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Drodzy Czytelnicy,
jesień to mnóstwo atrakcji dla
seniorów. Tak będzie i tym razem. 7 września ruszają Dni
Seniora – Wrocław 2020. Wydarzenie odbędzie się w nieco
zmienionej, hybrydowej formule z zachowaniem reguł
bezpieczeństwa. W aktualnym
wydaniu m.in. szczegółowy
harmonogram oraz zapowiedz
koncertu
inaugurującego,
gdzie gwiazdą będzie Artur
Caturian, laureat Grand Prix –
Złotego Tukana w Konkursie
Aktorskiej Interpretacji Piosenki na 37. Przeglądzie Piosenki
Aktorskiej (2016).
Wciąż sporo uwagi poświęcamy koronawirusowi. Od metod oszustwa na „koronawirusa”, po szczepienia na grypę.
Donosimy, dlaczego warto
zaszczepić się w tym sezonie
i dla kogo szczepionka będzie
darmowa.
Krystyna Ziętak z okazji rozpoczęcia roku szkolnego wzięła
na warsztat szkolne wspomnienia. Choć autorka bloga
WirtualnaKultura 60+ jawi się
czytelnikom jako humanistka,
to matematyka jest esencją jej
życia.
Andrzej Wasilewski mimo pandemii odwiedził Dom Pomocy
Społecznej, w świadomości
wielu tzw. „dom starców”. Co
się zmieniło od czasu, kiedy
jako urzędnik załatwiał sprawy
z dyrektorką „domu starców”?
Linda Matus
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Dni Seniora w rytmie swingu
Koncert inaugurujący
Dni Seniora – Wrocław
2020 to kontynuacja
cyklu koncertów
„Sobota ze swingiem”
dedykowanych
seniorom przez
miasto Wrocław
i Wrocławskie
Centrum Rozwoju
Społecznego Wrocławskie Centrum
Seniora. Cykl
prezentuje młodych
wrocławskich
jazzmanów, a także
przypomina nazwiska
artystów-seniorów
muzyki swingowej.
Koncert z okazji Dni
Seniora – Wrocław
2020 poprowadzi
Maria Zawartko,
przewodnicząca
Wrocławskiej Rady
Seniorów poprzedniej
kadencji, która
pozostała blisko
wrocławskich
seniorów, tym
razem organizując
prawdziwą muzyczną
ucztę. W sali głównej
Narodowego Forum
Muzyki przy pl.
Wolności wystąpią
Artur Caturian
(wokal), Magdalena
Zawartko (wokal),
Grzegorz Piasecki
(kontrabas),
Dominik Mąkosa
(fortepian), Łukasz
Sobolak (perkusja).
W programie
usłyszymy m.in.
utwory z repertuaru
Zbigniewa
Wodeckiego, Andrzeja
Zauchy, Danuty
Błażejczyk, Kabaretu
Starszych Panów
i swingowe utwory
instrumentalne.
O kulisach
przygotowań
opowiedziała nam
sama Maria Zawartko.

Linda Matus: Uroczysta
inauguracja Dni Seniora – Wrocław 2020 w tym
roku w związku z reżimem
sanitarnym i obostrzeniami
będzie wyglądała trochę
inaczej, ale wiele punktów
pozostaje wspólnych.
Maria Zawartko: Najstarsi
mieszkańcy odbiorą symboliczne klucze do bram miasta,
którym będą rządzić przez
najbliższe tygodnie. Prezydent Jacek Sutryk wręczy statuetki dla laureatów konkursu
„Przyjaciel Seniora”.
Niestety we Wrocławiu wciąż
nie odbywają się otwarte
koncerty, stąd przeniesienie
uroczystości do gmachu
Narodowego Forum Muzyki
do dużej sali, gdzie możemy
usadzić zaproszonych gości
w sposób bezpieczny. Tutaj
odbędzie się część oficjalna, jak i godzinny koncert
okraszający inaugurację Dni
Seniora – Wrocław 2020.
Podczas części artystycznej chcemy zaprezentować
najlepszych wykonawców
naszego wrocławskiego środowiska jazzowego. Seniorzy
wychowywali się na muzyce
swingowej, której dziś już
w mediach nie słychać.
Chcemy przybliżyć im swing,
jak i jazz, który wcale nie jest
trudną muzyką.
Nie ukrywam, że z okazji Dni
Seniora zależało mi, aby koncert miał charakter bardziej
wokalny niż instrumentalny.

Taki zabieg czyni wydarzenie
jeszcze bardziej przystępnym
dla szerszej publiczności.
Gwiazdą spotkania będzie
Artur Caturian.
„Sobota ze swingiem”, bo
od tego historia się zaczyna, została przerwana
przez pandemię, ale powoli
wracamy do nowej normalności. Czy koncert z okazji
Dni Seniora będzie pierwszy
po dłuższej przerwie?
Mieliśmy plan koncertów do
czerwca włącznie i niestety
musieliśmy je zawiesić, wróciliśmy dopiero niedawno. Już
w nowym reżimie sanitarnym
zagrał Gawroński/Zarecki
New Orleans. Mimo obostrzeń porwali publiczność.
Teraz nasze wysiłki koncentrują się wokół wydarzenia
inaugurującego święto seniorów we Wrocławiu. Gwiazdą
koncertu w NFM, jak już
wspomniałam, będzie Artur
Caturian. To Laureat Grand
Prix – Złotego Tukana w Konkursie Aktorskiej Interpretacji
Piosenki na 37. Przeglądzie
Piosenki Aktorskiej w 2016
r. Przeuroczy głos, człowiek
zakochany w muzyce Wodeckiego i Zauchy, co zaprezentuje na tym koncercie.
Jazz, swing to odpowiedz
na gust muzyczny najstarszych mieszkańców stolicy
Dolnego Śląska?
Tak, myślę, że jest to odzew

i odpowiedź na zapotrzebowanie samych zainteresowanych, czyli wrocławskich
seniorów, który z takimi
prośbami zgłaszali się do
WCRS-WCS. Jazz, jako
nazwa, może niektórych
odstraszać, ale niesłusznie. Jazz i swing są bardzo
blisko siebie. Wielu polskich
artystów estradowych, jak
Wodecki, Zaucha to artyści
swingujący. Gdybyśmy mieli
trzy razy więcej wejściówek,
bez problemu wypełnilibyśmy
otwarte koncerty seniorami
zainteresowanymi właśnie
taką formą rozrywki. Chcemy
zachować klimat dawnego,
eleganckiego, przedwojennego salonu, gdzie słuchało
się dobrej muzyki. Będzie to
godny seniorów koncert z Arturem Caturianem na czele.
Choć nie zasiada już Pani
we Wrocławskiej Radzie
Seniorów, to wciąż jest
Pani blisko wrocławskich
seniorów. Czy Pani działalność kulturalna jest jedyną
na rzecz wrocławskich
seniorów?
Odkąd byłam radną w Radzie
Miejskiej Wrocławia i Wrocławskiej Radzie Seniorów,
zawsze mój prywatny telefon
był dostępny. Telefon dzwoni
nadal i pomagam nadal, jeżeli
tylko mogę coś zrobić w danej sprawie. Teraz przede
wszystkim pracuję w Akademii Muzycznej, gdzie jestem

Jest nam niezmiernie miło przekazać na Dni Seniora - Wrocław 2020 paczkę zdrowia,
w której znalazły się suplementy produkowane przez polską firmę farmaceutyczną LEK-AM.

wykładowcą i kierownikiem
Otwartej Akademii Muzycznej – projektu skierowanego
również do seniorów. Działam
także w Dolnośląskim Towarzystwie Muzycznym jako
prezes. Tutaj sporo robimy
międzypokoleniowo.
Podczas koncertu usłyszymy również Magdalenę Zawarto, to nie przypadkowa
zbieżność nazwisk, Magda
to Pani córka. Jest Pani już
również dumną babcią.
Najtrudniej chwalić się dziećmi,
bo to jest u nas źle postrzegane. Magda śpiewa, aranżuje,
pisze muzykę i teksty. Realizuje
wiele ciekawych projektów,
m.in. Młodzieżową Akademię
Musicalową, to jej „dziecko”,
koncerty familijne, Wrocławskie
kolędowania w Hali Stulecia,
obecnie przygotowuje widowisko koncertowe związane
z 75-leciem Wrocławia również
w Hali Stulecia. Po drodze
zdążyła założyć rodzinę, ma
dwójkę wspaniałych dzieci
Leona i Tymona. Dumna jestem, nie da się ukryć, dumna
jestem także z drugiej córki
Joanny związanej z operą.
Zięciowie Paweł i Grzegorz
również są muzykami, więc nie
da się uciec od muzyki. A już
rośnie kolejne pokolenie, które
również przejawia zainteresowania muzyczne, choć także
sportowe.

Dział PR firmy LEK-AM
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GWIAZDY Dni Seniora

Sobota z swingiem

Podczas Dni Seniora w sali głównej Narodowego Forum Muzyki
przy pl. Wolności wystąpią:
Artur Caturian – wokalista
Absolwent
wrocławskiej
PWST, aktor Wrocławskiego
Teatru Muzycznego Capitol.
Laureat Grand Prix – Złotego
Tukana w Konkursie Aktorskiej Interpretacji Piosenki na
37. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej (2016).
Goście wrocławskiej sceny
musicalowej znają go z takich
sztuk, jak „Mistrz i Małgorzata”,
„Trzej muszkieterowie”, „Liżę
twoje serce”, „Balladyna”,
„Nikt nas nie upomni – czytanie performatywne”, „Makbet”,
„Blaszany bębenek”, „Mock.
Czarna burleska”.
– Lubię wracać do Zielonej
Góry – przyznaje Artur Caturian. Grał na trąbce i spróbował śpiewu, ktoś zauważył, że
ma potencjał. Poszedł więc
na studia jazzowe na kierunek wokalny, potem zakiełkowała myśl, aby zdawać do
szkoły teatralnej. – Wylądowałem w teatrze muzycznym.
Większość moich ról to role
w musicalach, więc partie
śpiewane. W liceum w szkole
muzycznej grałem w orkiestrze górniczej, budowlanej.
Na co dzień gram w kwintecie
w Filharmonii Zielonogórskiej.
Od prawie ośmiu lat tworzymy
muzykę dixilandową (Dixieland – styl w muzyce jazzowej,
określany czasem jako Hot
jazz, Early jazz, wczesny jazz).

Magdalena Zawartko – wokalistka
Wokalistka,
wykładowca
Akademii
Muzycznej
we
Wrocławiu,
pomysłodawca
i współzałożycielka Młodzieżowej Akademii Musicalowej.
Ukończyła śpiew klasyczny,
uczy śpiewu musicalowego,
a swoją przygodę z muzyką
jazzową zaczynała od jazzu
tradycyjnego,
występując
z zespołem Sami Swoi i Big
Bandem Aleksandra Mazura.
Z czasem odnalazła własną
drogę i skoncentrowała się
na muzyce etnojazzowej. Jej
autorski projekt „Leć głosie”,
łączący muzykę etniczną
z jazzową improwizacją, reprezentował Europejską Stolicę Kultury w wielu krajach
Europy i został uhonorowany
Nagrodą Gazety Wyborczej
WARTO 2016.
Występowała na licznych festiwalach jazzowych. Pomimo młodego wieku prowadzi
bogatą działalność pedagogiczną. Jest pedagogiem
śpiewu w swojej Młodzieżowej Akademii Musicalowej
we Wrocławiu. Współpracuje
z Akademią Młodego Radiowca (Radio Wrocław), prowadzi warsztaty wokalne.
Rozmiłowana w twórczości
Walta Disneya wciela się
w bajkowe postaci w projektach familijnych „Milion

Gwiazd” i „Kraina Bajki”.
Współpracowała i nagrywała
z czołowymi muzykami jazzowymi, m.in. Billym Harperem,
Billym Hartem, Leszkiem
Możdżerem.
Grzegorz Piasecki – kontrabas
Kontrabasista i gitarzysta
basowy, wielokrotnie nagradzany na ogólnopolskich
i międzynarodowych festiwalach jazzowych. Absolwent
Akademii Muzycznej im. K.
Lipińskiego we Wrocławiu.
Bierze udział w projektach
gospelowych, musicalowych
i teatralnych. Jest w trakcie
promocji swojego autorskiego projektu razem z wokalistką Magdaleną Zawartko
– Zawartko&Piasecki „Talkin'
about”, do którego zaprosił
wybitnych polskich artystów
sceny jazzowej. Wraz z Magdaleną Zawartko uzyskał nagrodę Gazety Wyborczej
„Warto 2015” w kategorii
„muzyka”.
Dominik Mąkosa – fortepian
Pianista, pedagog, absolwent
wydziału jazzu i muzyki rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu w klasie Piotra
Kałużnego. Współtworzy zespoły jazzowe: Dominik Mą-

kosa Trio, Dominik Mąkosa
Quartet, Joanna Kaczmarek.
Występował na wielu festiwalach jazzowych polskich
i zagranicznych, zdobywając
nagrody.
Autorski program tria młodego wrocławskiego wirtuoza
fortepianu – Dominika Mąkosy wpisuje się w nurt nowoczesnego jazzu, ale z wyraźnym ukłonem ku jazzowej
tradycji.
Łukasz Sobolak – perkusja
Przeszedł klasyczną edukację muzyczną, do pierwszego
stopnia szkoły muzycznej,
przez liceum muzyczne i Akademię Muzyczną we Wrocławiu, gdzie od klasyki ważniejszy stał się zestaw perkusyjny.
Magisterium zrobił u Dariusza
Kaliszuka na wydziale jazzowym.
Gra z popularnym zespołem
Micromusic, a ich wspólna
przygoda rozpoczęła się od
…zastępstwa. Dużo koncertuje - nie tylko z Mikromusic,
ale także z Katarzyną Groniec, Natalią Lubrano i wieloma innymi artystami. Jak
każdy perkusista ma swojego idola, niedoścignionego
mistrza, to Mark Guilian, którego całkiem przypadkiem,
udało mu się poznać.

Koncert z okazji Dni Seniora to kontynuacja cyklu koncertów „Sobota ze
swingiem”
organizowanych przez Agencję Artystyczną Jama-Art Jarosław
Zawartko. Koncerty odbywają się w każdą trzecią
sobotę miesiąca w Przestrzeni
Trzeciego
Wieku przy pl. Solidarności.
Dotychczasowe koncerty,
podczas których zaprezentowali się artyści młodego
i starszego pokolenia, cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem wrocławskich
seniorów.
O narodzinach „Soboty ze
swingiem” opowiada Maria
Zawartko:
Dorota
Feliks,
dyrektor
WCRS i Robert Pawliszko,
dyrektor WCS chcieli zaproponować seniorom coś więcej niż potańcówki, które,
swoją drogą, cieszą się dużą
popularnością w Przestrzeni
Trzeciego Wieku. Mój mąż
od lat prowadzi agencję artystyczną, ale najważniejsze
okazało się doświadczenie
w organizacji spotkań z muzyką w Obornikach Śląskich
dla seniorów. Wiele lat prowadziliśmy tam, w Saloniku Czterech Muz, wieczory
z poezją i piosenką, gdzie
wspólnie z seniorami śpiewaliśmy i uczyliśmy piosenek. Od dawna chcieliśmy

przenieść ten pomysł na
wrocławski grunt, ale dopiero teraz trafiliśmy na właściwego partnera.
Pierwszy koncert „Soboty ze swingiem” odbył się
w styczniu br. Zaczęliśmy od
kwintetu mojej córki Magdaleny Zawartko i młodych
artystów, którzy zaprezentowali polski oraz amerykański jazz. Odbiór był znakomity. W lutym gościł kwartet
Władka Kwaśnickiego. To
jest człowiek orkiestra, który
wcześniej grał m.in. z Grażyną Łobaszewską. Drugi koncert to już było istne szaleństwo. Frekwencja przeszła
nasze najśmielsze oczekiwania.
We Wrocławiu mamy mnóstwo wysokiej klasy muzyków. Chcieliśmy tych artystów zaprezentować lub ich
przypomnieć, stąd pomysł,
aby w jednym miesiącu zaprezentować artystów młodego pokolenia, a w kolejnych „starych wyjadaczy”,
którzy mają duże doświadczenie i tysiące koncertów
jazzowych za sobą.
Nie chcę za dużo zdradzać, ale kolejne koncerty już wkrótce. Zaprosimy
m.in. znany big band Sami
Swoi, w większości złożony
z wrocławskich muzyków
oraz artystów młodszego
pokolenia.

REKLAMA
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Oszustwa na „koronawirusa”
Jak działają przestępcy?
W czasie pandemii coraz częściej pojawiają się
próby wykorzystania strachu przed
koronawirusem do
nieuczciwych zamiarów. Przestępcy
podszywają się pod
instytucje publiczne
i rozsyłają SMS-y
czy maile służące
wyłudzaniu danych,
oferują bezwartościowe szczepionki
czy testy, tworzą
fałszywe sklepy.

Ministerstwo Zdrowia ostrzega przed fałszywymi SMS-ami
o masowych szczepieniach
przeciwko
koronawirusowi
i konieczności wniesienia
opłaty za nie. SMS-y te mogą
dotyczyć również wsparcia
żywieniowego w związku z koronawirusem, do których dołączono link prowadzący do
strony wyłudzającej dane.
Fałszywe są także SMS-y informujące o przejęciu środków klientów banków przez
NBP. Przykładowe treści to:
„Zgodnie z specustawą dt. koronawirus wszyscy obywatele
RP będą szczepieni. Z refundacją koszt wynosi 70 PLN.
Opłać, aby uniknąć kolejek”
lub „informujemy, iż zgodnie
z ustawą dotyczącą koronawirusa państwa środki na rachunku zostaną przekazane
do rezerw krajowych NBP. Zaloguj się aby zatrzymać 1000
PLN”. Przed takimi wiadomościami ostrzegają Komenda
Główna Policji oraz Bankowe
Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP.
– Zwracam uwagę na brak
interpunkcji, potoczną polszczyznę, błędy językowe – to
często tzw. dzwonki ostrzegawcze, które powinny wzbudzić naszą czujność. Szanowana instytucja nie pozwoli
sobie na taką formę komunikacji z klientami czy obywatelami – mówi Dariusz Polaczyk,
Risk and Security Manager

w finansowej spółce Currency
One, prowadzącej serwisy wymiany walut Walutomat i InternetowyKantor.pl.

„Cudowne” specyfiki
na wirusa

Oszuści nie działają jednak
tylko w Internecie. Policja informowała w maju br. o pojawieniu się oszustw metodą
„na koronawirusa”, które są
nacelowane w głównej mierze
na seniorów i polegają m.in.
na sprzedaży „cudownych”
specyfików, talizmanów, amuletów zwalczających koronawirusa lub produktów deficytowych. Oszuści podszywali
się pod służby sanitarne czy
Ministerstwo Zdrowia.

