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Seniorzy jako modele
Co słychać w Evergreen Models,
pierwszej agencji dla seniorów w Polsce.
Realizują kampanie
dla największych
marek na rynku:
Bożena właśnie
wystąpiła w reklamie
telewizyjnej Wedla,
Izabella - Xenny,
a Alicja i Wojciech
w sesji dla Galerii Dominikańskiej
z Wrocławia. Marlena promuje odzież
sportową, a Wanda,
Wojtek, Zuza i Andrzej produkty Kauflandu. Przygotowują
edytoriale i przed
obiektywem czują
się jak ryby wodzie.
Są niezwykle fotogeniczni i pełni energii.
Co ich wyróżnia?
Wszyscy to modele
po 60. roku życia
współpracujący
z agencją Evergreen
Models.

zacji konkretnej kampanii
trzeba zaangażować osoby
znacznie starsze. Z jednej
strony rynek jest zamknięty
na współpracę z osobami
dojrzałymi, a z drugiej często brakuje nawet czterdziestolatków, którzy są poszukiwani do wybranych sesji.
Z tego powodu Tomasz Augustyn i Joanna Głowacka
dostrzegli niszę i postanowili
dać szansę starszym modelom.
On jest fotografem doświadczonym w sesjach
komercyjnych. Ona już na
studiach założyła agencję
modelek - pracowała jako
agentka, producentka sesji,
stylistka i organizatorka imprez modowych. Obecnie
wspólnie prowadzą
Evergreen Models - pierwszą
w Polsce agencję modeli
dojrzałych.
Współpracują
z osobami po 35. roku życia,
chętnie stawiają również na
seniorów - osoby w wieku
powyżej 60 lat. Najstarsza
modelka
współpracująca
obecnie z Evergreen ma 80
lat. I doskonale wie, jak pozować przed obiektywem!

Modele 60 +. Jakie osoby są poszukiwane?

Dla Tomasza Augustyna
i Joanny Głowackiej - założycieli Evergreen Models decyzja o zaproponowaniu
współpracy starszym modelom była przede wszystkim
odpowiedzią na potrzeby
rynku. Obecnie większość
agencji w Polsce zatrudnia
osoby w wieku do 30 kilku
lat. Często jednak zdarzają
się sytuacje, gdy do reali-

Na pytanie, co trzeba zrobić,
by zostać modelem po 60.
roku życia, Tomasz Augustyn odpowiada, że bardzo
ważna jest pasja i otwartość
na nowe wyzwania. W przeciwieństwie do młodszych
modeli, od seniorów nie
oczekuje się żadnych konkretnych wymiarów, poszukiwane są natomiast osoby
szczupłe,
proporcjonalne
i o harmonijnej twarzy. Nie
chodzi o to, by fotografowana osoba była tak piękna, by
skupiać na sobie całą uwagę: musi raczej pasować do
konkretnej sesji, niekiedy
zagrać po prostu "zwykłego" człowieka. Niewątpliwie
w cenie są zdolności aktorskie: coraz częściej poszukuje się osób do odegrania
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krótkich scenek w reklamach. W przypadku realizowanej ostatnio kampanii dla
Wedla modele Evergreen
musieli ze smakiem zajadać
czekoladę. Joanna Głowacka podkreśla pasja w życiu
bardzo często skorelowana
jest z konkretnymi umiejętnościami. Klienci poszukują
autentycznych, przekonujących ludzi. Jeżeli potrzebny
jest rowerzysta, to powinna
być to osoba, po której rzeczywiście widać, że dobrze
czuje się na rowerze i spędziła na nim wiele godzin.
Oczywiście, nieco inaczej
wygląda to w przypadku
kobiet i mężczyzn. Kobiety
bez względu na wiek powinny być atrakcyjne i fotogeniczne. Zawsze w cenie
jest smukła sylwetka. Jeżeli
chodzi o mężczyzn, to poszukiwane są bardzo różne
typy: pojawiają się propozycje dla "przystojniaków" ale
i "everymenów", "biznesmenów" czy nawet "rubasznych
tatusiów"! Od właścicieli
agencji Evergreen Models
dowiedzieliśmy się, że atutem podczas castingu mogą
być ... siwe włosy. Chociaż
kobiety bardzo często traktują je jako coś wstydliwego i zwykle decydują się na
koloryzację, to właśnie siwe
włosy są często poszukiwane przez twórców reklam.

Wizytówki video i castingi online. W jaki sposób
modele-seniorzy radzą
sobie podczas pandemii?
Rozwój pandemii koronawirusa przemodelował również
świat modelingu. Obecnie
castingi odbywają się przez
Internet. To szansa dla agencji spoza Warszawy, takich
jak Evergreen Models. Z drugiej jednak strony to także ogromne wyzwanie dla
modeli. Muszą oni nauczyć
się nagrywać wizytówki video i szybko wysyłać je do
agencji. To na tej podstawie
zapada decyzja o przydzieleniu konkretnego zlecenia.
Bardzo często osoby starsze
proszą o pomoc w ich przygotowaniu dzieci lub wnuki. Modele współpracujący

z Evergreen samodzielnie
opanowali już tę umiejętność. Potrafią sami nagrać
filmiki, w których zaprezentują swoje atuty organizatorom
castingu, dobrze wiedzą, jak
ustawić smartfon i włączyć
nagrywanie. Są przy tym
bardzo kreatywni, niejednokrotnie tworzą nietuzinkowe,
oryginalne filmiki, proponują
własne ciekawe stylizacje,
szalone fryzury, sięgają po
różnego rodzaju rekwizyty. Jedna videowizytówka
na przykład zamieszczona
w serwisie Youtube to podstawa, modele Evergreen
przygotowują ich znacznie
więcej, by na przykład wpasować się w tematykę i styl
konkretnego castingu.
Oprócz zleceń komercyjnych agencja Evergreen
stara się realizować również
edytoriale modowe i różnego rodzaju sesje kreatywne.
Służą one celom promocyjnym, bardzo sprawdzają się
podczas kampanii marketingowych, na przykład w mediach społecznościowych.
Pozwalają na zabawę modą,
wykorzystanie niebanalnych
stylizacji i ukazanie pełni
możliwości modeli. A także
doskonalenie ich umiejętności.
Dla Joanny Głowackiej
i Tomasza Augustyna bardzo
ważny jest rozwój współpracujących z nimi modeli.
Chociaż w branży funkcjonują agencje castingowe,
które często potrafią szybko
zaangażować wiele nowych
osób, to często brakuje im
istotnych umiejętności. Evergreen Models działa inaczej:
ciągle poszukuje nowych
twarzy, jednak nie chodzi
o to, by współpracować
z bardzo dużą ilością modeli. Stawiają raczej na mniejszą, ale dobrze dobraną
grupę, która może liczyć na
atrakcyjne sesje i otrzymuje
pełne wsparcie.

