiczna Łódź – Górna, ul. Paderewskiego 11a
Miejska Bibliotek Publiczna Łódź – Polesie, ul. Długosza 7/9
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Śródmieście,
ul. Andrzeja Struga 14
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Widzew, ul. Ketlinga 21

Aktualne wydanie Gazety Senior
dodatkowo dostępne będzie:
Inauguracja V Łódzkich Senioraliów
Gala konkursu Drzewo Pokoleń
Punktów informacji Urzędu Miasta Łodzi: al. Politechniki 32,
ul. Krzemieniecka 2 b, ul. Piotrkowska 153, al. Piłsudskiego 100,
ŁCKzM ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera),
ul. Zachodnia 47

GazetaSenior.pl
portal numer 1
dla SENIORÓW

O najciekawszych artykułach
informujemy na facebooku, aby być na
bieżąco wejdź na: www.facebook.com/
GazetaSenior i polub stronę.