Nowa odmiana
oszustw „na wnuczka”
i „policjanta”

Jak podało Radio Szczecin,
do jednej z seniorek zadzwonił mężczyzna podający się
za policjanta i poinformował,
że córka kobiety zachorowała
na koronawirusa i przebywa
w szpitalu w ciężkim stanie.
Potrzebna była szczepionka
sprowadzana z USA, która
kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kobieta przekazała
środki mężczyźnie, który przyszedł po nie do jej mieszkania.
W lipcu ofiarą padła mieszkanka Łodzi, której syn przebywał
w Niemczech. Podszywając
się pod pracowników ochrony
zdrowia oszuści poinformowali ją, że syn ciężko zachorował na koronawirusa, a na dowód podali słuchawkę ciężko
kaszlącemu mężczyźnie, który
udając jej dziecko, płacząc,
poprosił o wsparcie finansowe
na szczepionkę. Kilkanaście
tysięcy złotych zostało przekazane przez kobietę przybyłemu po nie kurierowi.
Inny
przykład
opisał
w kwietniu portal policja.pl.
Dwoje bydgoszczan zostało
oszukanych w ten sposób, że
dzwoniący rzekomo policjant
poinformował ich, że w pobliżu ich miejsca zamieszkania
grasuje grupa przestępcza,
która ma wiedzę o gotówce przechowywanej w ich
domu. „Policjant” wydał polecenie przekazania środków
policji w celu zabezpieczenia ich, jednakże ze względu
na koronawirusa muszą one

zostać zdezynfekowane, dlatego mają być pozostawione
w obrębie śmietnika. Złodzieje
w ten sposób wzbogacili się
o 100 tys. zł.

Nieuczciwe oferty
i sklepy

UOKiK ostrzegał klientów
przed różnymi nieuczciwymi
ofertami, które pojawiły się
w związku z epidemią koronawirusa. – Dotyczyły one
m.in. różnego rodzaju inwestycji mających bezpiecznie
i wysoko pomnażać nasze
oszczędności,
specjalnych
ubezpieczeń od koronawirusa, środków medycznych,
suplementów diety czy szczepionek rzekomo chroniących
przed zakażeniem, testów
online, zbiórek pieniędzy obsługiwanych przez nieznane
organizacje
charytatywne
– wylicza Dariusz Polaczyk
z Currency One.
Urząd ostrzegał również
przed różnego rodzaju fake
newsami (z ang. – fałszywe
wiadomości) w postaci informacji o rządowych obligacjach przeznaczonych na walkę z koronawirusem czy też
o zamrożeniu naszego konta
przez rząd z uwagi na stan wyjątkowy i przestrzegał przed
otwieraniem jakichkolwiek linków lub załączników przesyłanych w tych wiadomościach.
Pojawiło się też ostrzeżenie
przed domokrążną sprzedażą
maseczek, płynów do dezynfekcji, testów na wirusa itd.,
która może być pretekstem
do wpuszczenia złodzieja do
domu. Również przed oso-

Przypominamy, jak wygląda metoda
oszustwa „na wnuczka”:
GazetaSenior.pl
https://www.gazetasenior.pl/oszustwo-na-wnuczka

Kliknij

bami podszywającymi się
pod urzędników sanitarnych
i nakazującymi opuszczenie
mieszkania w związku z kontaktem z osobą zarażoną celu
zdezynfekowania mieszkania.

Jak się chronić?

Eksperci od bezpieczeństwa
finansowego radzą, by przede
wszystkim nie ulegać emocjom i jeśli cokolwiek wymaga
podania wrażliwych danych
czy przelania pieniędzy dać
sobie nieco czasu na przemyślenie sprawy. Na chłodno
ocenić, co nas niepokoi, i potwierdzić innym kanałem, że
prośba pochodzi od prawdziwego nadawcy. Komunikaty
instytucji publicznych umieszczane są na ich oficjalnych
stronach internetowych i to te
strony są źródłem rzetelnych
informacji.
– Czytajmy także uważnie
treść każdego komunikatu
autoryzacyjnego (np. SMSów przesyłanych przez banki),
sprawdzajmy adres w przeglądarce internetowej, jeśli to
możliwe, zamieńmy autoryzację SMS na autoryzację za pomocą aplikacji mobilnej, która
jest bezpieczniejszą formą –
doradza D. Polaczyk.
Jeżeli padliśmy ofiarą oszustwa, zgłośmy to naszemu
bankowi oraz najbliższej jednostce policji. W przypadku
oszustw internetowych zgłośmy je również zespołowi reagowania na incydenty CERT.
PL na stronie https://incydent.
cert.pl/

www.GazetaSenior.pl
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Pierwszy pozew Rzecznika
Finansowego w imieniu 85-latka
Rzecznik Finansowy złożył pozew
w imieniu klienta Idea
Banku, który został
wprowadzony w błąd
przez spółkę GetBack
S.A. Sprawa jest o tyle
bulwersująca, że na
ryzykowną inwestycję
namówiono osobę,
która w momencie
nabywania obligacji miała 85 lat. To
modelowy przykład
tzw. misselingu, czyli
oferowania produktu
nieodpowiedniego dla
danego klienta.
– Sprawa dotyczy jaskrawego naruszenia interesów osób
starszych na rynku finansowym. Klient miał zgromadzone oszczędności na bezpiecznych lokatach, a został
skłoniony do ich zainwestowania w ryzykowny instrument
finansowy – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik
Finansowy.

Według zapewnień pracownika banku obligacje miały
być bezpiecznym sposobem
ulokowania
oszczędności,
z gwarantowanym zwrotem
wpłaconego kapitału, jak
w przypadku lokaty bankowej.
Przed 85-letnim klientem zatajono jednak istotne cechy oferowanego produktu. Ponadto
bank zaproponował nabycie
produktu inwestycyjnego, który był nieodpowiedni dla osoby mającej w chwili zakupu
obligacji 85 lat i niebędącej
zainteresowaną ryzykownymi
inwestycjami. Klient lokował
zaoszczędzone środki na lokatach bankowych. Te pieniądze miały być wsparciem jego
budżetu w czasie emerytury.
– W mojej ocenie to przykład nadużycia zaufania klienta do banku. Szczególnie osoby starsze wciąż postrzegają
banki jako instytucje zaufania
publicznego – mówi Mariusz
Golecki.
Rzecznik Finansowy wniósł
o zasądzenie na rzecz klienta
tytułem odszkodowania kwoty
wpłaconej na nabycie obligacji
GetBack S.A., której klient nie
może obecnie odzyskać. Dodatkowo wniósł o zasądzenie
50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia na cel społeczny związany z ochroną konsumentów.

REKLAMA

Pomoc Rzecznika
Uważasz, że twój bank lub
ubezpieczyciel postępuje
nieuczciwie?
konsultuj się z ekspertami
Rzecznika Finansowego.
Dyżury telefoniczne:

Tel. 22 333 73 28

Eksperci z zakresu ubezpieczeń gospodarczych,
w szczególności ubezpieczeń
komunikacyjnych (OC, AC,
assistance), na życie, NNW,
domów i mieszkań, turystyczne, kredytów, małych
i średnich przedsiębiorstw,
rolnych etc.

Tel. 22 333 73 25

Eksperci z zakresu problemów z bankami i na rynku
kapitałowym.

Tel. 508 810 370

Eksperci dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych,
uczestników Pracowniczych
Programów Emerytalnych oraz
osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych.
Poradę eksperta można
uzyskać również drogą
e-mailową, pisząc na adres:

porady@rf.gov.pl

Witamina D

przez okrągły rok
Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji
i Opieki TriVita w Porąbce
swoją ofertę kieruje do osób poszukujących miejsca, które
łączy w sobie fachową opiekę z możliwością rehabilitacji.
Nowoczesne techniki fizjoterapeutyczne
Opieka 24h/ 7 dni w tygodniu

REHABILITACJA
• ORTOPEDYCZNA
• NEUROLOGICZNA
• POWYPADKOWA
• PRZECIWOBRZĘKOWA
Rehabilitacja w trybie stacjonarnym oraz ambulatoryjnym!
Opieka
24h/7

Nowoczesna
Rehabilitacja

Poradnie
Specjalistyczne

Centrum Nowoczesnej
Rehabilitacji i Opieki TriVita
ul. Krakowska 73, 43-353 Porąbka
tel. 48 33 432 25 50 www.trivita.pl

Według Amerykańskiego Towarzystwa
Geriatrycznego
osobom po 65 r. ż. witaminę
D należy podawać przez cały
rok, w zwiększonej dawce
4 tys. jednostek na dobę.
U osób po 65. roku życia
zmieniony jest metabolizm
witaminy D, bo jej główne
źródło, czyli synteza skórna,
jest obniżona, dlatego w tej
grupie wiekowej zaleca się
suplementację przez cały rok.
– Starsze osoby mogą być na
słońcu i w 75 proc. nie syntetyzować witaminy D – podkreśla
prof. Ewa Marcinkowska-Suchowierska z Kliniki Geriatrii,
Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości
CMKP w Warszawie. Zbyt niski
poziom witaminy D jest podawany jako ważny czynnik ryzyka osteoporozy: u osób po
65 r.ż. powoduje zmniejszenie
gęstości kości i zwiększa ryzyko złamań. Dochodzi także do
zmniejszonej siły i masy mięśniowej, co sprzyja upadkom.
- Suplementacja niedoboru
witaminy D, a w przypadku jej
znacznych niedoborów, leczenie dużymi dawkami pod kontrolą jej poziomu we krwi, są
rekomendowane jak pierwszy
krok w farmakologicznym leczeniu osteoporozy – podkreśla prof. Ewa Marcinkowska-Suchowierska.
Zdrowie PAP

REKLAMA
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Platformy schodowe
bez barier we własnym domu
Jesteś osobą niepełnosprawną i mieszkasz w domu
lub bloku bez windy? A może jesteś opiekunem
osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim i potrzebujesz rozwiązania ułatwiającego wasze codzienne funkcjonowanie? Platformy schodowe to
urządzenia przywracające niezależność i umożliwiające bezpieczne i szybkie pokonanie schodów
przez osoby z ograniczeniem ruchu.
Już od ponad dekady firma Windy Schodowe ułatwia
życie osobom starszym i z niepełnosprawnościami, skutecznie likwidując bariery architektoniczne, montując
urządzenia dźwigowe. W ich ofercie można znaleźć m.in.
platformy schodowe, służące do transportu osób niepełnosprawnych.

Gdzie mogę zamontować platformę
schodową?

Platforma schodowa to uniwersalne urządzenie, które
można zamontować w domu jednorodzinnym, bloku,
a nawet w miejscach użyteczności publicznej, takich
jak teatry, kina czy urzędy. Urządzenia te poruszają
się wzdłuż schodów po specjalnej szynie jezdnej. Ich
instalacja jest możliwa zarówno na schodach prostych, jak i krzywoliniowych. Wystarczy, aby zostały
spełnione odpowiednie warunki techniczne – minimalna
szerokość schodów powinna wynosić ok. 100-110 cm,
potrzebna jest również odpowiednia ilość miejsca przed
schodami pozwalająca na swobodny zjazd i wjazd na
platformę.
Windy schodowe to również idealne rozwiązania do
montażu na zewnątrz budynku. Platformy są odporne
na zmienne warunki atmosferyczne, co umożliwia korzystanie z nich zarówno latem, jak i zimą.

Czy obsługa urządzenia jest łatwa?

Obsługa platformy schodowej jest bardzo prosta. – Uruchomimy ją za pomocą pilota zdalnego sterowania lub panelu
znajdującego się na urządzeniu. Aby wprawić platformę w ruch,
należy na nią wjechać i przytrzymać przycisk wskazujący kierunek jazdy (góra lub dół). Na platformę można najechać po specjalnych, rozkładanych rampach z boku podestu lub od frontu
– tłumaczy Rafał Kurzyna, właściciel firmy Windy Schodowe.
Na czas zjazdu w dół lub wjazdu w górę opuszczane są
barierki zabezpieczające użytkownika platformy. Każde
urządzenie jest wyposażone w funkcje gwarantujące bezpieczeństwo i komfortowe użytkowanie – m.in. automatyczne zatrzymanie platformy po wykryciu przeszkody na
drodze, przycisk alarmowy i wiele więcej.

Jakie urządzenie wybrać?

Rynek oferuje wiele modeli platform schodowych, które możemy podzielić na urządzenia poruszające się na szynie prostej,
takie jak Ascendor PLG7, Delta i LOGIC oraz krzywoliniowej,
między innymi Ascendor PLK8, Omega i Vimec V65.
Urządzenia na szynie prostej mogą pokonać różnicę jednego
biegu schodowego, zastosujemy je na schodach prostych
bez półpięter. Platformy na szynie krzywoliniowej mogą poruszać się po szynie jezdnej wygiętej zarówno w poziomie,
jak i w pionie. Zainstalujemy je praktycznie na każdych schodach, które posiadają odpowiednią szerokość. – Co istotne,
montaż platformy nie wymaga wykonywania prac budowlanych ingerujących w architekturę – dodaje Rafał Kurzyna.
Firma Windy Schodowe ma wieloletnie doświadczenie
w zakresie urządzeń dźwigowych i chętnie doradza w wyborze odpowiedniego urządzenia. Oprócz montażu wind
schodowych zajmuje się serwisem, pomaga w odbiorach technicznych oraz naprawia urządzenia. Na stronie
www.windy-schodowe.pl w zakładce „platformy schodowe” znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące
danych technicznych oraz montażu platform.

www.GazetaSenior.pl
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Zawał serca w dobie pandemii
Marta Sułkowska
Dwie trzecie z 1,2
miliona chorych z niewydolnością serca to
osoby z chorobą niedokrwienną serca i po
zawale serca. Większość z nich za późno
trafiła do szpitala. Jak
koronawirus wpłynął
na sytuację pacjentów
i jaką rolę w poprawie
rokowań chorych
z zawałem serca mają
kampanie świadomościowe, mówi
prof. Mariusz Gąsior,
kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego
Kardiologii SUM.

Marta Sułkowska: W marcu
i kwietniu Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
alarmowało, że epidemia
COVID-19 zagraża zdrowiu
i życiu pacjentów z zawałem serca, którzy boją się
zgłaszać do szpitali. Jak
sytuacja wygląda dziś?
prof. Mariusz Gąsior:
W pierwszym okresie
epidemii obserwowaliśmy
w naszym szpitalu spadek
leczonych pacjentów z ostrym
zespołem wieńcowym nawet
o 20-25 procent. W ostatnim czasie widzimy jednak
znaczącą poprawę. W trakcie
dyżuru zgłasza się średnio
5-7 osób z nagłymi problemami kardiologicznymi.
Czego obawiali się
pacjenci?
W początkowym okresie
pandemii byli zaniepokojeni
kolejnymi statystykami dotyczącymi wzrastającej liczby
zakażeń. Z relacji chorych
wiemy, że stawali przed
bardzo trudnym wyborem:
odczuwali dotkliwe objawy,
które mogły świadczyć o zawale serca, ale jednocześnie
obawiali się przyjazdu do
szpitala, gdzie w ich przekonaniu istniało realne zagrożenie zakażenia koronawirusem.
W marcu i kwietniu lęk przed
COVID-19 często zwyciężał
z decyzją o zgłoszeniu się do
ośrodka.

Jak sytuacja wyglądała
w innych krajach?
Ponieważ tendencje w różnych krajach były porównywalne, okazało się, że to
strach był czynnikiem decydującym dla spadku zgłaszalności pacjentów do szpitali.
Aby przekonać pacjentów, że
w przypadku zawału serca nie
wolno zwlekać z wezwaniem
pomocy zainaugurowano
kampanię „NIE #zostańwdomu z zawałem”, prowadzoną
pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Na czym polegały działania?
Lekarze klinicyści ze wszystkich regionów Polski przekonywali pacjentów, że ryzyko
ciężkich powikłań nieleczonego zawału serca jest wielokrotnie większe niż ryzyko
zakażenia koronawirusem
w szpitalu. Opowiadaliśmy,
jak krok po kroku wyglądają procedury i weryfikacja
pacjentów pod kątem infekcji
COVID-19. Chodziło o to, by
pacjenci nie obawiali się, że
będą leczeni z innymi chorymi, którzy być może będą
zakażeni. Edukowaliśmy,
z jakimi objawami nie wolno
zwlekać i gdzie szukać pomocy w przypadku wystąpienia
niepokojących symptomów.
Czy w rzeczywistości
w trakcie pandemii liczba
zawałów faktycznie nie
spadła?
To dobre pytanie. W pierwszym okresie pandemii ludzie
zostali w domach, nie chodzili
do pracy. Być może odczuwali z tego względu mniej stresu,
może rzadziej dochodziło
u nich do niekontrolowanych
wzrostów ciśnienia tętniczego. Niemożliwe było branie
udziału w dużych imprezach.
Być może ograniczono stosowanie używek. Ekstremalna
aktywność fizyczna uległa
zmniejszeniu. Mogło to wpłynąć na ogólny spadek liczby
zachorowalności na zawał
serca. Nie zmienia to jednak
faktu, że zapewne w najbliższym czasie zaobserwujemy
zwiększoną liczbę pacjentów
z przebytym nieleczonym
zawałem serca. W takich
przypadkach poważnym wyzwaniem będą powikłania.
Dlaczego są groźne?
W początkowym okresie
zawału serca choremu grozi
zatrzymanie krążenia i nagły

zgon sercowy. Im dłuższy
czas od początku bólu
zawałowego do zastosowania procedur angioplastyki
wieńcowej, tym większe ryzyko martwicy serca i rozwoju
niewydolności serca. Preferowany czas od rozpoznania
zawału do angioplastyki nie
powinien przekraczać 60-90
minut. To był temat przewodni
kampanii świadomościowej
„Zawał serca – czas to życie!”, którą realizowaliśmy.

Zdrowa skóra
przy nietrzymaniu moczu.

Jakie działania
zrealizowano?
Pytaliśmy ankietowanych, co
może oznaczać ból w klatce
piersiowej i jak zachowaliby
się, czując taki ból. Ponad połowa chorych deklarowała, że
szukałaby pomocy medycznej,
a wskaźnik ten dodatkowo
wzrósł wskutek prowadzonych
działań świadomościowych.
Co więcej, respondenci wiedzieli, pod jaki numer telefonu
należy zgłosić wezwanie
pomocy. Analogicznie, spadł
odsetek osób, które zaznaczały, że w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej
próbowałyby „przeczekać”
objawy. Niestety, w pierwszych
tygodniach pandemii lęk przed
koronawirusem był silniejszy.
Do kogo skierowane były
działania świadomościowe?
Kampanie adresowaliśmy
do pacjentów, ale także do
systemu. Okazuje się bowiem,
że około jedna trzecia chorych
z podejrzeniem lub zawałem
serca jest transportowana do
najbliższego ośrodka. Jeśli
ośrodek nie posiada odpowiedniej pracowni, pacjent
musi zostać odesłany do
innej placówki – najczęściej
już inną karetką. To oznacza
kolejnych kilkadziesiąt minut
i więcej zwłoki w podjęciu
niezbędnej terapii. Paradoks
polega na tym, że Polska jest
wiodącym krajem w Europie,
jeśli chodzi o liczbę wykonywanych zabiegów pierwotnej
angioplastyki w zawale serca.
Niestety, nie przekłada się to
na szybkość ich zastosowania.
W Polsce czas od wystąpienia
objawów zawału serca do
zastosowania procedury PCI
(ang. percutaneous coronary
intervention – przezskórna
angioplastyka wieńcowa) to
średnio 260 minut. Dla porównania – w Szwecji to około 170
minut, a w Holandii zaledwie
150 minut.

Pomoc przy zawale serca, co trzeba
wiedzieć – zobacz: GazetaSenior.pl
https://www.gazetasenior.pl/pomoc-przy-zawale-serca-co-musimy-wiedziec-o-zawale
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MoliCare® Premium lady pad i pants
Wkładki i bielizna chłonna skutecznie chronią strefy intymne przy
nietrzymaniu moczu dzięki dodatkowej warstwie z przyjaznym dla
skóry pH 5,5 oraz aloesem.