Akademia Cukiernicza
poszukuje chętnych
seniorów z całego
świata!
Walczą z ubóstwem i samotnością

Piękna Kasia

Dołączysz?
Więcej informacji na stronie internetowej agencji
Evergreen Models oraz na
Facebook’u.

Tak powstawał edytorial Evergreen Models. Super zabawa, modele nie zawiedli.

Joanna Głowacka i Tomasz Augustyn - założyciele Evergreen Models

www.evergreen-models.com
www.facebook.com/evergreenmodels
Kontakt do agencji: info@evergreen-models.com

Wiedeński projekt społeczny „Bake against poverty”,
który zapobiega ubóstwu
i samotności osób starszych,
podbija teraz cały świat.
W związku z zamknięciem
wiedeńskich kawiarń „Vollpension” podczas epidemii,
przedsiębiorstwo społeczne
Vollpension postanowiło założyć internetową Akademię
Cukierniczą. Na kursach seniorzy dzielą się swoją wiedzą
cukierniczą, co zapewnia im
dodatkowy dochód, a uczestnicy zdobywają cenną wiedzę
okraszoną anegdotami z życia.
W wiedeńskich kawiarniach
„Vollpension”, które zostały
otwarte w 2015 roku i opierają
się na współpracy międzypokoleniowej, goście czują się
jak w salonie swojej babci.
Emeryci wypiekają słodycze,
a młodzi kelnerzy serwują je
gościom z kawą lub herbatą.
Ponad połowa z 80 pracowników to seniorzy w wieku
60+. Emeryci w kuchni dzielą
nie tylko radość z pieczenia
ciast, ale także chęć spotkań
towarzyskich i zarabiania dodatkowych pieniędzy. Ponieważ kawiarnie pozostawały
zamknięte z powodu epidemii
koronawirusa, a samotność
i ubóstwo osób starszych
stały się w tym okresie jeszcze większym problemem,
przedsiębiorstwo społeczne
Vollpension postanowiło rozszerzyć projekt w internecie.
W październiku ubiegłego
roku założono platformę internetową o nazwie Akademia

Cukiernicza, na której wiedeńscy seniorzy prowadzą kursy
pieczenia. Do tej pory zaoferowali 150 kursów dla ponad
500 uczestników. Teraz jednak
postanowili zaprosić emerytów z całego świata do udziału
w prowadzeniu kursów pieczenia wyrobów cukierniczych
w ich własnej kuchni. Poszukiwani są seniorzy w wieku
powyżej 65 lat z zacięciem do
pieczenia i opowiadania historii. Na podstawie przesłanych
nagrań zostaną wybrani odpowiedni kandydaci i zostanie im
zapewniony sprzęt do prowadzenia kursów internetowych.
Kursy odbędą się w języku
angielskim lub języku ojczystym. Zgłoszenia do akcji
„Bake against poverty” („Piec
przeciwko ubóstwu”) przyjmowane są do 30 czerwca, a 30
września br. uruchomiona zostanie międzynarodowa oferta
kursów.
„Myślę, że to wspaniale, że
mogę prowadzić kursy pieczenia na żywo bezpośrednio
z mojej kuchni. W ten sposób
świat może przyjść do mojego domu, mogę rozmawiać
z młodymi ludźmi, a także
zarabiać pieniądze. Z niecierpliwością czekam również
na wielu kolegów z zagranicy
i mam nadzieję, że od teraz
będziemy zwracać większą
uwagę na takie tematy, jak
ubóstwo i samotność osób
starszych ”- mówi 63-letnia
Karin.
Źródło informacji:
Eurocomm-PR

Szczegółowe informacje: https://www.vollpension.wien/
bake-against-poverty-behind-the-campaign
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Podróże
naszego życia
NA 2 GŁOSY … Cykl

Realizacja: Bogna Bartosz, Ilona Zakowicz
Życie to podróż. To
nasza prywatna opowieść, dzięki której
możemy zrozumieć
siebie, to kim jesteśmy, a także jakie
znaczenie ma nasze
życie, nasza historia,
która stale się dzieje
i rozwija. Przed nami
czerwiec, wspaniały
czas na podróż – zarówno emocjonalno-duchową, jak i tą,
w którą wybieramy
się w poszukiwaniu
nowych miejsc, ludzi,
pejzaży. Dlatego
w kolejnej odsłonie
naszego cyklu NA 2
GŁOSY … chcemy
zachęcić Państwa do
wyruszenia z nami
w podróży, a towarzyszyć nam będą
różni przewodnicy.
Zapraszamy do refleksji i poszukiwania
nowych dróg…

DO NAMYSŁU…
Andre Gide: “Człowiek
nie może odkryć nowych
oceanów, dopóki nie znajdzie odwagi, żeby stracić
z oczu brzeg.”