2

MoliCare® Skin
Wilgotne chusteczki pielęgnacyjne do łagodnego oczyszczania stref
intymnych, chronią naturalną barierę skóry dzięki pH 5,5.

3

Krem ochronny z tlenkiem cynku tworzy barierę ochroną przed
negatywnym działaniem moczu, aby zapobiec stanom zapalnym emulsja typu woda w oleju, nie wysusza skóry.

4

Emulsja do ciała intensywnie nawilża i odżywia suchą skórę dzięki
budowie emulsji typu woda w oleju, opartej na naturalnych olejach.

5

Oliwka ochronna w spray’u chroni przed odwodnieniem suchą
skórę po ekspozycji słonecznej, łokcie, pięty czy kolana.
Zawiera panthenol i olej migdałowy.

SKOMPONUJ NIEZBĘDNIK w aptece,
sklepie medycznym lub ZAMÓW GOTOWY PAKIET
Z DARMOWĄ DOSTAWĄ DO DOMU
Bezpłatna infolinia:
800 26 96 36 (8.00 - 16.00)
tel.: +48 42 22 52 752 lub +48 532 469 635
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Kliknij

ZAMÓW DARMOWE PRÓBKI DO TESTOWANIA
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Starość… nigdy nie
wiadomo jak się potoczy
Andrzej Wasilewski
Starość różne ma
oblicza. Bywa żwawa, pogodna, w miarę zdrowa. Bywa
też smutna, gorzka,
chora, obezwładniająca dolegliwościami, usztywnieniami.
Bywa wymuszająca
zainteresowanie
swoją osobą przez
udawanie, domagająca się uważności
ze strony bliskich
poprzez zachowania
pozornie złośliwe,
poprzez bierne opory domagająca się
łagodności od obcesowych opiekunów
– i tak dalej. Bywa
niekiedy obciążona
zaburzeniami funkcji
umysłowych, orientacji czy pamięci.
Pełny obraz starości
jest opisowo nie do
ogarnięcia i niemal
nigdy nie wiadomo
wcześniej, jak potoczy się w danym,
indywidualnym przypadku.

Bywa, że starymi rodzicami
opiekują się ich dzieci, będące
również w wieku senioralnym,
także nie zawsze silne, zdrowe i w pełni sprawne. Czasem
sędziwą babcią opiekuje się
młodsze pokolenie obarczone mnogością własnych zadań życiowych: praca, dzieci,
kredyty, remont mieszkania,
narzekające, jak tu wyjechać
na wakacje? A kto zajmie się
babcią?
Bywa, że starszą osobą
mieszkającą samotnie zajmuje się opiekunka z opieki
społecznej. Posprząta, ugotuje obiad, zrobi zakupy i do
widzenia. Jest po pracy. Pozostaje samotność, cisza,
nudny telewizor i tapczan.
Samotność i poczucie wręcz
osamotnienia. Telefon o dwunastej w nocy do córki: przyjedź zrobić mi herbatę, wcale
nie oznacza nieporadności
ani złośliwości. Jest wołaniem
o pomoc: przyjedź choć trochę pobyć ze mną, porozmawiać, nie śpię, bo już umieram
z samotności.
Czasem więc umęczona rodzina zaczyna rozważać alternatywy pozwalające oddzielić
nurty życia. Pada wreszcie
nieśmiało przez kogoś postawione pytanie: a może dom
opieki? No co ty? – wzbudza
się oburzenie. Do „domu starców”? Nigdy. Wiesz, jak tam
traktują ludzi, jakie tam jest życie? Nie możemy tego zrobić
babci.

No właśnie. Jak tam jest?
Kiedy byłem małym chłopcem, mówiło się „dom starców”. Kiedy byłem dorosły,
jako urzędnik, załatwiałem
jakąś sprawę z dyrektorką
„domu starców”. Pozostało
przygnębiające
wspomnienie niemiło pachnących, niewietrzonych
pomieszczeń,
obskurnej świetlicy będącej
zarazem jadalnią, poczucie
brudu, snujących się smętnie
staruszków i personelu traktującego tych ludzi bez najmniejszego szacunku. Brrr!
Po czterdziestu latach jako
dziennikarz znalazłem się
w tym samym, ale jakże innym
miejscu.

To samo, ale zupełnie
inne miejsce

Ten Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest na stałe miejsce zamieszkania dla
przewlekle somatycznie chorych na tyle ułomnych, że wymagają stałej opieki i pomocy,
a rodzina nie jest w stanie im
tej opieki z różnych względów
zapewnić. O ich zakwalifikowaniu do DPS decyduje komisja, biorąc pod uwagę różne
elementy zdrowotne i egzystencjalne zgłoszonej osoby.
Sam budynek, wnętrza nijak
nie przystają do dawniejszych
skojarzeń. Czyściutko, niemal
pachnąco, kolorowe ściany,
przestronne okna. – Mamy
115 miejsc w pokojach jedno
i dwuosobowych – informuje
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Pionowo: 2. anoda. 3. ircha. 4.
cepak. 5. lato. 6. Alpy. 7. tramp.
8. kraty. 13. Midas. 14. rywal.
15. zakon. 16. pniak. 17. łyżka.
18. szopa. 19. łajba. 20. wąwóz.
25. kreacja. 26. emerytura. 28.
agawa. 29. łódka. 30. damka.
32. szewc. 33. rąbek. 35. Liu. 39.
kubek. 40. rydel. 41. Konic. 43.
amant. 44. zgoda. 45. Agata. 46.
feta. 47. targ.
Poziomo: 1. taniec. 6. apteka.
9. email. 10. dowcip. 11. plakat.
12. amory. 15. zapałki. 18.
spływ. 21. dywiz. 22. książka. 23.
objaw. 24. sklep. 27. nakład. 31.
masarz. 34. aleje. 36. pandemia. 37. rzeźba. 38. kuchy. 39.
karaka. 42. taczka. 46. fatum. 48.
badanie. 49. araroba. 50. tyran.
51. kolacja. 52. trawa.

„Tysiąc chorób
jedno zdrowie”.

Rozwiązanie
krzyżówki
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mnie dyrektor. O przydziale pokoi jednoosobowych,
o jadłospisie i innych sprawach życia wewnętrznego
społeczności decyduje rada
mieszkańców.
Pensjonariuszami zajmuje się 80 osób
personelu – od sprzątających,
przez kuchnię po terapeutów różnego rodzaju. Wystrój
pokojów jest zróżnicowany.
Każdy lokator ma prawo urządzić swoje mieszkanie, jak
chce – może wstawić własne
meble, udekorować ściany,
korzystać z własnej pościeli,
przecież jest to jego dożywotnie mieszkanie, mówi pani
dyrektor. Ten pokój to jego
dom. Może go sobie zamykać własnym kluczem. Ale są
także pomieszczenia wspólnego użytkowania: jadalnia,
szwalnia, gabinet lekarski, zabiegowy, fryzjerski, czytelnia,
kawiarnia, mała pralnia czy
aneksy kuchenne, w których
każdy może sobie ugotować,
co chce z własnych produktów, niezależnie od tego, co
serwuje kuchnia. Nawiasem
mówiąc, dostęp do produktów
„przekąskowych” pensjonariusze mają całodobowy. Kucharki znają gusta wielu pensjonariuszy, przecież niektórzy
mieszkają tutaj długie lata, są
zaprzyjaźnieni ze sobą, ale
i z personelem. Starają się
więc kucharki, jeśli produkty
jadłospisowe sprzyjają, robić
przyjemności
indywidualne
lubianym
pensjonariuszom
np. jeden z lokatorów tak
uwielbia makaron, że jadałby
go na każdy posiłek, więc panie z kuchni gotują jemu ten
makaron niezależnie od np.
przewidzianych w jadłospisie
ziemniaków. Inna starsza pani
uwielbia kisiele. Proszę bardzo, dodatkowo indywidualnie, co kilka dni ma kisiel.

Szewc naprawia
wszystkim buty

Podobnie jest z indywidualizacją prania. Nie ma tak, że
wszystko idzie do jednego
kotła. Każdy oddaje swoje
rzeczy do prania w podpisanym worku i otrzymuje z powrotem dokładnie wszystko
to samo, swoje. Mała pralnia
natomiast służy do indywidualnego, doraźnego przeprania
jakichś drobiazgów. Organizacja życia tutaj zbliżona jest
do czegoś pośredniego między własnym mieszkaniem
w bloku a internatem czy akademikiem. Można funkcjonować w większej grupie, a jak
trzeba, można się wyizolować
i samotnie przeżywać swoje
nastroje. Po prostu pójść „do
siebie” i już! – Żyjemy gromadnie, ale z dużą możliwością indywidualizacji – mówi
pani dyrektor. – Dbamy o ich
prawo do indywidualności, intymności jakichś tam sfer ich
życia, do godności i szacunku
– do wszystkich zwracamy się
per „pan”, „pani”, chyba że
ktoś wyraźnie zażyczy sobie,
aby zwracać się po imieniu.
Rytm dnia nadaje czas posiłków, ale nie ma obowiązku
jadania na stołówce, razem
z innymi pensjonariuszami.
Jeśli ktoś chce akurat zjeść
posiłek sam, bez towarzystwa,
ma prawo zabrać go do swego pokoju. Po śniadaniu są
planowe zajęcia ruchowe, terapeutyczne, rehabilitacyjne.
Po południu zajmują się własnymi sprawami, rozwijają swoje zainteresowania. Niektóre
panie szydełkują, niektórzy
panowie majsterkują, szewc
zamieszkał tu z własnym
warsztatem i z przyjemnością naprawia wszystkim buty,
lubią pomagać personelowi
np. mężczyźni przy rozładunkach dostaw. Mają swobodne
wyjścia do miasta. Żyją spo-

rami politycznymi, w pokojach mają radia i telewizory,
otrzymują gazety, rozmawiają,
dyskutują, pasjonują się meczami. Lubią rozmawiać między sobą. Często rozmawiają
o własnej przeszłości. Niektórzy są szczęśliwi, że wydostali
się z nieprzyjaznego kręgu rodzinnego, ale są i tacy, którzy
często mają odwiedziny kogoś z rodziny i bardzo radośnie to przeżywają. Słowem, toczy się normalne życie, często
bardziej urozmaicone niż było
przed zamieszkaniem tutaj.
Mają to, czego innym w starości często brakuje: są wśród
ludzi. Mają z kim rozmawiać,
zaprzyjaźniać się, dzielić się
emocjami,
wspomnieniami,
przemyśleniami, radościami
i smutkami, odczuwać barwy
życia. A trudności wynikające
ze stanu zdrowia, ułomności
pomaga pokonywać personel
opiekuńczy i terapeutyczny,
który jest dzień w dzień do ich
dyspozycji i zajmuje się nimi
często lepiej niż zajmowała się
rodzina. Tak mówią.

Wycieczki, kino, teatr

Ale życie mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej biegnie
nie tylko wewnątrz ogrodzenia
otaczającego obiekt. Pensjonariusze wyjeżdżają na wycieczki, do kina, do teatru, na
ciekawe wydarzenia w okolicy, w karnawale robią zabawy
taneczne wspólnie z zaprzyjaźnionymi, podobnymi placówkami. Pani dyrektor zamyśla co zrobić, żeby mieć tu
własne kino, co dziennikarzowi wydaje się być pomysłem
dyskusyjnym. Lubimy „wyjść
z domu”, „wyjść do kina”, bo
jest to urozmaiceniem: trzeba
„uszykować się” – ubrać, przyczesać, pobuszować po szafie… jest to coś innego niż we
własnym domu usiąść w fotelu, obejrzeć film i od razu do

łazienki czy pod kołdrę. Nie
daje to odświętności przeżycia. Droga z kina do domu,
czas i przestrzeń pozwalają
na dokończenie w skupieniu
emocjonalnego przeżywania
obejrzanego filmu, natomiast
wiemy z doświadczeń własnego kina domowego, że
nie dostarcza ono „tego czegoś”, psychicznego elementu
ugruntowania refleksji i przeżyć. Z punktu widzenia organizacyjnego rozwiązanie takie
miałoby jednak pewną rację.
Dobrze, dobrze – powie
czytelnik – a ile ten luksus
kosztuje?
Warunki
wyżej
opisane rzeczywiście wydają się być w jakimś stopniu
luksusem starości dla osób,
które nie dość że są unieszczęśliwione zdrowotnie, to
jeszcze nie mają z różnych
powodów należytej opieki
bytowej, towarzyskiej czy też
wręcz pomocy w zaspokoje-

niu niezbędnych potrzeb, do
których samodzielnie nie są
zdolne. Otóż koszty utrzymania pensjonariusza w każdym
państwowym DPS ustalane
są odrębnie przez jednostkę
nadrzędną. W odwiedzonym
przeze mnie wynoszą 3 940
zł miesięcznie, w sąsiedniej
miejscowości 3 760 zł, gdzie
indziej jeszcze inaczej. Pensjonariusz oddaje 70% swojego dochodu, a jeżeli to nie
wystarcza (przeważnie nie
wystarcza), różnicę pokrywa
rodzina albo urząd gminy. Nie
wdajemy się tutaj w szczegóły,
jest to bowiem tekst reporterski, a nie prospekt reklamowy.
Bywam w Norwegii, jednym
z krajów, gdzie pomoc socjalna stoi na wysokim poziomie.
Miałem okazję obejrzeć dom
pomocy społecznej w mieście
wielkości Bydgoszczy. Ciekawostką jest to, że Norwegowie, bardzo dbający o rekrea-

cję fizyczną, dłużej zachowują
dobre zdrowie, nadto na emeryturę przechodzą z wyboru
zazwyczaj po 70 roku życia
(dla zachowania aktywności),
toteż dolną granicą przyjęcia
do DPS jest ukończone 80
lat. Młodsi na ogół nie mają
potrzeb opiekuńczych. Poza
tym, jeśli chodzi o warunki
życia pensjonariuszy, to my,
Polacy, nie mamy powodu
do kompleksów. Pomijając
szczegóły, są bardzo podobne. I to jest bardzo miłe, że już
nie jesteśmy gorsi od innych
w stwarzaniu warunków do
godnego starzenia się osobom, które tych warunków
w dotychczasowym miejscu
nie miały. Tyle tylko, że państwowych domów pomocy
społecznej jest stanowczo za
mało w stosunku do potrzeb.
Ale to byłoby już inną opowieścią.
REKLAMA
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RENOMOWANE BIURO PODRÓŻY
28 lat DOŚWIADCZENIA

Bez podróżowania nocą!
WPŁATY w RATACH 0 %

Kraków, ul. Karmelicka 32
pon. - pt. od g. 9:30 - 17:00
tel./fax 12 632 01 50
kom. 601 511 897

WYCIECZKI dla Seniorów

WYCIECZKA do Wiednia - 3 dni od 18.09 - 20.09.2020

Zwiedzanie Wiednia z polskim przewodnikiem: Ratusz, Katedra,
Opera, Teatr, Architektura Hundertwasserhaus, Hofburg i wnętrz
Rezydencji Cesarskiej w Pałacu Schonbrunnn - trasą IMPERIAL
oraz Rezydencji Lichtensteinów: Pałac w Lednice-Valtice.
Na trasie zwiedzanie: Austerlitz i Mikulov. Cena: 720 zł / os.
Autokar, noclegi, śniadania i obiadokolacje, opieka pilota
i ubezpieczenie. Wyjazdy: Kraków, Katowice, Bielsko-Biała.

WYCIECZKA objazdowa autokarem i POCIĄGIEM
BERNINA EXPRESS przez ALPY! Zwiedzanie:

SALZBURG - CHUR - SIRMIONE - WERONA, 08.09 - 12.09.2020
lub 15.09 - 19.09.2020 - 5 dni, ena: 1.640 zł obejmuje:
autokar, noclegi, 2 posiłki, opiekę pilota i ubezpieczenie
+ bilet na pociąg 360 zł/os. Wyjazdy: Kraków, Katowice.
!!!UWAGA!!! Dla osób spoza Krakowa proponujemy noclegi
przed i po wycieczce w Hotelu w Krakowie, cena noclegu w pokoju
2 os. 65 zł/osoba. Wyjazd na wycieczkę bezpośrednio z hotelu.

TRUSKAWIEC! - wczasy lecznicze w uzdrowisku!
Zabiegi lecznicze w cenie! Sanatoria przez cały rok:
KARPATY 4*, DNIEPRO, ROYAL, GENEVA, SZACHTAR.
turnusy: 8 dni cena od 890 zł lub za 13 dni: od 1.400 zł.
W cenie: noclegi, 3 posiłki, ubezp. i 4 zabiegi dziennie!
Wyjazdy: Kraków, Katowice, Wrocław, Opole, Warszawa.

Wycieczki po Polsce:
KRYNICA Zdrój - 1 dzień, zwiedzanie Uzdrowiska

i spacer Ścieżką w chmurach (w koronach drzew)
Terminy: 07.09 lub 05.10 cena: 115 zł/os.
obejmuje: autokar, obiad, opiekę pilota, ubezp.
PIENINY - 1 dzień, zwiedzanie Niedzicy, Szczawnicy
i Jaworek Śladami Janosika!Terminy: 08.09 lub 06.10
cena: 120 zł/os., obejmuje: autokar, obiad, opiekę pilota, ubezp.
SUDETY Zachodnie - 4 dni zwiedzanie: Zamku Książ,
Zamku Czocha, Pałaców: Staniszów i Wojanów, Krzeszowa
i Karpacza oraz Uzdrowisk: Świeradów Zdrój, Cieplice
Termin: 16.09 - 19.09 cena: 690 zł, obejmuje: autokar,
3 noclegi, posiłki 2x dziennie, opiekę pilota, ubezp.
ROZTOCZE - 3 dni zwiedzanie: Łańcut, Zamość, Zwierzyniec,
Krasnobród, Szczebrzeszyn + „szumy nad Tanwią”
Termin: 22.09 - 24.09 cena: 580 zł/os. obejmuje: autokar,
2 noclegi, posiłki 2 x dziennie, opiekę pilota, ubezp.
WIELKOPOLSKA - 4 dni zwiedzanie: Zamek Czartoryskich,
Rogalin, Ostrów Lednicki, Kórnik, Gniezno, Biskupin, Poznań
Termin: 09.09 - 12.09 cena: 735 zł/os. obejmuje: autokar,
3 noclegi, posiłki 2 x dziennie, opiekę pilota, ubezp.
TATARSKI SZLAK - 4 dni zwiedzanie: Ćmielów, Tykocin, Supraśl
Bohoniki, Kruszyniany, Białystok, Góra Grabarka, termin:
13.09 - 17.09 lub 05.10 - 08.10 cena: 795 zł/os. obejmuje:
autokar, 3 noclegi, posiłki 2 x dziennie, opiekę pilota, ubezp.

www.arionsenior.pl

e-mail: arion@arion.pl

tel: 601 511 897, 12/632 01 50 ZAPRASZAMY!

Z pasją

o edukacji seniorów
Gerontolożka Ilona Zakowicz i psycholog Piotr
Łącki połączyli siły!
Efektem ich pasji do
edukacji osób starszych
jest praktyczny poradnik dla edukatorów,
animatorów i liderów
senioralnych. Finalizując pracę nad publikacją
i zapraszają seniorów
do współpracy.