Bogna: Zgadzam się
z pisarzem, że podróżowanie, bycie w drodze, nowe
miejsca odsłaniają przed
nami nie tylko nowe światy,
ale dają nam okazję do
odkrywania samych siebie.
Pamiętam, gdy jako 6-latka
pojechałam po raz pierwszy
nad Bałtyk i bardzo, ale to
bardzo chciałam popłynąć
statkiem. Jednak gdy zobaczyłam niewielki wycieczkowy statek i ogromne fale,
stanowczo się zbuntowałam
i z absolutnym przekonaniem stwierdziłam, że już nie
chcę i na statek za nic nie
wsiądę. Odmówiłam głośno
i kategorycznie, choć bilety
były wcześniej kupione,
zwracając przy tym uwagę
i przyciągając spojrzenia
wszystkich czekających
niecierpliwie na wejście na
pokład, podekscytowanych
morską wyprawą. Jak się
można domyślać, bilety „nie
mogły się zmarnować”. Gdy
wspominam tamtą morską
wyprawę i przyglądam się
sobie z perspektywy czasu,
to pewna jestem jednego,
że marzenia i wyobrażenia
czasami mogą nas zaskoczyć, zwłaszcza w konfrontacji z rzeczywistością. Ale
czy należy z nich zrezygnować… Warto było zmierzyć
się z bezkresem Bałtyku, by
nabrać przekonania, że lęki
można pokonać, przekraczając własne ograniczenia,
że nie warto, by obawy nas
zatrzymały. Dlatego warto
wejść na pokład.
Ilona: Bywa tak, że lęk
przed nieznanym jest w nas
tak silny, że nie podejmuje-

my się nowego wyzwania,
nie wyznaczamy nowej
życiowej trasy. Wolimy
zostać w miejscu dobrze
nam znanym, także wtedy,
gdy sytuacja daleka jest od
zadowalającej, gdy jest nam
w niej zwyczajnie niewygodnie. Strach, którego
doświadczamy na samą
myśl o tym, że możemy
stracić naszą bezpieczną
przystań, bywa paraliżujący,
a przez to uniemożliwia nam
swobodne podróżowanie,
blokuje kolejne kroki, zamyka perspektywę dalekich
wypraw. Pozostaje nam
wówczas trwać, spoglądając
w dal w kierunku „nowych,
nieznanych oceanów” w rytmie kolejnych życiowych
przypływów i odpływów. Czy
to dobra strategia i pomysł
na życie? Czasem wydaje
się jedyną. Ale czy tak jest
rzeczywiście? Na to pytanie
musimy odpowiedzieć sobie
sami. A w naszej refleksji
niech niesie nas myśl Walta
Disneya – „Statki w porcie
są bezpieczne, ale stanie
w porcie nie jest ich przeznaczeniem”.

PYTANIA WARTE
ZASTANOWIENIA
Ralph Emerson: „Nie
podążaj tam, gdzie wiedzie
ścieżka. Pójdź tam, gdzie
jej nie ma i wytycz szlak”.

Bogna: Ciekawe, co dzieje
się wówczas, gdy zabłądzimy na spacerze, zboczymy
w inną stronę niż zamierzaliśmy. Jesteśmy podekscytowani, zaskoczeni czy pełni
obaw? A może wszystko po

trochu? Czy w naszym życiu
też zeszliśmy z wcześniej
wytyczonej drogi? Nie
poszliśmy do szkoły, którą
wybrali nam rodzice albo
zmieniliśmy pracę, choć
wszyscy mówili, że to fatalny
krok? Dokąd nas ten nowy
szlak zaprowadził?

Ilona: Co czujemy, gdy
wytyczamy nowy szlak,
idziemy nową, nieznaną dotąd ścieżką? Czy łatwo jest
być tym/tą, który/a prowadzi
w nowym kierunku, idzie
pod prąd, wyrusza w samotną podróż? A może jest nam
niewygodnie? Być może
czujemy się opuszczeni? Jakie uczucia towarzyszą nam
w samotnej podróży? Co
nam daje wybór takiej drogi?
Z jakiego powodu warto
lub należy iść w nieznane?
I w co należy się wyposażyć,
co ze sobą zabrać, a co
porzucić?

DO NAMYSŁU…
Henry Miller: „Cel podróży, to nie jest miejsce, do
którego zmierzasz, ale
nowa perspektywa, z jaką
patrzysz na świat”.

Bogna: Warto tu choćby
przypomnieć sobie Odyseję i trwająca lata podróż
Odysa powracającego do
Itaki. Bohater Homera wrócił
już do Penelopy nie ten
sam, przemieniony, bogatszy nie w kosztowności,
ale doświadczenie. Każda
podróż, nie tylko Odysa,
to przygoda, oczekiwanie, niepokój – chcemy
wyjechać, nie widząc, co

Dlaczego miód Manuka jest wyjątkowy?
Miód Manuka to
dużo więcej niż zwykły miód. Od wielu
lat jest przedmiotem
szeroko zakrojonych
badań naukowych,
a swoje niezwykłe
właściwości zawdzięcza naturalnej
zawartość Methylglyoxalu (MGO).

Miód Manuka wytwarzany
jest w Nowej Zelandii przez
pszczoły zbierające nektar
z krzewów Manuka. Jest to
rzadki i wyjątkowy miód, który jest produkowany tylko
przez kilka tygodni każdego roku, kiedy kwitną krzewy Manuka. Methylglyoxal
(MGO) powstaje w miodzie z
nektaru Manuka. Jednak nie
każdy miód Manuka zawiera
taką samą ilość MGO, a produkt wymaga szczególnej

troski i wiedzy, aby chronić
jego wyjątkowe, naturalne
właściwości. Dlatego 100%
pochodzenia nowozelandzkiego i certyfikowana zawartości MGO są gwarancją jakości zakupionego słoiczka.
Oznaczenie MGO™ informuje konsumentów o koncentracji Methylglyoxalu we
wszystkich słoikach konkretnej partii miodów Manuka,
w przeliczeniu na kilogram
miodu. Przykładowo „MGO™

400+” oznacza, że zawartość Methylglyoxalu w tym
miodzie wynosi co najmniej
400 mg/kg. Certyfikacja ma
za zadanie chronić prawa
konsumenta.
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Ilona Zakowicz: gerontolożka

Bogna Bartosz:

i kulturoznawczyni. Od ponad
10 lat współpracuje z osobami
starszymi i na ich rzecz. Jest
autorką i współautorką ponad 30
publikacji naukowych, członkinią
krajowych i międzynarodowych
zespołów projektowych oraz
badawczych.

zajmuje się zawodowo psychologią
od prawie 40 lat. Stara się odkryć
czynniki decydujące o wysokiej
jakości życia osób w różnym wieku,
w tym 60+.
Jest autorką i współautorką
70 artykułów oraz 6 książek.
fot. Julia Bartosz

nas czeka, a jednocześnie
jesteśmy pełni obaw, co się
wydarzy i gdzie dotrzemy.
Kogo w podróży spotkamy?
Czy ważniejsza podróż czy
miejsce, do którego nas
prowadzi? Czy w podróży
oczekujemy czegoś, co nas
zadziwi i zaskoczy, czy też
cenimy ponad wszystko
kojąca ciszę? Odpowiedzmy
sobie na te pytania, by podróż była naszą, a nie cudzą
podróżą, w której musimy
się dopasowywać nieustannie do innych. Życie też jest
przecież podróżą.

Ilona: Żyjemy w świecie,

w którym efekt, rezultat,
wynik jawią się jako priorytet - jako cel sam w sobie.
Właściwie nikt nas nie uczy
- ani na etapie edukacji, ani
później - czerpania korzyści
z drogi do cel. Nikt nie pokazuje, jak poddać refleksji kolejne etapy tej podróży, jak
z rozwagą przyglądnąć się

kolejnym, stawianym przez
nas krokom - w tym lub
innym kierunku. W rezultacie
życie mija nam pospiesznie,
jakbyśmy biegli w zawodach, w których liczy się
wyłącznie czas, a właściwie
to, ile uda nam się w nim
zmieścić. W tym naszym biegu w nieznane z obojętnością nieraz mijamy krajobraz
- nasz świat - który niepostrzeżenie, w toku naszej
życiowej podróży, zmienia
się, przekształca, odmienia
- a my wraz z nim. Warto
to dostrzec, z czułością się
nad tym pochylić, podróżować świadomie - z myślą,
że: „Żaden dzień się nie
powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych
samych pocałunków, dwóch
jednakich spojrzeń w oczy”.Wisława Szymborska

PYTANIA WARTE
ZASTANOWIENIA
Bogna, Ilona: Jak wyobrażam sobie podróż mojego
życia? Gdzie chciałbym/
abym pojechać? Czy trafić
- na łąkę pełną chabrów,
czy znaleźć się w środku
wielkiego miasta migającego światłami? Kto będzie
towarzyszem mojej podróży? Kogo chciałbym/abym
podczas podróży spotkać?
Jaki będzie sens mojej
podróży? Jakie będą jej
kolejne etapy? Co podróż
we mnie odmieni? Czy warto
w nią wyruszać?
Wybór drogi, towarzyszy
podróży, miejsc, które
chcielibyśmy odwiedzić
nawet w wyobraźni, wiele
mówi o nas samych. Dlatego
warto się zatrzymać i zastanowić nad naszą osobistą
podróżą. Zwłaszcza teraz
w czerwcu, gdy pogoda

zachęca nas do wycieczek.
My zachęcamy do podróży wszelkich, także tych
w wyobraźni, do poznawania
nowych miejsc, odwiedzania ich choćby wirtualnie,
a także lektur, takich jak:
„Podróże Guliwera" – J.
Swifta, „W poszukiwaniu
straconego czasu" - M.
Prousta, „Mały Książę" - A.
de Saint-Exupéry, „Bieguni” - O. Tokarczuk. Piękna
podróż nas relaksuje i dostarcza wspaniałych wrażeń,
wypełnia nas dobrymi emocjami, obrazami, zapachami,
wspomnieniami... Zadbajmy
o nasze podróże, te prawdziwe i te wyobrażone –
one mają moc odkrywania
nowych miejsc i nowych nas
samych.

Nawadnianie
organizmu po 60.
Organizm człowieka w głównej mierze
składa się z wody.
Jest ona niezbędna do
życia i prawidłowego
funkcjonowania. Dlatego tak ważne jest odpowiednie nawodnienie,
które ma niebagatelny
wpływ na sprawność
fizyczną, jak i dobre
samopoczucie. Jest
to szczególnie istotne
w przypadku osób po
60 roku życia.
Jak odpowiednio
nawodnić organizm
w czasie upałów?
Fizjologiczne zmiany związane
z procesem starzenia wpływają
na ograniczenie odczuwania
pragnienia, choć wciąż potrzebujemy około 1,5 do 2 litrów
wody dziennie. Przy czym pocenie się lub stres sprzyjają
szybszej jej utracie. Herbata
i kawa nie zastąpi wody. W upale, przy intensywnym wysiłku, zarówno umysłowym, jak
i fizycznym, warto wziąć pod
uwagę elektrolity.

Specjalistyczny preparat
stworzony z myślą
o seniorach
Plusssz Elektrolity SENIOR
100% Complex to preparat
stworzony z myślą o seniorach. Zawiera pełny zestaw
elektrolitów (sód, potas, magnez, wapń, chlor), ekstrakt
z ruszczyka kolczastego,
który przyczynia się do prawidłowego krążenia w kończynach
dolnych, a także witaminy B6
i B12, które pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych. Dodatkowo preparat jest BEZ dodatku CUKRU, a zawarty w nim
potas pomaga w utrzymaniu
prawidłowego ciśnienia krwi.
Fizjologiczne zmiany związane
z procesem starzenia wpływają
na ograniczenie odczuwania
pragnienia. Zadbaj o uzupełnienie płynów z preparatem
Plusssz Elektrolity SENIOR
100% Complex, który nawadnia organizm i jest polecany
przez cały rok!
Dzięki formie tabletki musującej
składniki są szybciej przyswajane przez organizm w porównaniu do tabletek do połykania.
Zrównoważona dieta i zdrowy
tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
REKLAMA
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KRZYŻÓWKA
Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. piłkarska arena.
6. czasem się przebiera. 9.
śpiewał „Balladę o cysorzu”.
10. pracuje w szpitalu. 11.
czwarta część garnca. 12.
pospolite, małe grzyby. 15.
beztlenowiec. 18. początek
wyścigu. 21. słuszność. 22.
arkusz z pytaniami. 23. teren
podmokły z roślinami bagiennymi. 24. antylopa afrykańska. 25. wieszak, rama
z kołkami. 29. nasz motorower. 32. ostra potrawa. 35.
ścieżki w parku. 36. potop.