Aktywnie mimo wieku

Ilonę i Piotra połączyło przekonanie, że przekleństwem
w podeszłym wieku nie jest
słabnięcie ciała, lecz marazm
ducha. Te słowa francuskiego
pisarza André Maurois’a stały
się ideą przewodnią przygotowanej publikacji. Wszyscy zdają
sobie sprawę, że bez treningu
nie da się przebiec maratonu.
- zauważa Piotr Łącki: – Ciągle
jednak za mało mówi się o tym,
że nasz mózg trzeba regularnie
zmuszać do wysiłku, aby funk-

Szkolne lata. Kiedyś i dziś
Krystyna Ziętak

Nowy rok szkolny, rozpoczynający się także
dla studentów trzeciego
wieku, to czas refleksji
nad tym, czym szkoła
jest dziś, a jak była postrzegana dawniej.
Pamiętacie, czy lubiliście np. matematykę?
Gdybyście mieli takiego
nauczyciela, jakiego we
wspomnieniach ukazuje
Krystyna Ziętak – to
z pewnością!
Media często zajmują się gwiazdami jednego sezonu. Zapominają szybko o tych, którzy swoim
życiem i dokonaniami odcisnęli
trwały ślad w naszej kulturze, historii, życiu. W moim życiu taki
ślad zostawili nauczyciele. Początek nowego roku szkolnego
to okazja, by ich powspominać.
Dom i szkoła decydują o tym,
jacy jesteśmy i kim zostajemy.
Pod wpływem jednego z moich
nauczycieli wybrałam kierunek
studiów, który przesądził o moim
życiu. Dwa lata temu obejrzałam
film Marka Koterskiego „7 uczuć”.
Zrobił na mnie wrażenie. Pomyślałam wtedy, że warto podzielić się
własnymi wspomnieniami szkolnymi. Film powinien obejrzeć
każdy nauczyciel, rodzic i uczeń.
Może wówczas uświadomiliby
sobie, co robią źle – o ile faktycznie robią coś źle. Warto poddać
się takiej samoocenie. Szkoła,
którą ja pamiętam, jest zupełnie
inna niż ta w filmie – jest lepsza.
Moje szkolne lata to szczęśliwy
okres, bo moi nauczyciele nie
mieli nic wspólnego z postaciami
z filmu „7 uczuć”.

Noworudzka
jedenastolatka

Jedenastolatka to były dwa budynki (podstawówka i liceum),
hala gimnastyczna i podwórko,
na którym w zimie robiono lodowisko. We wrześniu w hali gimna-

stycznej były zabawy taneczne,
na które mogli przychodzić też
absolwenci liceum. W karnawale
organizowano bale maskowe.
To nas jednoczyło. Niektórzy nauczyciele uczyli i w podstawówce,
i w liceum. Jedna wielka rodzina.
O moich nauczycielach myślę
z czułością i wdzięcznością. Ważną postacią była pani Nowakowa,
sekretarka z liceum. Wszyscy ją
szanowali i lubili. Znała uczniów
dobrze.
Po maturze, w miarę możliwości,
brałam udział w zjazdach maturzystów, które odbywały się co
pięć lat. Na zjeździe w roku 2000
niestety nie było już wśród nas
Antoniego Mackiewicza, ukochanego polonisty, który na poprzednim zjeździe umawiał się z uczniami na nowe stulecie. Z Kazimierą
Mróz-Pytel, nauczycielką WF-u,
korespondowałam po szkole do
końca jej życia. Z Jadwigą Roterową, nauczycielką rosyjskiego,
mam bliskie kontakty do tej pory.
Chyba nikt tak jak ona nie kocha
swoich uczniów – wszystko o nich
pamięta i z wieloma się spotyka.

Chór, mundurki, Jesienin

Do szkoły w Nowej Rudzie chodziłam w latach 1954-1961 od klasy czwartej do matury. Z okresu
szkoły podstawowej mile wspominam wycieczki za miasto
z geografem, wyprawy do opery
we Wrocławiu (uczennicom nie
wolno było wtedy ubierać spodni), a z liceum lekcje biologii w terenie, ćwiczenia z chemii i kłopoty
ze skokami przez kozła i wzwyż.
Uwielbiałam grać w siatkówkę,
chociaż serwowałam w niewłaściwy sposób. Chętnie poznawałam tajniki gramatyki łacińskiej
i czytałam książki o mitologii. Na
lekcjach języka rosyjskiego ulegałam czarowi poezji Jesienina,
lubiłam śpiewać stare rosyjskie romanse. Z historii i języka polskiego robiłam notatki, które potem
pomogły w przygotowaniach do
matury – przecież nie było wtedy
internetu i wyszukiwarek. Śpiewałam w chórze. Dużo czytałam.
To nie były czasy telewizji. Nie
miałam nic przeciwko temu, że

do szkoły chodziło się w granatowych fartuszkach z białymi kołnierzykami. Nikt nie wyróżniał się
strojem. To był, moim zdaniem,
duży plus. Prawdziwa młodość –
nikt nie udawał dorosłego, no bo
i po co.
Ten sielankowy obraz szkoły
psuje fakt, że nie mieliśmy balu
maturalnego. Tak nas ukarał dyrektor, który uważał, że uczniowie
ostatnich klas powinni odkryć,
kto podpalił szafę z dokumentami. To było niesprawiedliwe. Nie
zrobiono nam tradycyjnego tableau, chociaż zdjęcia mieliśmy –
wszystkie uczennice w tej samej
bluzeczce, w którą przebierałyśmy się u fotografa.

Witold Roter i „jak
mrówków”

Witolda Rotera poznałam, zanim
zaczął uczyć mnie matematyki. To
był rok chyba 1955. Przyszedł do
moich rodziców, aby powiedzieć,
że zwolniło się dla mnie miejsce
na letnich koloniach w Karpaczu.
Zapamiętałam jego bujną czuprynę. Potem uczył mnie matematyki
w klasach piątej i szóstej. Mimo,
że nie był moim nauczycielem
w liceum, radziłam się go, jakie
wybrać studia. Jego rada była
krótka: na matematyce będziesz
potrzebowała tylko ołówka i kartki papieru. Wtedy trudno było
przewidzieć, że przydatne będą
też komputery. Wybrałam matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim i „związałam się” właśnie
z komputerami na specjalizacji
z metod numerycznych. Gdy rozpoczęłam studia, on pracował już
na Uniwersytecie Wrocławskim.
Chodziłam na prowadzone przez
niego zajęcia. Kochał „christofelki”, czyli znane w geometrii różniczkowej symbole Christoffela.
Potem pracowaliśmy w tych samych instytutach na Uniwersytecie i Politechnice. Podążałam jego
śladami. Z dumą mogę napisać,
że razem z żoną Jadwigą uświetnił spotkanie z okazji moich siedemdziesiątych urodzin.
Profesor Witold Roter zmarł
w 2015 roku we Wrocławiu.
Jego byli noworudzcy uczniowie
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zwrócili się do Rady Miasta Nowej Rudy o nadanie skwerowi
w pobliżu Rynku imienia profesora Witolda Rotera, który pracował
w noworudzkiej jedenastolatce
w latach 1953-1961. Władze miasta poparły pomysł. Drugiego
czerwca 2017 w liceum odbyła
się uroczysta akademia, a po
niej odsłonięcie tablic w liceum
i na obelisku na skwerze. W uroczystościach wzięli udział uczniowie, mieszkańcy, władze miasta
i zaproszeni goście. Była żona
Jadwiga z rodziną. Relacja z uroczystości ukazała się w Gazecie
Noworudzkiej.
Co takiego miał w sobie Witold
Roter – nauczyciel matematyki,
która często jest znienawidzona –
że zostawił w pamięci uczniów tak
ważny ślad, iż po kilkudziesięciu
latach od jego wyjazdu z Nowej
Rudy postanowili go pośmiertnie
uhonorować? Lekcje z Roterem
były żywe. Był sprawiedliwy. Uczniowie nie bali się matematyki
– rozumieli ją. Wzbudzał zainteresowanie matematyką poprzez
zdrową rywalizację – pięć osób,
które najszybciej zrobiły zadanie,
dostawało piątkę. W dzienniku
było dużo ocen z matematyki,
bo uczniowie byli aktywni na lekcjach. Tak Rotera wspominają
moje koleżanki i koledzy.

Wspomnienie w gazecie

Postać Witolda Rotera dobrze
scharakteryzował Antoni Mackiewicz w Gazecie Noworudzkiej nr
14 w 1991 roku: „Na podwórku
szkolnym potrafił być nieustępliwym napastnikiem w meczach
piłkarskich matematyków z polonistami lub profesorów z uczniami. Nieźle pchał kulą. Wymyślał
nietypowe konkurencje lekkoatletyczne. (...). Był uznanym brydżystą, a w rozgrywce, jak na
matematyka przystało, z charakterystyczną dlań inteligencją
praktycznie stosował rachunek
prawdopodobieństwa. (...). Lubił
żart, dowcip, miał swoje charakterystyczne powiedzonka. «Jak
mrówków» było u niego synonimem wszelkiej mnogości”.
To „jak mrówków” pamiętam
dobrze.
Uważam się za szczęściarę.
Moi nauczyciele i wychowawcy
byli dla mnie autorytetami. Tak powinno być.

Jeszcze więcej wspomnień i zagadki matematyka Rotera,
zobacz i rozwiąż pod linkiem: GazetaSenior.pl
https://www.gazetasenior.pl/olowek-i-kartka-papieru-wspomnienie-matematyka-prof-witolda-rotera
cjonował optymalnie. Z kolei w
przypadku edukatorów niezwykle ważne jest ciągłe rozwijanie
swojego warsztatu i kompetencji, by adekwatnie reagować na
potrzeby uczestników zajęć.

Nowoczesna
edukacja 60+

Autorzy zgodnie podkreślają, że
zmiany, jakie zaszły w świecie w
ciągu ostatnich 30 latach wymagają aktualizacji w podejściu do
edukacji w wieku 60+, a zatem
tej skierowanej do seniorów.

Przeprowadzili setki godzin
warsztatów, wykładów i szkoleń, wzięli pod lupę dziesiątki
publikacji dotyczących edukacji osób starszych oraz wnioski
z wielu rozmów z edukatorami 60+. Wszystko po to, aby
wskazać skuteczne metody, za
pomocą których edukatorzy
senioralni będą mogli w przystępny, ciekawy i innowacyjny
sposób przekazywać wiedzę
i umiejętności. – Uczenie się
przez całe życie pozwala nam
rozumieć szybko zmieniający

się świat, nie uciekniemy przed
nim. Jest także drogowskazem,
który wyznacza nam kierunek w
podróży. Warto w nią wyruszyć
w każdym wieku! zauważa Ilona
Zakowicz.

Nic o nas, bez nas

Publikacja będzie zawierała propozycje i rekomendacje dotyczące edukacji zaczerpnięte od
samych zainteresowanych - seniorów!– Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do podzielenia się z nami swoimi przemy-

Kliknij

śleniami dotyczącymi edukacji
60+. Będziemy wdzięczni za
opisy dobrych praktyk oraz zwrócenie uwagi na tematy, które nie
zostały do tej pory wystarczająco
omówione w innych publikacjach albo po prostu są dla Państwa ważne.
Propozycje można przesyłać
na adresy mailowe autorów:
info@ilonazakowicz.pl,
kontakt@psychologdlaseniora.
pl Serdecznie zapraszamy do
współpracy!
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„Męska grypa”

REKLAMA

istnieje naprawdę
Słownik Oksfordzki
podaje następującą
definicję „męskiej
grypy”: „Przeziębienie
albo podobne pomniejsze dolegliwości
doświadczane przez
mężczyznę, który
wyolbrzymia objawy
tej choroby.” Mamy
coraz więcej dowodów
naukowych na to, że
mężczyźni rzeczywiście znacznie gorzej
niż kobiety przechodzą przeziębienie czy
klasyczną grypę.
Większość kobiet miała
okazję oglądać zjawisko „męskiej grypy” w naturze. Katar,
załzawione oczy, ogólna niemoc. Wystarczy temperatura
37,5 stopni Celsjusza, by nasz
mężczyzna znajdował się niemal na granicy życia i śmierci.
Ale czy rzeczywiście panowie wyolbrzymiają objawy
infekcji? Kwestią „męskiej grypy” postanowił zająć się na
poważnie kanadyjski lekarz
Kyle Sue z Memorial University of Newfoundland. Zebrane
przez siebie dane opublikował
w świątecznym numerze „British Medical Journal”. Wynika
z nich, że takie zjawisko rzeczywiście może istnieć, a jego
przyczyny tkwią w biologii.
Wiele wskazuje na to, że mężczyźni „umierają” z powodu
zwykłego przeziębienia przede wszystkim dlatego, że ich
system odpornościowy działa
nieco inaczej niż kobiecy. Winne są temu hormony płciowe.
Przemawiają za tym badania
prowadzone zarówno na my-

szach, jak i z udziałem ludzi.
Wiele analiz dowodzi na przykład, że u samic gryzoni reakcja immunologiczna na rozmaitego rodzaju infekcje jest
znacznie ostrzejsza niż w przypadku samców. Hormonem,
który działa ochronnie w tym
przypadku jest m.in. estradiol.
Potwierdzają to testy na pobranych z nosa ludzkich komórkach nabłonka zainfekowanych wirusem grypy. Kiedy te
komórki wystawiono m.in. na
działanie żeńskiego hormonu
estradiolu miano wirusa (stopień skażenia) spadał w przypadku tkanek pobranych od
kobiet, ale nie mężczyzn.

„płeć powinna być brana pod
uwagę, gdy mamy oceniać
ekspozycję na wirusa grypy
oraz skutki infekcji”. Dane epidemiologiczne zebrane w sezonach grypowych w latach
2004-2010 w Hong Kongu dowodzą, że dorośli mężczyźni
częściej niż kobiety są przyjmowani do szpitala z powodu
grypy. Z kolei dane zebrane
w latach 1997 – 2007 w Stanach Zjednoczonych ujawniły,
że mężczyźni częściej umierają z powodu grypy niż kobiety
w tym samym wieku i to nawet
wtedy, jeśli weźmie się pod
uwagę również inne czynniki
ryzyka.

Testosteron osłabia

Ewolucyjnie przystosowani do walki, ale nie
z infekcją

Podobne wyniki dało inne
opisane w „British Medical
Journal” badanie. Komórki pobrane od 63 zdrowych
ludzi pogrupowano według
płci i wieku, po czym zakażono je wirusami przeziębienia.
Komórki pobrane od kobiet
przed menopauzą wykazywały silną odpowiedź obronną.
Zjawiska tego nie obserwowano w przypadku pań po
menopauzie oraz mężczyzn,
co wskazuje na kluczową rolę
żeńskich hormonów płciowych w stymulowaniu tego
procesu. Po menopauzie poziom tych hormonów w ciele
kobiet drastycznie spada.
Z kolei badania nad skutecznością szczepionek przeciwko grypie wykazują, że kobiety
znacznie lepiej na nie reagują.
Zauważono również, że mężczyźni z wysokim poziomem
testosteronu słabiej reagują
na te szczepionki, co sugeruje, że hormon ten pełni rolę
osłabiającą odpowiedź obronną organizmu.
Nic dziwnego, że w wydanym w 2010 roku komunikacie
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przestrzega, iż

Skąd się jednak się bierze ta
zwiększona męska podatność na infekcje? Kyle Sue
na łamach „British Medical
Journal” sugeruje, że podłoże tego zjawiska może tkwić
w biologii ewolucyjnej. Dla
naszych przodków żyjących
na afrykańskiej sawannie
najważniejsze było zdobycie
partnerki oraz jej zapłodnienie. Rywalizacja o kobiety była
wówczas na tyle obciążająca,
że istniało większe prawdopodobieństwo śmierci z powodu
urazu niż infekcji. Stąd liczyła
się siła, wielkość i wytrzymałość, a nie sprawnie działający
system odpornościowy.
W tym świetle „męska grypa”, która ścinała mężczyznę
z nóg, mogła być kluczowa
dla jego przetrwania jako jednostki, gdyż prowadziła do
„oszczędzania energii i redukowała ryzyko spotkania drapieżnika”.
Anna Piotrowska
zdrowiepap.pl

Bezpłatne szczepienia
na grypę 2020. Dla kogo?
Zgodnie z najnowszą
listą leków refundowanych obowiązującą od 1 września
2020, bezpłatne
szczepienia przeciw
grypie przysługują seniorom 75+.
Będzie to czterowalentna szczepionka
- preparat o nazwie
VaxigripTetra.

Szczepionka refundowana
w 50 proc. będzie przysługiwać osobom w wieku 65+
oraz wszystkim dorosłym
18+ z chorobami współistniejącymi. W drugim wymienionym przypadku szczepionkę przepisze pacjentowi
lekarz prowadzący. Dostęp
do darmowej szczepionki zapewniono również kobietom
w ciąży, osobom po przeszczepach i dzieciom w wieku 3-5 lat.

Bezpłatne szczepienia
w samorządach.

W wielu województwach samorządy lokalne przeznaczają środki na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla
osób w grupie wysokiego ryzyka. Przedział wiekowy, w jakim oferowane są darmowe
szczepienia przeciwko grypie
zależy od decyzji wydziału
zdrowia i spraw społecznych
danego urzędu miasta i różni się w zależności od województwa. Bezpłatne szczepionki już zapowiedziały m.in.
Wrocław i Warszawa.
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Szczepienia w czasie Covid-19
Monika Wysocka
Choć szczepienie przeciwko grypie nie uchroni nas przed zachorowaniem na chorobę
wywoływaną przez
nowego koronawirusa,
to specjaliści i tak je
zalecają. Dlaczego?
Bo w pośredni sposób
może pomóc w walce
z nowym patogenem.
REKLAMA

Grypa to choroba o ciężkim
przebiegu, która w niektórych
przypadkach może spowodować nieodwracalne powikłania,
a w innych śmierć. Dlatego zarówno Światowa Organizacja
Zdrowia, jak i wiele krajowych
i zagranicznych instytucji naukowych rekomendują szczepienia przeciwko grypie.
Wirus grypy, podobnie jak
koronawirus, należy do wirusów oddechowych. Ponieważ
objawy zakażenia są podobne
jak w innych infekcjach tego

typu, bez szczegółowych badań trudno określić, czy mamy
infekcję spowodowaną przez
wirusa grypy, czy SARS-CoV-2.

Groźne wirusy grypy

– Należy mieć świadomość,
że wirus grypy, wnikając do
naszego układu oddechowego, powoduje uszkodzenie
nabłonka dróg oddechowych,
a tym samym otwiera drogę innym patogenom (wirusom lub
bakteriom). To tak, jakbyśmy
zamknęli mieszkanie, ale klucz

zostawili w zamku dla złodzieja, czyli dla patogenu. Można
domniemywać, że z kolei wniknięcie wirusa SARS-CoV-2 do
organizmu uczyni naszą podatność na grypę większą. Jest to
jeszcze jeden powód do tego,
aby zaszczepić się właśnie teraz przeciwko grypie – przekonuje prof. dr hab. Jerzy Duszyński na stronie Polskiej Akademii
Nauk.
Wirus grypy dziesiątkował
populację ludzką od najdawniejszych czasów. W ubie-

głym stuleciu mieliśmy aż trzy
pandemie grypy: grypa „hiszpanka”(1918/1919 r.), grypa
azjatycka (1957/1958 r.) i grypa Hongkong (1968/1969 r.).
Choć każda z nich przebiegała
inaczej, wniosek jest jeden: nie
da się przewidzieć przebiegu
i skali takiej epidemii. Dlatego specjaliści są zgodni, że
działania prewencyjne należy
wdrożyć szybko po ogłoszeniu
pandemii, uwzględniając także
najgorszy scenariusz – jedni
nazywają to straszeniem i wybuchem paniki, inni dmuchaniem na zimne.
Trudno jednak zaprzeczać
faktom. Grypa może przebiegać ciężko i są na nią szczególnie podatne osoby z tzw. grup
ryzyka, np. osoby powyżej 65
r. ż., z przewlekłymi chorobami
płuc, układu krążenia, nerek, rezydenci domów opieki, chorzy
z immunosupresją, ciężarne,
osoby bardzo otyłe – wymienia
specjalistka chorób zakaźnych.