37. pracuje pod wodą. 38.
akt prawny. 41. zaliczka na
poczet należności. 45. młoda
z welonem. 47. pieniądze za
pracę. 48. ratunek. 49. dawny styl. 50. marcowa solenizantka. 51. pasza.
Pionowo: 2. bezkres wód. 3.
dwie przy wadze. 4. kamień
w pierścionku. 5. jabłecznik.
6. czerwone w zbożu. 7. liść
koryncki. 8. gdy go mamy
to kichamy. 13. odzież. 14.
mistrz sztuki kulinarnej. 15.

wyżej na stanowisko. 16.
klamra łącząca mury. 17.
zdrowa roślina. 18. lantanowiec. 19. ogłaszany syreną. 20. za zdrowie pań. 26.
Murzyn z RPA. 27. podróż.
28. z niej cegła. 30. kamień
w pierścionku. 31. owoc pracy. 33. pociecha ojca. 34.
huragan. 38. biesiada. 39.
siekiera bojowa. 40. hala bez
ścian. 42. kamizelka ratunkowa. 43. liczba na domu. 44.
kuzynka brzozy. 45. bucha
z czajnika. 46. łączniki blach.

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych
od 1 do 33 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

Hasła i rozwiązanie krzyżówki na stronie 9
REKLAMA

DOSTĘPNY
W APTEKACH

Hemoroidy

szczeliny

przyspiesza gojenie uszkodzonej anodermy
i śluzówki odbytu
zapobiega chorobie hemoroidalnej
oraz nawrotom choroby

krwawienia

świąd

działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie
zmniejsza obrzęki
przywraca elastyczność oraz właściwe
napięcie naczyń krwionośnych

szybko łagodzi ból, pieczenie i swędzenie
okolicy odbytu
pianka – odpowiednia higiena okolicy odbytu

www.GazetaSenior.pl
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SAMOTNOŚĆ
nie musi być zła

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.

Jadwiga Kwiek
ABC Psychologii dla seniorów. Cykl
Doświadczamy już
od dłuższego czasu
wymuszonego ograniczenia kontaktów
społecznych i dla
wielu z nas jest to
męczące, a nawet
bolesne. Mamy
nadzieję, że szybko
będziemy mogli
wrócić do poprzedniego stylu życia,
prowadzić mniej czy
bardziej bogate życie
towarzyskie.

Niemniej zdaniem wielu
naukowców będziemy musieli się nauczyć żyć z pandemią, a nawet może z wieloma kolejnymi pandemiami.
Z pewnością wpłynie to na
nasz styl życia. Dla seniorów będzie się to z pewnością wiązało z ograniczeniem
kontaktów z innymi. A już
z pewnością z ograniczeniem kontaktów bezpośrednich.
Nie jest to dobra wiadomość, bo dla zachowania
zdrowia psychicznego potrzebna nam jest tak zwana
sieć kontaktów społecznych
w minimalnej liczbie pięciu
osób. Tymczasem młodzi
są i będą zajęci radzeniem
sobie z gospodarczymi skutkami pandemii. Ratowaniem
miejsc pracy, nadrabianiem
szkolnych zaległości. Przyjaciele w naszym wieku
mogą być bardziej ostrożni w bezpośrednich kontaktach. A nam ich będzie
brakować. Nie powinniśmy
obarczać innych naszymi
problemami. Oni mają dość
własnych. Czasem większych od naszych. Pamiętajmy, że w przeciwieństwie
do ludzi młodych mamy
zapewnione
bezpieczeństwo socjalne. Mniejsze lub
większe, ale mamy. Dlatego
spróbujmy się nauczyć konstruktywnego
korzystania
z samotności.

Paradoksy samotności
Zdaniem Jean-Paul Sartre’a
gdy czujesz się samotny, kiedy jesteś sam, jesteś w złym
towarzystwie. Zadaj sobie
pytanie: czy lubisz swoje towarzystwo? Jak się czujesz,
gdy jesteś sama/sam? Z czym
ci się kojarzy słowo “samotność”?
Człowiek jest istotą paradoksalną. Z jednej strony,
nie jest w stanie rozwinąć
się, dorosnąć poza grupą,
żyć bez jej wsparcia. Z drugiej strony, w najdramatyczniejszych momentach swojego życia każdy sam musi
podejmować
strategiczne
decyzje i brać za nie odpowiedzialność.
Jednym z kluczowych mechanizmów
kształtowania
naszej osobowości, poza
naśladownictwem,
identyfikacją, modelowaniem, są
mechanizmy
porównań
społecznych. Przeglądamy
się w innych jak w lustrze
po to, żeby zrozumieć, kim
jesteśmy, w jakim miejscu
naszego życia jesteśmy. Co
chcemy zmienić, co utrwalić? Porównujemy się z ludźmi z najbliższego otoczenia
i z tymi, których znamy jedynie z ekranów, okładek,
kartek książek. Z tymi, którzy
dzielą z nami obecny czas,
tymi, którzy żyli i tymi, którzy
przyjdą po nas. Zastanawiamy się, czy ich życie było/
będzie lepsze/gorsze od naszego. Inni ludzie są naszym
punktem odniesienia.
Posługujemy się mechanizmem porównań społecznych w górę, z tymi którzy
plasują się wyżej od nas pod
względem urody, mądrości,
zamożności, szczęścia w życiu. Po to, żeby zmotywować
się do większego wysiłku,
wyznaczyć nowe cele. I mechanizmem porównań społecznych w dół, kiedy porównujemy się z tymi, którzy
są na tym samym poziomie
co my, albo sytuują się poniżej naszych osiągnięć i możliwości. Po to, żeby chronić
poczucie własnej wartości.
Równocześnie we wszystkich wielkich religiach świata
i najważniejszych prądach
filozoficznych
promowane
jest doświadczenie pustyni. Doświadczenie czasowe-

go odejścia od ludzi, które
nie tylko nie jest traktowane
jako kara, dolegliwość, ale
jako czynnik wspierający
rozwój i dojrzewanie.