Covid-19 a grypa

Co roku w sezonie epidemicznym mamy do czynienia
z mniejszymi lub większymi
epidemiami grypy. W tym roku
w Chinach oprócz grypy pojawił się nowy koronawirus
SARS-CoV-2, który powoduje
liczne zachorowania w skali globalnej. – Apelujemy do
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osób, które się nie zaszczepiły,
że zgodnie z zaleceniami WHO
mogą zaszczepić się teraz,
ale w ciągu tygodnia powinny
unikać kontaktu z osobami zagrypionymi – namawia prof. dr
hab. Lidia Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu
Higieny.
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że szczepionka przeciwko grypie nie zapobiega
zakażeniu koronawirusem, co
nie oznacza, że nie ma sensu
szczepienie się przeciwko grypie, gdy wszyscy obawiają się
Covid-19. – Nie ma dowodów,
że szczepionka przeciwko grypie może zapobiec lub zapewnić lżejszy przebieg zakażenia
koronowirusem. Ma jednak
sens ze względu na grypę, która sama w sobie jest groźna –
podkreśla prof. Hryniewicz.
Warto przy tym pamiętać,
że w razie pesymistycznego
rozwoju scenariusza rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa każde miejsce szpitalne,
zwłaszcza dla osób z dolegliwościami ze strony układu oddechowego, może mieć olbrzymie znaczenie.
zdrowie.pap.pl,
Źródło: Artykuł w serwisie
Medycyna Praktyczna,
Polska Akademia Nauk.

Polacy chcą
się szczepić
„Ponad połowa
Polaków deklaruje, że zaszczepi się
przeciwko koronawirusowi, kiedy będzie
dostępna szczepionka” – informuje Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat, na
podstawie najnowszego, ogólnopolskiego
sondażu dotyczącego
zachowań konsumentów w czasie
pandemii. Konkretnie,
aż 52,5 proc. respondentów tego sondażu
zadeklarowało chęć
zaszczepienia się
przeciwko nowemu
koronawirusowi.

To sporo, jeśli wziąć pod
uwagę fakt, że przeciwko grypie, która również jest bardzo
groźną
chorobą
zakaźną,
szczepi się w Polsce w zależności od roku średnio tylko
kilka procent populacji (ok. 4-5

proc.). W związku z pandemią
odsetek ten może jednak znacząco wzrosnąć, zwłaszcza że
o zaszczepienie się przeciwko
grypie w tym roku – jeszcze
przed rozpoczęciem sezonu
grypowego – apelują zgodnie
eksperci ds. zdrowia publicznego i chorób zakaźnych nie tylko
z Polski, ale i z zagranicy. Apel
w tej sprawie, o priorytetowe
traktowanie szczepień przeciwko grypie w tym roku, wystosowała np. niedawno do krajów
członkowskich UE Komisja
Europejska. – Z danych naukowych wynika, że osoby, które
się zaszczepią przeciw grypie,
mogą być bardziej odporne na
zakażenie SARS-CoV-2 jesienią
i zimą, kiedy może nas czekać
druga fala epidemii. Natomiast
zakażenie wirusem grypy może
zwiększać ryzyko infekcji koronawirusem. Szczepienia przeciw grypie warto wykonywać
przed każdym sezonem grypowym, jednak w tym roku jest to
wyjątkowo istotne – podkreśla
Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.

Co Polacy myślą
o szczepieniach?

Czy w 2020 r. można zatem liczyć na pobicie „rekordu
Polski”, jeśli chodzi o poziom
wyszczepialności przeciw gry-
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pie? Jest kilka istotnych przesłanek, które wskazują, że taki
scenariusz jest realny. Z międzynarodowych badań opinii
społecznej na temat szczepień,
przeprowadzonych przez firmę
Kantar na zlecenie koncernu
STADA, wynika, że pomimo
szerzącej się od wielu lat agresywnej dezinformacji dotyczącej szczepień ochronnych Polacy mają do nich wciąż bardzo
pozytywny stosunek.
Wspomniane badania wykazały np., że Polacy należą do
ścisłej europejskiej czołówki,
obok Hiszpanów, Finów i Włochów, jeśli chodzi o poziom
deklarowanego poparcia dla
obowiązkowych
szczepień
ochronnych. Okazuje się, że
ich zwolennikami jest aż 88
proc. Polaków, podczas gdy
np. w Rosji, Austrii czy Szwajcarii odsetek ten jest o wiele
niższy i mieści się w przedziale
70-73 proc. Bardziej entuzjastyczni od nas, pod względem
pozytywnego stosunku do
obowiązkowych szczepień, są
w Europie tylko Hiszpanie (94
proc.) i Finowie (89 proc.). Polacy zajmują w tym rankingu trzecie miejsce razem z Włochami.
Dodajmy, że obowiązkowe
szczepienia popiera średnio 82
proc. wszystkich Europejczyków. Jeśli zaś chodzi o resztę
to reprezentuje ona różne postawy – od umiarkowanego
sceptycyzmu aż do twardo wyrażanego braku zgody na obowiązkowe szczepienia (z uwagi
na brak wiary w ich skuteczność, obawę przed potencjalnymi efektami ubocznymi –
czyli tzw. NOP, a także poczucie
protekcjonalnego traktowania).

Wiedza o szczepieniach
wciąż za mała

Jednocześnie badania te wykazały, że spora część miesz-

kańców Europy nie posiada
wciąż wystarczającej wiedzy na
temat szczepień ochronnych.
„Jedynie co piąty Europejczyk wie, że może być zaszczepiony przeciwko odrze, wirusowemu zapaleniu wątroby typu
A/B, ospie i wirusowi HPV” –
czytamy w raporcie z badania.
Co ciekawe, wśród Europejczyków największa jest świadomość istnienia szczepionki
przeciwko odrze, a najmniejsza
w przypadku HPV (bardzo podobnie jest zresztą w Polsce).
Badacze zwrócili też uwagę
na istotny statystycznie fakt, że
pod względem wiedzy o szczepieniach lepiej od mężczyzn
wypadają kobiety!
W tym międzynarodowym
badaniu zadano też respondentom pytanie: kiedy ostatnio zaglądałeś do swojej karty
szczepień? Najczęściej padała
odpowiedź – nie pamiętam (np.
w Polsce 48 proc. odpowiedzi).
Warto dodać, że średnio 16
proc. respondentów (w Polsce
17 proc.) przyznało wprost, że
nie wie nawet, gdzie ich karta
szczepień się znajduje.
Być może więc obecna pandemia i nadzieje wiązane ze
szczepionką przeciwko COVID-19 sprawią, że ruch anty-szczepionkowy
przygaśnie,
a zwolennicy szczepień złapią
znowu wiatr w żagle.
Wiktor Szczepaniak, zdrowie.
pap.pl, Źródła: Publikacje Medycyna Praktyczna. Komunikat prasowy Ogólnopolskiego
Programu Zwalczania Grypy
(OPZG) w sprawie priorytetowego traktowania szczepień
przeciwko grypie w związku
z pandemią COVID-19.

Dlaczego seniorzy powinni się
szczepić przeciwko grypie?
Osoby w wieku 65
plus zaliczane są do
grupy zwiększonego ryzyka powikłań
grypy. Dla seniorów
choroba ta może
więc stanowić zagrożenie życia. Dla
tysięcy starszych
chorych grypa skończy się hospitalizacją z powodu ostrego przebiegu lub
groźnych powikłań.

Zdecydowaną większość
pacjentów, którzy wymagają opieki szpitalnej stanowią osoby w wieku 65 plus.
Niestety, wiele z nich umrze.
– Ludzie żyją coraz dłużej,
ale w starszym wieku są też
z reguły obciążeni różnego
rodzaju chorobami przewlekłymi, np. układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego. Gdy nałoży się
na nie jeszcze grypa, to ich
przebieg może się znacząco
zaostrzyć – mówi Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny.

Groźne powikłania

Prof. Adam Antczak z Uni-

wersytetu Medycznego w Łodzi podkreśla, że grypa może
być bardzo niebezpieczna
m.in. u seniorów cierpiących
na miażdżycę, a także na
POCHP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc). – Infekcja wywołana przez wirusa
grypy może doprowadzić do
fatalnego zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc. Wiąże się z nią także
zwiększone ryzyko powikłań
sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar
mózgu. W ciągu pierwszych
siedmiu dni grypy ryzyko wystąpienia zawału serca jest
większe aż sześciokrotnie
w stosunku do czasu przed
infekcją – mówi prof. Adam
Antczak.
Najczęstszym powikłaniem
grypy jest jednak zapalenie
płuc, które w przypadku 1017 proc. seniorów kończy się
śmiercią. Co więcej, przebycie zapalenia płuc wiąże się
u seniorów także ze zmniejszeniem szans na długie
życie (1/3 umiera w ciągu 3
lat od wystąpienia zapalenia
płuc).

Jak ustrzec się przed
grypą?

Co mogą zrobić seniorzy,
aby uchronić się przed grypą
i jej groźnymi konsekwencjami?
– Ryzyko zachorowania na
grypę można zmniejszyć np.
unikając zatłoczonych miejsc
i prowadząc higieniczny tryb

życia, na który składają się
m.in. zdrowa dieta, wypoczynek, a także częste mycie rąk. To wszystko może
jednak nie wystarczyć, aby
skutecznie zabezpieczyć się
przed infekcją. Dlatego osobom w wieku 65 plus zaleca
się profilaktyczne szczepienia ochronne przed sezonem
grypowym – mówi Marek Posobkiewicz.
Jak łatwo się domyślić,
w Polsce szczyt profilaktycznych szczepień na grypę
przypada na wrzesień i październik. Ale fakty są takie,
że w naszym kraju szczepi
się bardzo mało osób.
– Odsetek osób zaszczepionych na grypę w minionym roku nie przekroczył
w Polsce 4 proc. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja
w grupie wiekowej 65 plus,
w której zaszczepiło się kilkanaście proc. osób. Ale i tak
jest to poziom niewystarczający – ocenia dr Grzegorz
Juszczyk, dyrektor NIZP-PZH
i jako wzór do naśladowania
podaje Wielką Brytanię i kraje Beneluksu, gdzie na grypę
szczepi się ponad 50 proc.
populacji.
Lekarze i eksperci ds.
zdrowia publicznego uważają, że sytuację w Polsce
mogłoby radykalnie poprawić wprowadzenie refundacji
dla szczepionek przeciwko
grypie – jeśli nie dla całej populacji, to przynajmniej dla
seniorów.

Refundacja
szczepionek

Bartłomiej
Chmielowiec,
Rzecznik
Praw
Pacjenta
uważa, że poza wprowadzeniem refundacji szczepionek
w Polsce potrzebna jest też
szeroka edukacja na temat
grypy, jej powikłań i sposobów zapobiegania, która
powinna być skierowana zarówno do pacjentów, jak i do
całego środowiska medycznego (zwłaszcza do lekarzy
pierwszego kontaktu).
Warto uświadamiać także
młodych ludzi, którzy grypę
często lekceważą. Tymczasem, jak podkreślają eksperci, również u młodych osób
wskutek grypy zdarzają się
groźne powikłania, m.in. kardiologiczne, takie jak np. zapalenie mięśnia sercowego.
Takie powikłania mogą nie
tylko skrócić życie człowieka, ale też znacząco obniżyć
jego jakość.
Wiktor Szczepaniak, zdrowie.pap.pl, Źródło: Cytowane w tekście wypowiedzi
i dane statystyczne pochodzą z debaty eksperckiej poświęconej profilaktyce grypy,
zorganizowanej przez Medexpress w siedzibie Polskiej
Agencji Prasowej.
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Grypa i szczepienia FAKTY i MITY
Grypa to niegroźna
choroba? Szczepienia przeciwko
grypie przed nią nie
chronią? Na grypę
choruje się tylko raz
w życiu? Ile trwa grypa? Warto znać fakty
i mity o tej chorobie.
Grypa to niegroźna
choroba
MIT. Grypa jest groźna

chorobą. Według danych
NIZP-PZH w sezonie jesienno-zimowym (1.09.201822.07.2019) na grypę
i choroby grypopodobne
zachorowało około 4,5 mln
osób. Z powodu grypy i jej
powikłań zmarło w tym okresie 150 osób.

Grypa to łagodna
choroba
MIT. Choć zdarza się, że

grypa daje skąpe objawy, to
jednak najczęściej po prostu
nie da się jej przeoczyć, bo
charakteryzuje się nagłym
początkiem, który niemal
dosłownie zwala z nóg. Chory

doznaje wysokiej gorączki,
silnych bólów stawów, mięśni
i głowy, po około dwóch-trzech
dniach zaczyna dręczyć go
suchy kaszel, mogą wystąpić
dreszcze i biegunka. Te objawy
utrzymują się przez kilka dni,
co doprowadza do silnego
osłabienia. Co ciekawe, katar
rzadko towarzyszy grypie.

Szczepienia przeciwko grypie nie chronią
przed tą chorobą
MIT. Naukowcy są zgodni,

że najskuteczniejszą ochroną
przed grypą jest szczepienie
przed sezonem zachorowań
na nią. Człowieka atakują dwa
typy wirusów grypy: A lub B.
Niestety, wirusy te ciągle się
zmieniają, przez co każdego
roku mamy do czynienia
z nowymi ich wariantami. Każdego roku wytwarzana jest
nowa szczepionka, która ma
za zadanie chronić nas podczas najbliższego sezonu grypowego. Szczepienie nie daje
100-proc. gwarancji. Skuteczność szczepionki zależy
zarówno od tego, jak dobrze
wytypowano wirusy, które
będą dominować w konkretnym sezonie grypowym, jak
i od osoby szczepionej oraz
warunków podania szcze-

pionki. Co ważne, szczepienie przeciwko grypie daje też
bardzo dobrą ochronę przed
jej powikłaniami.

W czasie pandemii
lepiej się nie szczepić
przeciwko grypie
MIT. Wprost przeciwnie –

w czasie pandemii tym bardziej powinniśmy się zaszczepić przeciwko grypie. Apelują
o to lekarze i naukowcy.

Na grypę choruje się
tylko raz w życiu
MIT. Ponieważ wirus grypy

nieustannie mutuje, możliwe
jest wielokrotne zachorowanie
na tę chorobę.

Grypa może prowadzić
do groźnych powikłań.
FAKT. Powikłania mogą

obejmować wiele układów
narządowych. Grypa sześciokrotnie zwiększa ryzyko
zawału serca w pierwszym
tygodniu choroby. Wiąże
się z nią również znacznie
podwyższone ryzyko udaru
mózgu. Dzieje się tak m.in.
dlatego, że w czasie infekcji
dochodzi do osłabienia naczyń krwionośnych i destabilizacji znajdujących się w nich
blaszek miażdżycowych, co

w efekcie może doprowadzić
do zawału albo udaru.

U osób powyżej
65. roku życia
grypa częściej
niż w pozostałej
populacji kończy się
powikłaniami.
FAKT. Seniorzy nie są

jednak jedyną grupą ryzyka
ciężkiego przebiegu grypy
i powikłań.

Grypą można zarazić
się od zwierząt
FAKT. Grypą najczęściej

zarażamy się od innych
ludzi, ale wirus ten może też
przenosić się ze zwierząt
(tak było np. w przypadku
tzw. ptasiej grypy kilka lat
temu). Możliwe jest zatem
przeniesienie zakażenia na
ludzi przez bezpośredni, bliski
kontakt z chorym lub martwym ptakiem (dotykanie),
spożywanie surowego lub

niedogotowanego mięsa, lub
surowych jaj chorych ptaków.
Inne zwierzęta, które mogą
nas zarazić grypą to świnie,
konie, kotowate czy psy.
Justyna Wojteczek, zdrowie.
pap.pl, Źródła: Ogólnopolski
Program Zwalczania Grypy.
Artykuł specjalistyczny o grypie autorstwa E. Kuchara, J.
Mrukowicza, P. Sawieca, A.
Gładysza na portalu Medycyna Praktyczna
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Turnus dla Ozdrowieńców Z COVID-19

Witamina K2
100 µg
Troska o kości zwiększa się często wraz z wiekiem. Wtedy pojawiają się
pytania o to, w jaki sposób możemy sobie pomóc. Jedną z odpowiedzi
jest witamina K2, która pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Kolejną myślą jest jak najbardziej naturalne źródło. Przed wieloma laty zaprowadziła ona Japończyków do kuchni.
W Kraju Kwitnącej Wiśni popularna jest
potrawa z fermentowanej soi - natto.
Okazało się, że to bardzo bogate źródło
witaminy K. Solgar sięgnął więc po ten
naturalny przysmak jako źródło witaminy
K, a naukowcy pomogli ﬁrmie zmieścić
w każdej porcji suplementu diety 100 µg
tej ważnej dla kości substancji.

Minimum 7 dni, 21 zabiegów, w tym co najmniej
2 zabiegi dziennie z zastosowaniem surowców
naturalnych. W programie turnusu nacisk położyliśmy na fizjoterapię płuc, która jest ukierunkowana
na upośledzenia oddechowe – najczęstsze
powikłania po zakażeniu COVID-19. Program
łączy ćwiczenia fizyczne, edukację oraz wsparcie
psychologiczne.
Wiodącym kierunkiem leczenia w Uzdrowisku
Szczawno-Jedlina S.A. są choroby układu oddechowego.

Podczas trwania turnusu, Pacjenci pozostają pod stałą
opieką lekarza specjalisty chorób zakaźnych.

W pakiecie:

Cena:
1 260 zł/
os./7 dni

• 7 noclegów (od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu)
• Całodzienne wyżywienie uwzględniające dietę dostosowaną
do stanu zdrowia Kuracjusza
• Specjalistyczna konsultacja lekarska/1 x podczas pobytu
• Konsultacja z fizjoterapeutą/1 x podczas pobytu
• Warsztat z psychologiem/ 1 x podczas pobyt
• Warsztat z dietetykiem/ 1 x podczas pobytu
• Zabiegi z zastosowaniem surowców naturalnych, po konsultacji lekarskiej: inhalacje indywidualne z zastosowaniem mineralnej wody leczniczej MIESZKO, krenoterapia z zastosowaniem mineralnej wody
leczniczej MIESZKO, kąpiel sucha w naturalnym CO2, okłady borowinowe częściowe, kąpiel w zawiecinie borowinowej
• Inne zabiegi fizykalne: krioterapia ogólna w komorze, magnetoterapia,
hydromasaż podwodny segmentarny, kąpiel perełkowa, masaż wirowy
kończyn, masaż klasyczny, sauna, terenoterapia, trening relaksacyjny,
trening marszowy, ćwiczenia indywidualne – trening stacyjny siłowy i/
lub wytrzymałościowy, ćwiczenia oddechowe

Informacje i rezerwacje (24h/ 7)
DOM ZDROJOWY w Szczawnie-Zdroju
tel: +48 74 84 93 130

SUPLEMENT DIETY

Uwaga! Ozdrowieńcy z zakażenia SARS-CoV-2 nie wymagają badania
w kierunku tego zakażenia przed zakwalifikowana do leczenia w uzdrowisku.

www.GazetaSenior.pl
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Po co tyjemy?

REKLAMA

Jadwiga Kwiek
ABC Psychologii dla seniorów. Cykl
Na świecie więcej ludzi umiera z powodu
otyłości niż z powodu
głodu. Y.N. Harari
podaje: „W 2010 roku
otyłość i powiązane
z nią choroby były
przyczyną śmierci
około trzech milionów
ludzi, podczas gdy
terroryści zabili w
sumie na całym świecie 7697 osób… Dla
przeciętnego Amerykanina lub Europejczyka dużo bardziej
śmiertelne zagrożenie
niż Al- Kaida stanowi
Coca-Cola”. Ofiary
terroryzmu to niecałe
0,003% ofiar otyłości!
Zdrowia nie da się
kupić w życiowych
„sieciówkach”, trzeba
je sobie samemu
„uszyć na miarę”!

Ponad 25 procent Polaków
cierpi na otyłość. Zajmujemy
piąte miejsce w Europie. Nasze dzieci tyją najszybciej na
kontynencie. Słychać dzwony
bijące na alarm. W odpowiedzi
powtarzana jest mantra: „mniej
kalorii, więcej ruchu”. Tak, ale
to nie wystarczy. W dłuższej
perspektywie nie działa. J.
Jung przytacza wyniki światowych badań, które pokazują, że tylko znikomy odsetek
utrzymuje wagę uzyskaną tą
metodą. Reszta pada ofiarą
efektu jo-jo. I dodatkowo nabawia się poczucia winy, wstydu,
traci wiarę w siebie.
W przyrodzie wszystko ma
swoją przyczynę i cel. Jest „po
coś”. Tyjemy też „po coś”. Na
wczesnym etapie ewolucji,
przy permanentnym braku dostępu do pożywienia, dodatkowa warstwa tkanki tłuszczowej
stanowiła rezerwę na wypadek
głodu. Była gwarantem przetrwania. Zabezpieczała potrzebę bezpieczeństwa. Jeszcze

na początku XX wieku oficjalna
medycyna uważała nadwyżkę
10-20 kilogramów za „zapas
sił witalnych, który może zapobiec wyczerpaniu w przypadku
przedłużającej się choroby”.
Dzisiaj wiemy, że jest to przyczyną różnych groźnych chorób.
Mechanizm zabezpieczający,
w który wyposażyła nas ewolucja, działa w całkowicie odmiennych warunkach. Niedobór jedzenia został zastąpiony
przez jego nadmiar. Zdobycie
pokarmu nie wymaga wysiłku koniecznego do spalania
nadmiaru kalorii. Zmieniły się
formy zagrożenia. Gwałtowne
zmiany cywilizacyjne, za którymi wielu ludziom trudno jest
nadążyć. Zalew informacji niemożliwych do ogarnięcia jest
przyczyną życia w nieustannym stresie. Miejsce zagrożenia biologicznego zajęły zagrożenie cywilizacyjne i socjalne.
Wywołują wieczne poczucie
braku bezpieczeństwa.
W tej sytuacji nasze mózgi
gadzi i ssaczy odwołują się
do starego, sprawdzonego
sposobu, jakim jest gromadzenie tłuszczu. Niestety, w warunkach nadpodaży jedzenia
ten mechanizm zwraca się
przeciwko nam. Jest wręcz
zabójczy. To, co miałoby nas
chronić, staje się pułapką,
więzieniem, wrogiem. Trzeba
się zwrócić do kory mózgowej
i wypracować, tym razem świadome, sposoby radzenia sobie
z poczuciem zagrożenia. Budować poczucie bezpieczeństwa w inny sposób.

wę prezentuje Monika Honory. Autorka bloga zupomania
pomogła schudnąć około 30
tysiącu osobom. Stracili razem
58 ton. Zaczęła od psychiki.
Powiedziała: zmieniłam tycie,
na życie. Sama znalazła drogę i przetestowała ją na sobie.
Wspierali ją w tym mąż i rodzice, przyjaciele.

Otyłości nie wyleczysz
sam

Specjaliści mówią jasno: otyłość jest chorobą, której nie
da się wyleczyć samemu.
Jesteśmy niezwykle złożoną
fabryką biochemiczną. O naszym funkcjonowaniu decyduje „oś jelita – mózg”. W jelitach
zamieszkują
„melancholijne
bakterie”, które trzeba odpowiednio karmić, żeby utrzymać
optymalny poziom serotoniny,
hormonu szczęścia, sprzyjającego utrzymaniu właściwej
wagi. Ścierającemu się z kortyzolem, hormonem stresu.
Swoją grę prowadzą hormon
głodu grelina z hormonem sytości lektyną. Trzeba poznać
reguły tej gry.
W wymiarze psychologicznym
potrzebne jest wsparcie w zakresie rozpoznania tego, gdzie
lokujemy poczucie odpowiedzialności za efekty. Lokując
je na zewnątrz, traktujemy siebie przedmiotowo jak „rzecz
do naprawy”. Lokując je po
swojej stronie, stajemy się
podmiotowymi autorami sukcesów i porażek. Świadomymi
scenarzystami i wykonawcami
własnych planów. Poczucie
podmiotowości i sprawczości

stanowi punkt dla wyjścia zbudowania poczucia bezpieczeństwa w niestabilnym świecie.
Sprawczość i podmiotowość
wyrażać się będą w postaci
twórczego
przystosowania
wskazówek specjalistów do
własnego, niepowtarzalnego
organizmu.
Z pewnością nie należy ustawiać się w roli własnego
nadzorcy. Jest to po prostu
nieskuteczne. To, co represjonowane odwinie się w postaci,
w najlepszym przypadku, efektu jo-jo. W gorszym, w postaci
chorób psychosomatycznych,
z nowotworami włącznie lub
w postaci depresji czy innych
problemów psychicznych.

Jedzenie na pocieszenie

W ostatnim czasie nasz w miarę stabilny świat stał się znowu
znacznie mniej bezpieczny za
sprawą epidemii koronawirusa
COVID-19. Nasze zbiorowe poczucie bezpieczeństwa zostało
mocno zagrożone. Stąd nasze
organizmy będą miały tendencję do gromadzenia zapasów
w postaci tkanki tłuszczowej.
Będziemy też odczuwać większą skłonność do „pocieszania się” jedzeniem, zajadania
emocji, w tym nasilonego zbiorowego lęku. Należy przyjąć to
ze spokojem i zrozumieniem,
co nie oznacza nadmiernego
folgowania sobie i ulegania
pokusom. Oznacza to potrzebę bycia uważniejszym wobec
swoich stanów psychicznych.
Jasnego uświadamiania ich
sobie, rozmawiania o nich.
A w razie potrzeby korzystania
z profesjonalnego wsparcia
psychicznego. Bądźmy dobrzy
dla siebie samych w inny sposób niż poprzez dostarczanie
ciału i psychice nadmiaru jedzenia. Szczególnie tego niezdrowego.

Zacząć od psychiki

Należy uwzględnić dwie podstawowe
płaszczyzny,
na
których rozgrywa się dramat
otyłości: biochemiczną i psychologiczną. Choć wiemy na
ten temat coraz więcej, to bariatra prof. Wyleżał twierdzi,
że przyczyny choroby otyłości
są nieznane. Że „nie tyjemy
dlatego, że za dużo jemy, ale
jemy za dużo, bo jesteśmy
chorzy na otyłość”. Postuluje
on zwiększenie ilości operacji wycinania części żołądka,
w której znajduje się grelina,
hormon głodu. Zwalnia on
niejako osoby otyłe z odpowiedzialności za swoją chorobę.
Całkowicie odmienną posta-

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.
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JADŁOSPISY INDYWIDUALNE
I FAMILIJNE, EDUKACJA ŻYWIENIOWA
W PROFILAKTYCE I LECZENIU
CHORÓB DIETOZALEŻNYCH
ANALIZA SKŁADU CIAŁA

Dietoterapia

• nadwagi, otyłości, niedożywienia
• schorzeń metabolicznych:
cukrzycy, dny moczanowej, zaburzeń lipidowych
• w chorobach układu krążenia:
nadciśnieniu, miażdżycy
• w chorobach przewodu pokarmowego:
żołądka, jelit, trzustki, wątroby,
pęcherzyka żółciowego
• w dysfunkcji nerek
• w alergiach i nietolerancjach
pokarmowych
• w celiakii, chorobie
Leśniowskiego-Crohna

Bilansowanie jadłospisów
w żywieniu specjalnym
DLA SENIORÓW

Izabela Helman
dietetyk
i żywieniowiec

Tel. 693 638 539
E-mail: info@abcdietetyk.pl
www.abc.dietetyk.pl
Wizyty we Wrocławiu:
ul. Grabiszyńska 200 E w poniedziałki
ul. Krzywoustego 21/1D piątki i soboty

od

875 zł
24 X - 21 XI

Seniorzy
nad morzem 2020!

W cenie pakietu:
• 7 noclegów (w pokoju
2-os. ekonomicznym
875 zł, komfortowym
980 zł lub 1-os. 1085 zł)
• Wyżywienie: śniadanie
i kolacja w formie bufetu,
obiad serwowany
• 10 zabiegów fizykalnych:
elektroterapia,
światłolecznictwo,
krioterapia miejscowa,
hydroterapia solankowa,
inhalacja - w dni robocze
• Kryty kompleks basenowy
bez limitu (basen rekreacyjny
z biczami i kaskadami
wodnymi, przeciwprąd,
basen solankowy
z hydromasażem, jacuzzi,
ścieżka do masażu stóp,
sauna fińska)

Kąpiele
Solankowe!
Codziennie!
• Poranna
gimnastyka w basenie
(od poniedziałku do piątku)
• Sala fitness bez limitu
• Wieczorek taneczny
z ciastem i lampką wina
lub regionalna biesiada
grillowa przy muzyce
na żywo z konkursami
i nagrodami – zgodnie
z kalendarzem atrakcji
ośrodka
• Internet bezprzewodowy
• Tenis stołowy, bilard, kijki
do Nordic Walking
• Pobyt rozpoczyna się
o godzinie 14:00 w dniu
przyjazdu obiadem,
a kończy sie o godzinie
10:00 po śniadaniu

Za opłatą:
Parking - 10zł/ dzień - wymagana rezerwacja, wypożyczenie rowerów, szlafroków, zabiegi kosmetyczne, wycieczki,
pobyt ze zwierzętami w miarę dostępności pokoi - opłata
za psa (małe rasy do 5 kg) 35 zł/doba, opłata klimatyczna
ok. 2zł/osoba/dzień

Jantar-SPA

Niechorze, Al. Bursztynowa 31
91 386 33 59 info@jantar-spa.pl
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Październikowe święto
seniorów w Poznaniu
Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
rozpoczęło przygotowania do kolejnej,
dziesiątej już edycji
cyklu wydarzeń dedykowanych najstarszym
mieszkańcom miasta
- „Senioralni. Poznań”.
Święto zaplanowano na
dni 5-15 października.
Centrum pracuje nad
tym, aby tegoroczna
oferta była ciekawa i
przede wszystkim bezpieczna dla seniorów.
Inauguracja „Senioralnych”
będzie miała zupełnie inny
charakter niż dotychczas.
Centrum wraz z Gabinetem
Prezydenta oraz Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu
planuje pod koniec września
odsłonięcie muralu o tematyce senioralnej w miejskiej
przestrzeni. Do jego przygotowania zaangażowani zostaną seniorzy skupieni wokół
Uniwersytetu Artystycznego
Trzeciego Wieku. W programie „Senioralnych” znajdą się
wykłady, warsztaty, konsulta-

cje i wydarzenia kulturalne,
przygotowane we współpracy
z partnerami - instytucjami,
uniwersytetami, organizacjami
pozarządowymi. W tym roku
część wydarzeń odbędzie się
stacjonarnie, część – online.

Senioralny mural

– Będzie inaczej, nieco krócej, jednak sercem jesienią
jesteśmy zawsze z seniorkami
i seniorami, i to się nie zmieni.
Zdajemy sobie sprawę z tego,
że to wyjątkowo trudny czas na
organizację tego typu wydarzeń, jednak zdecydowaliśmy
się podjąć to wyzwanie. Chcielibyśmy, żeby w nowej rzeczywistości oferta „Senioralnych”
była równie atrakcyjna. I co
najważniejsze – bezpieczna.
Planujemy zaproponować seniorkom i seniorom nowe tematy i formy spotkań. Mural,
którego odsłonięcie w symboliczny sposób zainauguruje
tegoroczny cykl, ma podkreślić obecność osób starszych
w życiu naszego miasta. Mamy
nadzieję, że wszystkie plany
uda się zrealizować, jednak
jesteśmy całkowicie zależni
od sytuacji epidemiologicznej
– mówi Wojciech Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
Gazeta Senior objęła patronat medialny nad wydarzeniem.

www.GazetaSenior.pl

Bon Seniora

dla mieszkańców Świnoujścia
Niskie świadczenia
emerytalne, choroba,
niepełnosprawność
stwarzają poważne
problemy w egzystencji ludzi starszych.
Świnoujście postanowiło pomóc wszystkim seniorom w mieście, ustanawiając
„BON SENIORA” dla
osób w wieku 65+.
Do tej pory z bonu
skorzystało ponad
7 tysięcy seniorów.
W tym roku pomoc
również będzie kontynuowana.
Z Pawłem Sujką,
zastępcą prezydenta
miasta Świnoujście,
rozmawia Andrzej
Wiśniewski.

Andrzej Wiśniewski: Od
pewnego czasu miasto wspiera finansowo
seniorów. Czy to pomoc
tylko finansowa, czy też
przewidywane są inne
formy wsparcia mieszkańców w tej grupie
wiekowej?
Paweł Sujka: Dwa lata
temu uruchomiliśmy projekt
pod nazwą „BON SENIORA”,
w ramach którego od sierpnia
do listopada 2018 r. wydawane były bony o wartości 300
pkt (1 pkt odpowiadał 1 zł).
Wraz z bonem każdy senior
otrzymał wykaz 440 usług,
z których mógł bezpłatnie
skorzystać. Wśród nich były
badania lekarskie, ambulatoryjne, świadczenia rehabilitacyjne oraz imprezy kulturalne
(kino, teatr). Dodatkowo seniorzy otrzymali tzw. „pudełka
życia” zawierające (przydatne dla pracowników służb
ratunkowych) informacje
dot. stanu zdrowia i zażywanych lekarstw. Ze świadczeń
w ramach bonu można było
skorzystać do końca czerwca
2019 r. Łącznie wydano około
5 800 bonów i pudełek życia.

Przysługiwały mieszkańcom
miasta, którzy skończyli 65
lat. Projekt był działaniem
innowacyjnym na skalę kraju.

Jak długo trwa pomoc
i czy każdy mieszkaniec
Świnoujścia, który kończy 65 lat, może z takiej
pomocy skorzystać?
Tworząc taki program
pomocy, korzystaliście
z doświadczeń innych
miast w tym zakresie?
W 2019 r. zmieniliśmy formę
wsparcia, wprowadzając
świadczenie pieniężne „Bon
Seniora” w wysokości 300 zł.
Pieniądze otrzymywały osoby
zamieszkujące na terenie
gminy Świnoujście, które
ukończyły w 2019 roku co
najmniej 65 lat oraz złożyły
stosowny wniosek. Świadczenie to przyznawane było na
cele kulturalne oraz zdrowotne, w tym zakup leków.
Wszyscy seniorzy w Świnoujściu, którzy złożyli wnioski
o świadczenie, otrzymali
także kartę Bon Seniora wraz
z wykazem usług partnerów
programu. Na podstawie karty mogli skorzystać do końca

Z-ca prezydenta
miasta Świnoujścia
Paweł Sujka
Archiwum UM ŚwinoujŚcie
2019 r. z promocyjnych cen
usług np. rehabilitacyjnych,
podologicznych, fryzjerskich,
ale także badań lekarskich.
Wnioski przyjmowaliśmy od
15 lipca do 15 września 2019
r. na podstawie weryfikacji
daty urodzenia i miejsca
zamieszkania osoby uprawnionej. Świadczenie pieniężne
wypłacane było na rachunek
bankowy lub przekazem
pocztowym, wypłatą zajmował się Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Seniorzy otrzymywali
także, podobnie jak w roku
poprzednim, tzw. „pudełka
życia”.

Czy środki finansowe
przeznaczone na ten cel
pochodzą programów
pomocowych, czy są
to środki wypracowane przez miasto? I czy
pomoc będzie kontynuowana?
Bon finansowany był

REKLAMA

Cena zawiera:
***

ͫͫ 7 lub 9 noclegów w hotelach
na Riwierze Adriatyckiej
ͫͫ przejazd komfortowym autokarem
z cafebar i WC
ͫͫ polską obsługę
ͫͫ wyżywienie 3x dziennie
ͫͫ ubezpieczenie od chorób przewlekłych
oraz KL i NNW
ͫͫ odległość hoteli od morza 100-200 m

LATO 2021
Dlaczego

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

12 d

1349ni od
zł
10 dni od

1149 zł

Wyjazd autokaru
możliwy z 60
miast w Polsce!
Możliwe wycieczki fakultatywne
(m.in. Rzym, Wenecja,
Florencja+Bolonia,
panoramiczny rejs statkiem,
San Marino, dancing)

Zapraszamy do kontaktu
Buksa Travel
ul. Stojałowskiego 50, Bielsko-Biała
Infolinia: +48 33 811 77 26
E-mail: biuro@buksatravel.pl
Możliwość rezerwacji wczasów w lokalnym oddziale
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

www.GazetaSenior.pl
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w całości z budżetu gminy.
Cały projekt obejmował
zatem zarówno świadczenie
pieniężne, jak też system ulg.
Ze świadczenia pieniężnego „Bon Seniora” w 2019 r.
skorzystało blisko 7700 osób
w wieku 65+.
W 2020 r. w budżecie miasta
ponownie zaplanowano
środki na wypłatę świadczeń
pieniężnych w wysokości
300 zł dla seniorów i przyjęto

uchwałę w sprawie zasad
udzielania świadczenia
pieniężnego „Bon Wyspiarza
Seniora”. Rada Miasta, przyjmując za nadrzędne ochronę
życia i zdrowia mieszkańców,
uchwaliła, iż Prezydent Miasta
ustali w drodze ogłoszenia
termin przyjmowania wniosków o udzielenie świadczenia. Nastąpi to nie wcześniej
niż po odwołaniu w kraju
stanu epidemii.