Siedem użytków
z trzymania się na
uboczu
Warto zatem zastanowić
się nad zaletami bycia samemu, nad tym jak żyć, żeby
bycie samemu nie powodowało bólu samotności. Psycholodzy podają „siedem
użytków z trzymania się na
uboczu”.
1. Odosobnienie
oznacza
wzrost wolności. Przebywanie wśród ludzi ogranicza naszą swobodę działania. Po pierwsze musimy
koordynować z nimi nasze
działania. Po drugie, spełniając życzenia innych,
ograniczamy
możliwość
realizacji własnych projektów.
2. Odosobnienie
pozwala znaleźć wewnętrzny
spokój dzięki pozbyciu
się presji, jaką wywierają
na nas inni ludzie. Sama

świadomość, że muszę
coś zrobić pod wpływem
oczekiwań innych, może
być źródłem dyskomfortu,
poirytowania, gniewu.
3. Odosobnienie ułatwia rozwiązywanie problemów,
poprzez emocjonalne wyciszenie i spokój umysłu
jaśniej widzimy rzeczywistość.
4. Odosobnienie zwiększa
kreatywność. Mózg, zwolniony z obróbki nadmiaru
codziennych
informacji,
łatwiej znajduje nowe rozwiązania.
5. Odosobnienie ułatwia samopoznanie. Zatrzymując
się w codziennym biegu,
przyglądając się sobie
uważniej, mamy szansę
na zauważenie w sobie
czegoś pozytywnego lub
negatywnego, czego dotychczas nie dostrzegaliśmy. Możemy dzięki temu
wprowadzić korzystne dla
nas zmiany w swoim zachowaniu.
6. Odosobnienie
pozwala przyśpieszyć rozwój
psychiczny,
duchowy.
Zdaniem wielu filozofów

człowiek jest naprawdę
dojrzały, kiedy potrafi znaleźć oparcie w sobie samym, bez przymusu „wieszania się” na innych,
bycia z innymi. Kiedy kontaktuje się z innymi dlatego, że tego chce, a nie
dlatego, że nie potrafi być
sam.
7. Odosobnienie, w sposób
paradoksalny,
zwiększa poczucie bliskości
z innymi ludźmi. Już teraz wielu z nas dostrzega
coraz wyraźniej, jak ważni
są dla nas inni ludzie. Jak
bardzo za nimi tęsknimy
i czekamy na spotkanie.
To bardzo słuszne i mądre zalecenia, ale co mają
robić ludzie, których pandemia zmusiła do intensywniejszego niż dotychczas
przebywania z innymi?
Zamieniła, nieraz niewielkie
mieszkanie, czasem wielopokoleniowe, na biuro, szkołę, miejsce odpoczynku dla
ludzi o różnych potrzebach
i stylach życia.
Jakkolwiek
paradoksalnie by to nie zabrzmiało,

to te zalecenia są im tym
bardziej potrzebne. Znaczy to w praktyce tyle, że
trzeba tę sytuację wykorzystać w sposób kreatywny,
zamienić konieczność na
możliwość. I w taki sposób
zorganizować życie rodzinne, żeby każdy z domowników miał choć na godzinę
dziennie „swój kawałek podłogi” do wyłącznej, niczym
niezakłóconej, dyspozycji.
Żeby choć na chwilę mógł
pobyć w odosobnieniu. Początkowo może się to wydać
dziwaczne, ale szybko cała
rodzina zacznie odczuwać
dobroczynne skutki takiego
rozwiązania.
Warto polubić swoją samotność. Dbać o nią, mądrze ją pielęgnować. Bo jak
powiedział Thomas Mann:
Kocham ludzi. Kocham moją
rodzinę, moje dzieci. Ale we
mnie jest miejsce, w którym
żyję samotnie, tam regeneruję źródła, których nigdy
nie zabraknie. Źródła, dzięki
którym mogę żyć piękniej,
lepiej. Nawet w trudnych warunkach.
REKLAMA
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Recepta na pomyślne
starzenie się
Od Medycznego Uniwersytetu Seniora PUM w Szczecinie
Andrzej Wiśniewski
Jak pomyślnie się
zestarzeć? Co zrobić,
aby proces starzenia
się był kolejnym fascynującym etapem
w życiu człowieka,
będącym źródłem
wyzwań i zadowolenia? Na te i inne
pytania poszukują
odpowiedzi studenci
pierwszego w Polsce
Medycznego Uniwersytetu Seniora przy
Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
w Szczecinie (MUS
PUM), współfinan-

sowanego przez
Wydział Spraw
Społecznych Urzędu
Miasta Szczecin.
O pracy i działalności uniwersytetu mówi dr n. med.
Magdalena Kamińska, koordynator MUS PUM w Szczecinie, nauczyciel akademicki,
gerontopedagog, kierownik
Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej Katedry
Medycyny Społecznej PUM
w Szczecinie.
Andrzej Wiśniewski: Dlaczego władze uczelni zdecydowały się na zorganizowanie
Medycznego Uniwersytetu
Seniora?

REKLAMA

Nowa powieść
KRISTIN HANNAH,
autorki bestsellerów
“Słowik”,
“Wielka samotność”,
“Zimowy ogród”
i „Fireﬂy Lane” książki, na podstawie
której powstał serial
z Katherine Heigl
i Sarah Chalke
w rolach głównych.

Jaką cenę ma amerykański sen?
Teksas, rok 1934. Miliony ludzi pozostają bez pracy, a susza pustoszy Wielkie Równiny. Rolnicy walczą o zachowanie ziemi
i dobytku. Plony są niskie, studnie wysychają, a burze pyłowe
niszczą wszystko na swojej drodze.
W tych niepewnych, niebezpiecznych czasach Elsa Martinelli musi dokonać bolesnego wyboru: walczyć o ziemię, którą
kocha, czy udać się do Kalifornii w poszukiwaniu lepszego
życia? „Gdzie poniesie wiatr” to niezapomniany obraz „amerykańskiego snu”, widziany oczami niezwykłej kobiety, której
odwaga i poświęcenie stają się znakiem szczególnym całego
pokolenia.
Kristin Hannah pokazuje rzeczywistość Wielkiego Kryzysu
i świat, w którym społeczeństwo podzielone jest na tych, którzy żyją godnie, i na tych, którzy nie mają zupełnie nic.
„Mistrzyni słowa, Kristin Hannah, przypomina nam, że ludzkie serca i nasza ziemia są tak samo silne, a jednocześnie równie delikatne,
jak zmiana kierunku wiatru. Powieść na czasie, eksponująca wagę
i kruchość natury” - Delia Owens, autorka bestsellerowej powieści
„Gdzie śpiewają raki”

Magdalena Kamińska:
Działalność MUS PUM rozpoczęła się we wrześniu 2013
roku. Nasza propozycja to
odpowiedź na potrzeby osób
w okresie późnej dojrzałości,
które wyrażają chęć dalszego
rozwijania się i doskonalenia
swojej wiedzy i umiejętności, zgodnie z koncepcją
„uczenia się przez całe
życie” (ang. lifelong learning)
obejmującej wszechstronny
rozwój osobowości. Założeniem projektu MUS PUM
jest rozwijanie i poszerzanie
wiedzy seniorów w zakresie
osiągnięć współczesnej medycyny, promocja zdrowego
stylu życia i profilaktyka
chorób, pomyślne starzenie
się (ang. successful ageing)
w aspekcie holistycznym oraz
integracja osób powyżej 60.
roku życia. Warto nadmienić,
że założenia projektu MUS
PUM są zgodne z misją PUM,
czyli prowadzeniem w oparciu
o najwyższe standardy działalności dydaktycznej, badań
naukowych, rozwoju kadry
naukowej oraz działalności
w zakresie ochrony zdrowia.
Pomyślne starzenie się
w aspekcie holistycznym. Co
należy przez to rozumieć?
Całościowe podejście do
zdrowia i starzenia się
wywodzi się z koncepcji
holizmu, czyli „całościowości”. Zgodnie z nią zdrowie
jest stanem pełnego dobrego
samopoczucia we wszystkich wymiarach - fizycznym,
psychicznym, duchowym,
emocjonalnym i społecznym,
a nie wyłącznie brakiem
choroby. Pomyślne starzenie
się jest przeciwieństwem
starzenia patologicznego. To
zdrowe starzenie się, czyli
proces, w którym w konkretnych warunkach wielowymiarowego zdrowia stwarza się
osobom starszym optymalne
warunki uczestnictwa w życiu
społecznym bez przejawów
dyskryminacji, pozwalający
na czerpanie satysfakcji
z niezależności oraz dobrej
jakości życia.
Podczas wykładów poruszane są tematy z zakresu wielu dziedzin medycyny i nauk
pokrewnych, związane
z problemami zdrowotnymi
osób w późnej dojrzałości.
Jakie to są zagadnienia?

Każda roczna edycja projektu MUS PUM zamyka się
w cyklu dziesięciu spotkań
- wykładów i warsztatów
o tematyce medycznej odbywających się raz w miesiącu.
Nasi wykładowcy to wybitni
profesorowie i doktorzy PUM,
którzy w interesujący sposób
prezentują trudne medyczne
zagadnienia z zakresu medycyny rodzinnej, kardiologii,
neurologii, urologii, reumatologii, ortopedii, chirurgii,
genetyki, onkologii, okulistyki,
laryngologii, stomatologii,
czy psychiatrii. Zwracają
uwagę na specyfikę chorobowości starszych pacjentów
i na odrębności w przebiegu wybranych patologii
w okresie starości. Wykłady
są realizowane na poziomie
uniwersyteckim, tematyka
wykładów kierowana jest
do mieszkańców Szczecina
z wykształceniem minimum
średnim, którzy ukończyli 60.
rok życia.
Oprócz wykładów proponujemy naszym studentom
cykl warsztatów o tematyce
społecznej, a także rekreacyjno-sportowych. Szkolimy
w zakresie pierwszej pomocy
przedmedycznej, szczepień
ochronnych i medycyny
podróży, opieki nad osobami
niesamodzielnymi, dietetyki,
kinezyterapii, profilaktyki
upadków u osób starszych.
Realizujemy warsztaty sportowe i treningi nordic walking
oraz tai-chi, jogi i pilatesu.
Organizujemy wycieczki
krajoznawcze i zagraniczne,
wyjścia na spektakle do kina,
teatru i filharmonii, wizyty
w Archiwum Państwowym
w Szczecinie, Książnicy
Pomorskiej i Muzeum Historii
Szczecina. Każda edycja
MUS PUM poprzedzona jest
imprezą integracyjną. Naszą
ofertę edukacyjną studenci
MUS PUM prezentowali m. in.
podczas Szczecińskich Targów 50+, „Zawsze Zdrowo
i Aktywnie”, które odbyły się
w 2016 r., a także podczas
pikniku z okazji 70-lecia PUM
„PUM mieszkańcom Szczecina” na Jasnych Błoniach
w Szczecinie w 2018 r.
Czy uroczystości na Medycznym Uniwersytecie
Seniora realizowane są
zgodnie z ceremoniałem
panującym w uczelni?

dr n. med. Magdalena Kamińska - koordynator MUS PUM
w Szczecinie

MUS PUM się promuje

Jak najbardziej! Najważniejszą częścią inauguracji
jest immatrykulacja, czyli
akt przyjęcia osób, które
pomyślnie przeszły rekrutację, w poczet studentów
MUS PUM. Władze PUM
wręczają studentom indeksy.
Studenci MUS PUM składają uroczyste ślubowanie.
Jednym z najdawniejszych
zwyczajów uniwersyteckich
jest także wykład inauguracyjny. Zakończenie roku, a więc
absolutorium również jest
bardzo podniosłe. Najważniejszą częścią tego wydarzenia jest wręczenie dyplomów
ukończenia MUS PUM. Obie
te uroczystości odbywają
się przy dźwiękach Hymnu
Narodowego oraz Gaudeamus i w towarzystwie rodzin
studentów MUS PUM, dzieci,
wnuków, a nawet prawnuków.
Są to bardzo wzruszające
momenty.
Czy według Pani Medyczny
Uniwersytet Seniora PUM
w Szczecinie jest receptą na
pomyślne starzenie się?
Uważam, że tak. Uczenie się
traktujemy, jako działanie
strategiczne podejmowane
dla pozytywnego starzenia
się. Pobudzamy pozytywne
zainteresowania sprawami
zdrowia i kształtujemy system
wartości i pozytywną postawę
prozdrowotną oraz odpowiedzialność za zdrowie własne
i innych osób. Umacniamy
i doskonalimy zdrowie i aktywne uczestnictwo w podej-