Wielki Mur Chiński
w… Małopolsce
Maria Marchwicka
Czy znasz li swój
kraj... chyba nie do
końca. Zwiedziłam 18
krajów Europy i nie
tylko. A tymczasem
w małej miejscowości
niedaleko Wadowic
znalazłam prawdziwą
„perełkę turystyczną”.
Nie mogłam wyjść
z zachwytu, że takie
miejsce znajduje się
w Polsce.
Spędziłam z rodziną tygodniowy mini urlop u kuzynów w Kętach. Zawsze w lecie staram się
odwiedzić kuzynostwo, najczęściej jeździmy do nich na trzy dni.
Tym razem pobyt był dłuższy,
więc po krótkim wypoczynku
zaczęłam się rozglądać, co jest
do zwiedzania. Okazało się, że
w miejscowości Inwałd znajduje
się Park Miniatur – „Świat Marzeń”. To miejsce spotkań z modelami najsławniejszych cudów
architektonicznych z całego
świata. Jest to teren bardzo rozległy, więc na zwiedzanie trzeba
zarezerwować kilka godzin. Dla
turystów przybywających z odległych miast przygotowano nawet bazę noclegową i gastronomiczną.
Wybraliśmy się do tego miejsca, przewodnikiem był kuzyn.
Sławnych budynków jest aż 65
i trudno wszystkie je wymienić,
znajdziemy tu m.in.: Partenon
na Akropolu, Koloseum, Krzywą Wieżę w Pizie, Bazylikę św.
Piotra, Statuę Wolności, Mur
Chiński, Wieżę Eiffla czy Plac
św. Marka w Wenecji. Zwiedzamy dalej, teraz Polska w miniaturze i wiele znanych budowli
z różnych zakątków naszego
kraju. Efektownie prezentuje się
jedna z najnowszych miniatur
– Stadion Narodowy w Warszawie. Dalej zwiedzamy Wielki
Mur Chiński, Wolter, francuski
pisarz powiedział o nim: „Piramidy egipskie przy murze chińskim to dziecinna igraszka”.
Spaceruję po chińskim murze
z rodziną, chociaż nigdy nie
byłam w Chinach – czy to nie
wspaniała przygoda?

W średniowiecznej
warowni

Na szczególną uwagę zasługuje makieta Kościoła Mariackiego wykonana z kłosów
zbóż. Gdy papież Jan Paweł
II przyjechał do Krakowa, na
powitanie otrzymał makietę
Kościoła Mariackiego.
Kończymy zwiedzanie Parku
Miniatur. Dalej udajemy się
do Parku Średniowiecznego Warowni Inwałd. To tu, na
kamiennym wzniesieniu, powstał warowny gród, w którym
zwiedzamy chatę powroźnika,
garncarza, tkacza, komnatę
damy, salę tortur (słynne łoże
Madeja) oraz grotę śpiewającego smoka. Spacerując dalej
alejkami, można się zapoznać
z epoką średniowiecza, z życiem chłopów i rycerstwa. Na
dziedzińcu zamkowym odbywały się wspaniałe turnieje
rycerskie, a w drewnianych
chatach osadnicy zajmowali się szewstwem, tkactwem,
kowalstwem, garncarstwem
i powroźnictwem. Idę dalej
i widzę, że u podnóży zamkowej góry w skalnej pieczarze czeka na turystów wielka
zielona smoczyca. Wygląd
ma groźny, zieje parą wodną
i ogniem, zmienia też kolory,
a w samo południe zaczyna
śpiewać, czym wprawia turystów w doskonały humor.
Legenda głosi, że w polskich
rozlewiskach mieszkał smok –
Wodny Margot. Co 50 lat ów
smok zmieniał się w pięknego
ptaka o lśniących skrzydłach,
wydając przy tym dźwięki
cudowne jak muzyka. Mieszkańcy Inwałdu wiedzieli, że
muzyka jest dla nich dobrą
wróżbą. Trzeci smok wykluwa
się z dużego jajka – widok niespotykany.
Cały teren jest dobrze zagospodarowany, wszędzie są
ławki, na których można odpocząć, można też zjeść lody
w pobliskiej kawiarni.
Z żalem opuszczam tę przepiękną perełkę turystyczną,
mało znany zakątek Polski.
Polecam odwiedzić to miejsce
– spacerując alejkami można
w ciekawy sposób spędzić
czas oraz znaleźć się w innej
epoce, w średniowieczu...

Najlepsze kryminały
na jesień!
Na długie jesienne wieczory wybraliśmy dla Państwa
najlepsze kryminały. Są to historie bardzo klimatyczne
i wciągające. Zapraszamy na Wyspy Szetlandzkie, do
Poznania z przeszłości, do nadmorskiego domu i w kilka innych ciekawych miejsc. Poznajcie bohaterów postawionych w trudnych, życiowych sytuacjach. Razem
z nimi rozwiążecie fascynujące zagadki kryminalne.

Więzy krwi Hanna Greń

Więzy krwi to kryminał o zwykłych ludziach,
którzy uwikłali się w mroczne sekrety. W Świercznicy znalezione zostaje ciało młodej kobiety,
która została zgwałcona i uduszona. Nie zdołano ustalić sprawcy.
Dioniza Remańska, prowadzi prywatne dochodzenie w tej sprawie, ale mieszkańcy niewielkiej miejscowości są mało rozmowni. Wkrótce
przekonuje się, że miejscowi kłamią, a odkrycie
prawdy sprawi, że ich spokojne dotąd życie już
nigdy nie będzie takie samo.
Dramat zwykłych ludzi, ciekawe śledztwo i zaskakujący finał.
Wszystko to w drugim tomie serii z Dionizą Remańską.

Grząska ziemia Ann Cleeves

Brytyjska pisarka Ann Cleeves przenosi nas
w samo serce szetlandzkiej zimy. Ulewne opady powodują osunięcie się ziemi, która pędzi
w dół zbocza. Na pobliskim cmentarzu komisarz Jimmy Perez bierze udział w pogrzebie.
Widzi, jak lawina błota uderza w dom. Wszyscy
są przekonani, że nikt w nim nie mieszkał, ale
Perez odnajduje w zniszczonym wnętrzu ciało
kobiety. Miała na sobie czerwoną, jedwabną
sukienkę, zupełnie niepasującą do srogiej zimy.
Okazuje się, że kobieta była martwa, zanim osuwisko uderzyło
w gospodarstwo.
Siódmy tom „Serii Szetlandzkiej”, kultowego cyklu kryminalnego.
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Hotel Gromada
położony jest w dzielnicy zdrojowej
przy pięknym parku w kurorcie Busko-Zdrój mogące poszczycić się
unikatowymi złożami wód siarczkowych. Kurort słynie z kąpieli siarczkowych, które posiadają wysoką
skuteczność w leczeniu m.in. chorób narządu ruchu, chorób reumatycznych, chorób ortopedycznych.
Doskonała atmosfera i gościnność
to wizytówka Hotelu Gromada.

Oferujemy:

Wczasy wypoczynkowe
Turnusy dla seniorów z zabiegami
Pobyty weekendowe
Start BAZY ZABIEGOWEJ we wrześniu!

Hotel *** Gromada w Busku Zdroju

ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko Zdrój
tel. 41/ 378 30 01-04
e-mail: buskohotel@gromada.pl
www.gromada.pl/hotel-busko-zdroj

Zaśpiewaj mi kołysankę Ryszard Ćwirlej

Ryszard Ćwirlej to mistrz kryminałów retro, laureat najważniejszej polskiej nagrody przyznawanej literaturze kryminalnej. Czytelnicy cenią
go za realizm zarówno w opisywaniu postaci,
jak i zdarzeń oraz miejsc akcji.
Zaśpiewaj mi kołysankę, kryminał z serii o Antonim Fischerze, przenosi czytelników do Poznania z 1922 r. Łączą się tu trzy sprawy. Porwanie
ośmioletniej dziewczynki, zabójstwo mężczyzny w centrum miasta oraz zaginięcie szpiega
składają się na historię, która nie da się łatwo zapomnieć. Ponadto
jest to historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, które niegdyś wstrząsnęły Poznaniem.

Zastraszeni Joanna Dulewicz

W najnowszej książce Zastraszeni Joanna Dulewicz przenosi czytelnika w świat zbrodni, które
dzieli trzydzieści lat, a łączy niemal wszystko...
Młody policjant Patryk Wroński ma poprowadzić wyjątkowo trudną sprawę. W województwie
świętokrzyskim na przestrzeni kilku miesięcy zostają odnalezione kolejne fragmenty ludzkiego
ciała. Trop prowadzi do byłego ormowca, którego 30 lat wcześniej podejrzewano o dokonanie
podobnej zbrodni. Ofiarą był wówczas brat inspektor Leny Chmiel – przełożonej Wrońskiego.
Kontynuacja Zakłamanych – powieści, którą polecają Robert Małecki, Magda Stachula oraz Marta Guzowska.

Nikt się nie dowie Agnieszka Pietrzyk

Często ci, którzy zdają się wieść idealne życie,
tak naprawdę szczęśliwi są tylko pozornie…
Borys Rottman, bohater thrillera Nikt się nie dowie Agnieszki Pietrzyk, jest odnoszącym sukcesy pisarzem kryminałów. Pewnego dnia, pod
tarasem domu znajduje ciało swojej żony. Czy
Malwina jest ofiarą nieszczęśliwego wypadku
czy… morderstwa? A może postanowiła popełnić samobójstwo? Im bliżej poznajemy rodzinę
Rottmanów, tym więcej zła w niej dostrzegamy.
Na jaw wychodzą rodzinne brudy, tajemnice ukrywane przez lata,
romanse, zdrady, nieuczciwe biznesy.
Nikt się nie dowie to fascynujący thriller o rodzinnych sekretach.

„Zjadaczka Grzechów to mroczna i ekscytująca opowieść. (…)
Wielkie brawa dla Megan Campisi!” Emma Donoghue
„Wyobraźcie sobie połączenie prozy Margaret Atwood i Umberto Eco,
które czyta się fantastycznie.” Palm Beach Post
W tej niezwykłej i poruszającej historii „Opowieść podręcznej” spotyka się z „Alicją w krainie czarów”. Za kradzież bochenka chleba
czternastoletnia May zostaje skazana dożywotnio na straszną karę:
zostaje Zjadaczką Grzechów – kobietą społecznie wyklętą, brutalnie napiętnowaną, która musi wysłuchiwać wyznań umierających,
i w ramach pogrzebowego obrządku spożywać rytualne pokarmy,
symbolizujące ich grzechy, aby w ten sposób wziąć na siebie winę
za ich występki. Niespodziewanie zostaje wplątana w spisek z morderstwem w tle na królewskim dworze w XVI wiecznej Anglii i aby
ocalić życie, musi znaleźć w sobie siłę i pomścić śmierć poprzedniczki, mimo społecznego odrzucenia.
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(miejscowość, ulica, nazwa placówki)
Biała Rawska, ul. Jana Pawła II
55, Apteka z Uśmiechem
Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101, Apteka z Uśmiechem
Bydgoszcz, ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 9, Apteka Bajka
Bydgoszcz, ul. 11 Listopada
15, DOZ Apteka. Leśna
Bydgoszcz, ul. Joachima Lelewela 2, Apteka Akademicka
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 9/15, Apteka Biziela II
Bydgoszcz, ul. Magnuszewska
8, Apteka Aspirynka 2
Bydgoszcz, ul. Ku Wiatrakom
42, Apteka z Uśmiechem
Bydgoszcz, ul. Samotna 4 lok.
U1, Apteka z Uśmiechem
Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego
18, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
, Bydgoska Rada Seniorów
Urząd Miasta Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Gdańska 5, Zespół ds. Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu
Czerwonak, Osiedle Przylesie
7a, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku
Dawidy, ul .Warszawska 11 B,
Apteka z Uśmiechem
Gdynia, ul. 3 Maja 27-31, Centrum Aktywności Seniora
Gdynia, ul. Świętojańska
141-143, Biblioteka Publiczna
w Gdyni
Gliwice, ul. Bytomska 18, Apteka „Zdrowie”
Gliwice, ul. Zwycięstwa 1, Strefa Seniora Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych
Gniezno, ul. Dworcowa 9A,
Apteka Medkon
Inowrocław, ul. Laubitza 3,
Apteka z Uśmiechem
Katowice, ul. Chorzowska 107,
Apteka Europejska/CH Silesia
Katowice, ul. Kossutha 11,
Miejska Biblioteka Publiczna
w Katowicach
Katowice ul. Różyckiego 14C,
UTW Fundacja Komunikacji
Międzykulturowej The Link
Kraków, ul. Wrocławska 8/1,
Apteka "Pod Liściem Mięty"
Kraków, ul. Jerzmanowskiego
Erazma 38, Apteka Galen
Kraków, ul. Osiedle Hutnicze 3,
Apteka "Zdrowie"
Kraków, ul. Podłęska 17A/49,
Apteka "Na Zielonym Wzgórzu"
Kraków, ul. Osiedle Urocze 1,
Apteka "Urocza"
Kraków, ul. Jana Dekerta 24,
Urząd Miasta Krakowa
Kraków, ul. Sadzawki 5/ 37,
CAS Uskrzydlona Wieczysta
Kraków, ul. Sądowa 7/39, CAS
Geriatrics
Kraków, ul. Berka Joselewicza
28, CAS Senior w Centrum
Kraków, ul. Krupnicza 38, CAS
Krupnicza
Kraków, ul. Długa 42, CAS
Siemacha Długa
Kraków, ul. Bobrowskiego 6,
CAS przy parafii św. Kazimierza
Kraków, ul. Kasprowicza 9a/1,
CAS Aktywni Seniorzy Razem Udoskonalenie

Kraków, ul. Miechowity 6, CAS
Miechowity
Kraków, ul. Pachońskiego 8,
CAS Prądnik Biały
Kraków, ul. Rusznikarska
14 lok. 16, CAS Uskrzydleni
Wiekiem
Kraków, ul. Weissa 8/21, CAS
Nie Dzieli Nas Wiek
Kraków, ul. Strzelców 5a, CAS
Prądnik Czerwony
Kraków, ul. Lenartowicza 14,
CAS Aktywny Senior – Optymista
Kraków, ul. Litewska 34, CAS
Współpracujmy
Kraków, ul. Podchorążych 3,
CAS Źródło
Kraków, ul. Na Błonie 15 B,
CAS Bronowice
Kraków, ul. 28 lipca 1943 17a,
CAS w Willi Decjusza
Kraków, ul. Ludwinowska 11,
CAS Lemon Fitness
Kraków, ul. Tuchowska 113,
CAS Swoszowice
Kraków, ul. Witosa 39, CAS
Kurdwanów
Kraków, ul. Kamieńskiego 11,
CAS Siemacha Bonarka
Kraków, ul. Kurczaba 25, CAS
Złoty Wiek
Kraków, ul. Kozia 22, CAS
Żeglarz
Kraków, al. Daszyńskiego 16,
CAS Zabłocie – Grzegórzki
Kraków, ul. Bagrowa 80 / 43,
CAS Pracownia Kulturalna
Kraków, os. Złotej Jesieni 16,
CAS Bieńczyce
Kraków, os. Na Stoku 1, CAS
Uskrzydlone Wzgórza
Kraków, os. Zielone 22, CAS
Nowe Centrum Aktywności
Seniorów
Kraków, os. Na Skarpie 35,
CAS Fruwająca Ryba
Kraków, os. Górali 23, CAS
Seniorzy nauczycielami życia
Kraków, os. Centrum E 18,
CAS Cyfrowe Centrum
Kraków, ul. Ptaszyckiego 6,
CAS Nestor Spot Ptaszyckiego
Kraków, ul. Facimiech 32, CAS
Nestor Spot Kozłówek
Kraków, ul. Działowskiego 1,
CAS Tekla
Kraków, ul. Rostworowskiego
13, CAS Radosny Senior
Kraków, ul. Borsucza 12, CAS
Borsuczek
Kraków, os. Tysiąclecia 42,
CAS Super Senior
Kraków, ul. Batorego 3/5, CAS
Stowarzyszenia Dobrej Nadziei
Kraków, os. Dywizjonu 303 bl.
66, CAS Młodzi duchem
Kraków, os. Oświecenia 7/1A,
CAS Siódemka Centrum
Kraków, Biblioteka Kraków
(filie)
Kraków, ul. Kąpielowa 70,
Uzdrowisko Kraków Swoszowice
Legionowo, ul. Kopernika 9,
Apteka z Uśmiechem
Legionowo, ul. Suwalna 9B,
Apteka z Uśmiechem
Legionowo, ul. Piłsudskiego
13, Apteka z Uśmiechem
Łódź, ul. Elsnera 11, Apteka

Alofa
Łódź, ul. Przełęcz 1, Apteka Na
Przełęczy
Łódź, ul. Wólczańska 37, Apteka Calendula
Łódź, ul. Żubardzka 3, Centrum
Aktywnego Seniora - Bałuty,
BOK Na Żubardzkiej
Łódź, ul. Zachodnia 47, Urząd
Miasta Łodzi, Zespół ds.
Seniorów
Łódź, ul. Limanowskiego 166,
Centrum Aktywnego Seniora Bałuty, BOK Rondo
Łódź, ul. Łanowa 14, Centrum
Aktywnego Seniora - Bałuty,
BOK Lutnia
Łódź, ul. Gorkiego 16, Centrum
Aktywnego Seniora - Widzew,
Centrum w Domu Kultury "502"
Łódź, ul. Bratysławska 6a,
Centrum Aktywnego Seniora Polesie, Poleski Ośrodek Sztuki
filia "Karolew"
Łódź, ul. Siedlecka 1, Centrum
Aktywnego Seniora - Górna,
Ośrodek Kultury ""Górna"
Łódź, ul. Zachodnia 54/56,
Centrum Aktywnego Seniora Akademicki Ośrodek Inicjatyw
Artystycznych
Łódź, ul. Wandurskiego 4, Koło
nr 6 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Łódź, ul. Zbiorcza 21, PZERII II
Oddział Łódź – Widzew
Łódź, ul. Limanowskiego 124a,
PZERII I Oddział Łódź - Bałuty
Łódź, ul. Sędziowska 18, Koło
Emerytów i Rencistów Pracowników Oświaty Łódź - Bałuty
Łódź, ul. Armii Krajowej 34,
Koło nr 2 PZERII "Oaza"
Łódź, ul. Próchnika 5, Oddział
Okręgowy Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów
Łódź, ul. Rojna 39, Miejska Bibliotek Publiczna Łódź – Bałuty
Łódź, ul. Paderewskiego 11a,
Miejska Bibliotek Publiczna
Łódź – Górna
Łódź, ul. Długosza 21/23,
Miejska Bibliotek Publiczna
Łódź – Polesie
Łódź, ul. Narutowicza 8/10,
Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź – Śródmieście
Łódź, ul. Ketlinga 21, Miejska
Biblioteka Publiczna Łódź –
Widzew
Marki, ul. Fabryczna 14, Apteka
z Uśmiechem
Mysłowice, ul. Powstańców 1,
Urząd Miasta Mysłowice
Niemodlin, ul. Opolska 6/8,
Apteka Z Uśmiechem
Nowy Dwór Maz., ul. Wojska
Polskiego 20, Apteka z Uśmiechem
Nowy Sącz, ul. Sobieskiego
14A, Apteka z Uśmiechem
Nowy Sącz, ul. Batorego 46,
Apteka z Uśmiechem
Nysa, ul. Szopena 16, Apteka
Z Uśmiechem
Oława, ul. Baczyńskiego 1,
Apteka Z Uśmiechem
Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 14,
CAL/UTW w Ostrowie Wlkp.

Pajęczno, ul. Wiśniowa 26,
Apteka Z Uśmiechem
Piaseczno, ul. Kościuszki 33,
Apteka Z Uśmiechem
Piotrków Trybunalski, ul.
Szkolna 37, Apteka z Uśmiechem
Piotrków Trybunalski, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 12,
Apteka z Uśmiechem
Płock, ul. Gałczyńskiego 11,
Apteka z Uśmiechem
Płońsk, ul. Grunwaldzka 24b,
Apteka z Uśmiechem
Płońsk, ul. Warszawska 28,
Apteka z Uśmiechem
Poznań, ul. Górna Wilda 82,
Apteka Pod Klonami
Poznań, ul. Jana Keplera 1,
Apteka Pod Słońcem
Poznań, ul. Powstań Narodowych 35, Apteka Medkon
Poznań, ul. Wrocławska 20,
Apteka Na Starówce
Poznań, ul. Grunwaldzka 31C,
Apteka Botaniqa
Poznań, ul. Wilczak 12f, Apteka
Pod Złotym Lwem
Poznań, ul. Stary Rynek 75,
Apteka Pod Złotym Lwem
Poznań, ul. Mielżyńskiego 24,
Centrum Inicjatyw Senioralnych
Poznań, Biblioteka Raczyńskich (28 Filii)
Poznań, ul. Ratajczaka 44
(Arkadia), Centrum Informacji
Miejskiej
Poznań, ul. Grabowa 22b,
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku
"Świerczewski Krąg"
Poznań, ul. Bukowska 27/29,
PCWOPiW Centrum Bukowska
Poznań, ul. Stary Rynek 59/60,
Centrum Informacji Turystycznej
Poznań, ul. Blacharska 2, Apteka Medkon
Poznań, ul. Garbary 71, Apteka
Medkon
Poznań, ul. Jutrzenka 8/H1,
Apteka Medkon
Poznań, ul. Krańcowa 62/U5,
Apteka Medkon
Poznań, ul. Milczańska 1, Apteka Medkon
Poznań, ul. Morawskiego 2b,
Apteka Medkon
Poznań, ul. Naramowicka
47/112-113, Apteka Medkon
Poznań, ul. Słowiańska 36,
Apteka Medkon
Poznań, os. Stare Żegrze
14/64A, Apteka Medkon
Poznań, os. Powstań Narodowych 35, Apteka Medkon
Poznań, ul. Stróżyńskiego 13,
Apteka Medkon
Radomsko, ul. Przedborska 47,
Apteka z Uśmiechem
Radzymin, ul. Konstytucji 3-go
Maja 30, Apteka z Uśmiechem
Radzymin, ul. Konstytucji 3
Maja 10, Apteka z Uśmiechem
Sieradz, al. Grunwaldzka 1,
Apteka z Uśmiechem
Sierpc, ul. Matejki 1c, Centrum
Niskich Cen, Apteka z Uśmiechem
Skierniewice, ul. Mjr Sucharskiego 12, Apteka z Uśmiechem
Sopot, ul. Mickiewicza 49,
Sopockie Centrum Seniora

Sopot, ul. Kościuszki 25/27,
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Sosnowiec, ul. 3go Maja 33,
Centrum Aktywności Społecznej 60+
Sosnowiec, ul. 3 Maja 33, Rada
Seniorów Miasta Sosnowca
Strzałkowo , Al. Prymasa
Wyszyńskiego 22, Biblioteka
Publiczna gminy Strzałkowo
Toruń, ul. Świętopełka 26,
Apteka Puls
Toruń, ul. Uniwersytecka 17,
Apteka Puls Uniwersytecka
Toruń, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 lok. 003, Apteka
z Uśmiechem
Toruń, ul. Szosa Chełmińska
176, Apteka z Uśmiechem
Toruń, ul. Reja 15, Apteka
z Uśmiechem
Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Centrum
Toruń, ul. Grudziądzka 126
B, Punkt Informacyjny Urzędu
Miasta Torunia - Grudziądzka
Toruń, ul. Fałata 39, Rada
Seniorów Miasta Torunia
Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Wojewódzka Rada
ds. Polityki Senioralnej
Warszawa, ul. gen. Waleriana
Czumy 3A, Apteka
Warszawa, ul. Górska 19,
Apteka
Warszawa, ul. Grójecka 76,
Apteka Farm-Jed
Warszawa, ul. gen. Sylwestra
Kaliskiego 39, Apteka Bemowo
V
Warszawa, ul. Modlińska 199A,
Apteka Vademecum
Warszawa, ul. Ostrobramska
101A, Apteka z Uśmiechem
Warszawa, ul. Roentgena 5,
Apteka
Warszawa, ul. Banacha 1A,
Apteka z Uśmiechem
Warszawa, ul. Górczewska
224, Apteka z Uśmiechem
Warszawa, ul. Gotarda 16,
Apteka z Uśmiechem
Warszawa, ul. Meander 2A,
Apteka z Uśmiechem
Warszawa, ul. Pasłęcka 8 D,
Apteka z Uśmiechem
Warszawa, ul. Kochanowskiego 23 lok H-2, Apteka
z Uśmiechem
Warszawa, ul. Montwiłłowska
2, Apteka z Uśmiechem
Warszawa, ul. Indiry Gandhi
35, Apteka z Uśmiechem
Warszawa, Ul. Meriana C. Coopera 5, Apteka z Uśmiechem
Warszawa, ul. Bracka 5 lok.
10, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Warszawa, ul. Nowogrodzka
1/3/5, Departament Polityki
Senioralnej
Warszawa, ul. Nowolipki 25,
Apteka Farm-Jed
Warszawa, ul. Świętokrzyska
20, Apteka Farm-Jed
Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 7, Apteka Farm-Jed
Wieliszew, ul. Kościelna 61,
Apteka z Uśmiechem

Włocławek, ul. Chopina 27,
Apteka
Wołomin, ul. Wileńska 40,
Apteka z Uśmiechem
Wołomin, ul. Warszawska 15
A,C, Apteka z Uśmiechem
Wołomin, ul. Prądzyńskiego 37
lok. L2, Apteka z Uśmiechem
Wołomin, Al .Niepodległości
17, Apteka z Uśmiechem
Wołomin, Al. Armii Krajowej 64
bl.11, Apteka z Uśmiechem
Wrocław, ul. Legnicka 72,
Apteka Waleriana
Wrocław, ul. Uczniowska 37,
Apteka Ołtaszyńska
Wrocław, ul. Powstańców
Śląskich 146/1, DOZ Apteka.
Aksamitna
Wrocław, ul. Rynek 42/43,
Apteka Pod Podwójnym Złotym
Orłem
Wrocław, ul. Jana Kilińskiego
26, Apteka Cedrus
Wrocław, ul. Armii Krajowej
14/1, Apteka Śliczna
Wrocław, ul. Wacława Berenta
26/20, Apteka Karłowicka
Wrocław, ul. Złotnicka 4G,
Apteka Złotnicka
Wrocław, ul. Stabłowicka 119,
Apteka Expresspharm VI
Wrocław, ul. Drukarska 36,
Apteka Czekoladowa 2
Wrocław, plac Dominikański 6,
Wrocławskie Centrum Seniora
Wrocław, pl. Solidarności
1/3/5, PTW – filia Wrocławskie
Centrum Seniora
Wrocław, Plac Solny 14a/5,
Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej
Wrocław, Miejska Biblioteka
Publiczna (39 Filii)
Wrocław, ul. Podwale 14,
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Wrocław, ul. Prusa 37-39, Stowarzyszenie Żółty Parasol
Wrocław, ul. W. Bogusławskiego 8-10, UM DepartamentSpraw Społecznych
Wrocław, ul. Sukiennice 9,
Biuro Prezydenta Wrocławia
Wrocław, ul. Paulińska 4/8,
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Wrocław, ul. Kniaziewicza
28, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Wrocław, ul. Biskupia 11, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło Wrocław-Centrum
Wrocław, ul. Lotnicza 22, Polski
Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Wrocław, ul. Piłsudskiego
74, Komisja Seniorów przy
WRFSN-T NOT
Wrocław, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, Teatr Muzyczny
Capitol
Wrocław, ul. Borowska 99,
Wrocławski Park Wodny
Wrocław, ul. Legnicka 65, Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych / SEKTOR 3
Wrocław, ul. Świdnicka 8b,
Strefa Kultury Wrocław, Barbara
Zduńska Wola, ul. Łaska 63,
Apteka
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REKLAMA

Jedyny na świecie preparat na wszystkie rodzaje grzybicy już w Polsce!

NIE LEKCEWAŻ OBJAWÓW

GRZYBICY!

ZACZYNA SIĘ NIEWINNIE, MOŻE SKOŃCZYĆ

INFEKCJĄ PŁUC, WĄTROBY I MÓZGU
Dzięki nowatorskiej formule w 7 dni pozbędziesz
się grzybów raz na zawsze!

Sprawdź, czy te objawy
dotyczą też Ciebie

Grzybica najczęściej atakuje skórę, stopy, paznokcie i miejsca intymne, a 1 osoba z objawami choroby może zarazić nawet całą rodzinę! Szacuje się, że grzybica występuje aż u 89,6% Polaków co
najmniej raz w życiu, przy czym dopiero u co 5. osoby grzyby zostały całkowicie usunięte! Te, które
pozostały na skórze, w przyszłości zaatakują z 2x większą siłą…

Grzybica – zmora
XXI wieku
Grzybica przenosi się przez mikroskopijne grzyby i dermatofity. Lubią ciepłe
i wilgotne środowisko, dlatego najczęściej gnieżdżą się w basenach, publicznych toaletach, prysznicach, podłogach,
ręcznikach czy grzebieniach i czyhają,
aby gdy tylko pojawi się człowiek, natychmiast zaatakować...
Według Michigan Institute of Medicine,
w grupie ryzyka jest aż 82,5% społeczeństwa. Choroba najczęściej dotyka dzieci,
osoby po 50. roku życia oraz cierpiące na
takie schorzenia, jak cukrzyca, miażdżyca,
otyłość, nadmierna potliwość, zaburzenia
krążenia oraz problemy hormonalne i immunologiczne.

Prof. Mączyński:
„Działania trzeba
podjąć natychmiast”

„Aż 8/10 osób przyznaje, że lekceważy objawy grzybicy.

To
niedopuszczalny
błąd!” – mówi prof.
Tomasz
Mączyński.
„Efektem niedoleczonej
grzybicy są uparcie nawracające infekcje. Często rozprzestrzenia się
także na sąsiednie tkanki, a w najgorszym przypadku może
zaatakować narządy wewnętrzne, np.
płuca, nerki czy mózg. Dlatego konieczne jest niezwłoczne usunięcie objawów
i ich przyczyn.
Tłuste maści, olejki i antybiotyki są
przepisywane w zależności od rodzaju
grzybów. Trudno trafić na ten, który pomoże danemu pacjentowi. W dodatku
dają one ulgę tylko w trakcie ich stosowania, a na efekty trzeba czekać nawet
3 miesiące. W 79% przypadków grzyby
i tak zostają w organizmie, ponieważ są
wyjątkowo oporne na znane dotychczas
środki farmakologiczne. Pacjent zostaje z 6-7 preparatami, pustym portfelem
i kolejną infekcją”.

Nowatorskie odkrycie
NOKAUTUJE grzybicę!

Przed

Po

Grzybicą stóp zaraziłem się na basenie. Dermatolodzy rozkładali ręce – nic
nie było w stanie wyeliminować tego
paskudztwa, grzybica wciąż powracała.
Inaczej było z tą nową kuracją. Zadziałała
błyskawicznie! Już po 1 dniu zniknął ból,
stan zapalny paznokci i pieczenie stóp,
a po tygodniu dolegliwości całkowicie
zniknęły! Od zakończonej kuracji minęły 3
miesiące, a po grzybicy nie ma śladu!
Bartosz K. (63 l.), Ełk

Superinnowacyjna formuła została stworzona przez zespół cenionych naukowców z Michigan Institute of Medicine.
W ciągu 2 tygodni kuracja ekspresowo
wyparła rynek antybiotyków i maści, ponieważ jako jedyna natychmiast zwalcza
grzybicę bez względu na miejsce jej występowania. Jej skuteczność wynosi aż
98,1% i została poparta 2-letnimi badaniami klinicznymi.
„To prawdziwa rewolucja w walce
z grzybicą” – komentuje prof. Mączyński. Preparat jest stworzony ze 100% naturalnych składników, a jednocześnie 3x
mocniejszy od zwykłych antybiotyków,
dzięki czemu już po 7 dniach doszczętnie
eliminuje wszystkie dermatofity”.

Przed

Po

Grzybicę stóp przyniósł syn i zainfekował
resztę rodziny. U mnie i córki zaatakowała
paznokcie. Nowy preparat poleciła mi
mama – w 24h poczuliśmy ulgę, objawy
przeszły od razu! Niestety, wcześniej
podczas stosunku zaraziłam męża,
który dostał grzybicy członka. U niego
też wykorzystaliśmy metodę. Wcześniej
nie wiedziałam, że działa na każdy rodzaj
grzybicy! Mąż szybko wrócił do zdrowia –
po 6 dniach ustały wszystkie objawy!
Malwina S. (38l.), Łódź

Działa szybko,
bezpiecznie i skutecznie

• w 24h usuwa stany zapalne

• w 100% likwiduje zmiany grzybicze na
poziomie komórkowym
• przyspiesza regenerację
tkanek o 230%
• po 1 zastosowaniu usuwa świąd, pieczenie i swędzenie

• w 7 dni odbudowuje płytkę paznokcia
oraz przywraca mu
prawidłową barwę
• natychmiast usuwa nadwrażliwość

• eliminuje ryzyko nawrotów grzybicy

Pierwsze efekty
widoczne po 48h

Rewelacyjna formuła działa natychmiast.
W ciągu 1 doby do zainfekowanych tkanek wnikają bioskładniki, które mają właściwości bakterio- i grzybobójcze. Szybko hamują rozmnażanie dermatofitów,
likwidując jednocześnie stany zapalne.

SKÓRA: swędzenie i pieczenie,
wilgotny i rozpulchniony naskórek, pojawiają się pęknięcia
i brzydkie zapachy
PAZNOKCIE: przebarwienie płytki, bruzdy i fałdy, odchodzenie
paznokcia od łożyska, łamliwość
i rogowacenie skóry pod płytką
STOPY: łuszcząca się skóra, pęcherzyki między palcami, świąd i zaczerwienienie stóp oraz ich nadmierne
pocenie
JAMA USTNA: biały nalot na języku i podniebieniu, owrzodzenia
i nadżerki, ból i pieczenie błony
śluzowej
MIEJSCA INTYMNE: ból, swędzenie
i pieczenie, zaczerwienienia, biały
nalot w kroczu, uczucie dyskomfortu
podczas stosunku
W ciągu 48h ustępuje świąd, pieczenie i zaczerwienienia. Wśród badanych,
98/100 osób potwierdziło zniknięcie białych nalotów i obrzęków po 3 dniach.
Prof. Mączyński: „Zawarte w preparacie
ekstrakty zabijają każdą komórką dermatofitu, dopóki wszystkie nie zostaną całkowicie usunięte. Dzięki temu choroba nie
rozwinie się na nowo. Moim pacjentom
polecam tylko ten preparat – żaden z nich
nie wrócił z nawrotem”.

Nie pozwól grzybom
karmić się Twoim ciałem!
Z nowoczesnej metody skorzystało już
145 tys. Polaków, a w 4 dni preparat pobił
rekordy sprzedaży w USA i zdobywa popularność na całym świecie. Dzięki zabiegom
prof. Mączyńskiego, produkt od niedawna
jest dostępny także w Polsce wyłącznie
w sprzedaży telefonicznej. W ramach specjalnej refundacji, do 30.09.2020 r. otrzymasz go z 73% zniżką!

ZADZWOŃ:

91 300 30 13

Od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-20:00
(opłata za 1 min. połączenia wg taryfy operatora)
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Krzyżówka
Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. pląsy rytmiczne. 6. do niej po leki. 9. poczta elektroniczna. 10. psikus. 11. afisz
kolorowy. 12. miłostki. 15. wyparły krzesiwo. 18. wycieczka kajakiem. 21. znak przeniesienia. 22.
„Boniecki. Rozmowy o życiu” do przeczytania. 23. oznaka choroby. 24. lokal z ladą. 27. ilość
egzemplarzy jednego wydania „Gazety Senior”. 31. drogi wysadzane drzewami. 36. epidemia na
dużym obszarze. 37. dzieło spod dłuta. 38. pozostałość po wytłoczeniu oleju z nasion lnu. 39.
dawny statek żaglowy. 42. z jednym kółkiem na budowie. 46. ciąży nad pechowcem. 48. czynność lekarska. 49. chryzarobina. 50. despota. 51. wieczorny posiłek. 52. zielona na łące.
Pionowo: 2. nie katoda. 3. dwustronny zamsz. 4. krótszy kij cepów. 5. pora roku. 6. górują nad
Europą. 7. obieżyświat. 8. żelazne w oknach. 13. złotodajny król. 14. przeciwnik. 15. sami bracia.
16. kłopot dentysty. 17. wazowa lub do butów. 18. fryzura jak buda. 19. ukochana łódź żeglarza.
20. jar, parów. 25. wystrzałowa na bal. 26. wypłata dla emeryta. 28. kwitnie tylko raz. 29. osada
do niej wsiada. 30. damski rower. 32. reperuje obuwie. 33. przeszkadza złej baletnicy. 35. Lucy z
„Aniołków Charliego”. 39. garnuszek. 40. zaokrąglony szpadel. 41. reżyser „Czarnych chmur”. 43.
zalotnik. 44. jednomyślność. 45. lutowa solenizantka. 46. sute przyjęcie. 47. jarmark.

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 24 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

Hasła i rowiązanie krzyżówki na stronie 8

Gazeta Senior w Internecie

codzienne źródło wiadomości i propozycji
dedykowanych seniorom - zdrowie, turystyka,
finanse, kultura, wydarzenia, oferty dla seniorów.

Gazeta Senior na Facebooku
https://www.facebook.com/GazetaSenior

REKLAMA

WILLA ALFA to kameralny obiekt z doskonałą lokalizacją w sercu Kudowy Zdrój
w niewielkiej odległości od Parku Zdrojowego
Pobyt + śniadanie
3 dni/2 noce 189 zł zamiast 299 zł
8 dni/7 nocy 659 zł zamiast 986 zł

Pobyt + śniadanie
+ wycieczka Skalne Miasto / Praga
3 dni/2 noce 259 zł zamiast 450 zł
8 dni/7 nocy 739 zł zamiast 1086 zł

Pobyt + śniadanie + obiadokolacja
3 dni/2 noce 229 zł zamiast 350 zł
8 dni/7 nocy 789 zł zamiast 1100 zł

Pobyt + śniadanie + obiadokolacja
+ wycieczka Skalne Miasto / Praga
3 dni /2 noce 299 zł zamiast 430 zł
8 dni/7 nocy 859 zł zamiast 1200 zł

Andrzejki 27 – 29.11. 2020
299 zł/os z zabawa i bankietem

Sylwester 27.12 - 3.01.2021
5 dni/4 noce 799 zł zamiast 1100 zł
6 dni/5 nocy 859 zł zamiast 1250 zł
7 dni/6 nocy 959 zł zamiast 1350 zł
Wyżywienie, zabawa sylwestrowa

Willa Alfa, ul. Słoneczna 12a, Kudowa Zdrój

Rezerwacje tel: 510 150 966
www.alfakudowa.pl

recepcja@alfakudowa.pl

www.facebook.com/willaalfakudowa