mowaniu działań przywracających zdrowie, w przypadku
jego utraty na skutek choroby
i/lub niepełnosprawności.
Przygotowujemy studentów
MUS PUM do zwiększenia
kontroli nad stanem zdrowia
własnego oraz rozwijamy
i doskonalimy ich kompetencje w zakresie samoopieki
i samoskuteczności.
Starość jest ostatnim i ważnym etapem życia człowieka.
Jednak pomimo tego stanowi
jedną z faz całożyciowego
procesu rozwojowego. Jak
powiedziała Jolanta Kwaśniewska „jesień życia otwiera
przed nami możliwości, jakich
wiosna życia zaoferować
nam nie mogła”. Dla wielu
seniorów zajęcia na naszym
uniwersytecie są spełnieniem marzeń o studiach
medycznych, alternatywą dla
pracy zawodowej i aktywności rodzinnej, wzbogaconą
ofertą w zakresie organizacji
czasu wolnego. Projekt MUS
PUM dostosowuje ofertę do
zmieniających się potrzeb
i możliwości seniorów, poprawia społeczny obraz starości,
wspiera działania promujące
pozytywny wizerunek seniorów w społeczeństwie oraz
działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.
Dziękuję za rozmowę
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Impas
w sprawie
leków 75+
Możliwość uzyskania
recepty na leki z listy
75 plus to niepodważalne prawo pacjenta.
Teoretycznie, bo od
połowy ubiegłego
roku niekorzystne
zapisy legislacyjne
uniemożliwiają części
seniorów uzyskanie takiej recepty
bezpośrednio od
lekarza specjalisty.
Mimo apeli różnych
środowisk problem
nie został rozwiązany. W ostatnim
czasie pojawiają się
głosy przyznające,
że problem istnieje.
Brak jednak działań
naprawczych. To
absurd – uważa Irena
Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja
Polska.

Ustawa o lekach 75 plus
miała na celu udostępnienie seniorom bezpłatnych
leków w ramach refundacji.
W pierwszej wersji listy możliwość preskrypcji leków w ramach tej listy mieli jedynie
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ). Było to
niekorzystne i krzywdzące
dla pacjentów pozostających
pod stałą opieką lekarzy spe-

cjalistów. Skoro pacjent jest
ubezpieczony i przysługuje
mu prawo do bezpłatnych
leków w ramach tak zwanej
listy „S”, nie powinno mieć
różnicy, jaki lekarz (i gdzie)
wypisze receptę. Po wielu
bojach specjalistom praktykującym w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) przyznano prawo
do wystawienia recepty na
leki z listy „S” co prawda
przyznano, ale… teoretycznie.
Wielu seniorów cierpi na
choroby przewlekłe i w praktyce częściej niż u lekarza
rodzinnego bywa na kontroli
u swojego prowadzącego lekarza specjalisty. Jeśli lekarz
specjalista zechce przepisać
pacjentowi receptę z listy „S”
tak, by chory mógł skorzystać z terapii w ramach przysługującej mu refundacji,
to może to zrobić, ale pod
warunkiem, że uzyska od pacjenta zgodę, aby wejść na
jego Internetowe Konto Pacjenta (IKP) za pomocą Platformy P1. Co w sytuacji, kiedy Pacjent nie ma aktywnego
IKP? Propozycje rozwiązań
tego problemu są, jednak co
najmniej dalekie od realiów.
Pierwszy absurd polega na
tym, że już w momencie wydawania ustawy nie wdrożono platformy P1, z której miał
teoretycznie korzystać lekarz
przepisujący pacjentom leki
z listy „S”. Po alarmujących
informacjach, między innymi
ze strony Izby Gospodarczej
Farmacja Polska, Minister
Zdrowia wydał komunikat,
w którym zobligował nie tylko
specjalistów, ale także lekarzy
POZ do korzystania z Platformy P1 (do tej pory lekarze rodzinni nie mieli takiego obo-

REKLAMA

Nadciśnienie tętnicze dotyka aż 70% osób w podeszłym wieku. Mierz
ciśnienie w aptece, u lekarza, a najlepiej regularnie w domu, w spokojnej atmosferze. Osobom z nadciśnieniem długo nie towarzyszą żadne
objawy, a regularne używanie ciśnieniomierza jest najlepszym sposobem rozpoznania choroby. Ciśnieniomierz w domu, to bardzo dobre
rozwiązane dla seniora i inwestycja w zdrowie.

Ciśnieniomierz dla seniora,
na co zwróciæ uwagê?
Irena Rej

prezes Izby Gospodarczej
Farmacja Polska

wiązku). Osiągnięto jedynie
to, że w przypadku pacjentów
nieposiadających aktywnego
IKP ani lekarz rodzinny, ani
lekarz specjalista nie mieli
rozwiązania pozwalającego
wypisać pacjentom leki z listy
„S” w ramach refundacji.
Po kolejnych alertach Minister Zdrowia wydał kolejne
komunikaty, w których upoważnił lekarzy POZ do wystawiania bezpłatnych recept
bez konieczności dostępu
do IKP pacjenta w ramach
Platformy P1. Lekarzom specjalistom jednak tego prawa
nie przyznano. Pacjent szedł
więc do swojego lekarza specjalisty, dostawał od niego
receptę na leki dostępne na
liście „S”, a następnie szedł
do lekarza POZ, żeby tę receptę przepisać sobie na
bezpłatną u lekarza rodzinnego. A to wszystko w dobie
pandemii i ograniczeń w dostępnie do opieki medycznej.
Taka sytuacja trwa do dziś.
W sferze publicznej w ostatnich tygodniach pojawiały
się zaskakujące głosy o tym,
że przecież zamiast zmieniać
przepisy lepiej przekonać
seniorów do aktywowania
Internetowego Konta Pacjenta. Że przecież pomóc mogą
młodsi członkowie rodzin.
Trudno na takie argumenty odpowiadać spokojnie,
wiedząc, jak wielu polskich
seniorów to osoby samotne
i bez dostępu do komputera.
Nawet jeśli takie osoby posiadają konto w banku, przez
które mogłyby aktywować
IKP, wizyta w placówce w dobie pandemii nie jest zawsze
sprawą prostą – na przeszkodzie stoją ograniczenia
organizacyjne, logistyczne,
a także potencjalne obawy

natury psychicznej (na przykład strach przed wizytami
w miejscu publicznym w tym
szczególnym,
pandemicznym czasie).
Obecnie w sprawie dostępu do leków 75 plus nastąpił
zaskakujący impas. Zaskakujący, ponieważ wszystkie zainteresowany strony,
włącznie z Rzecznikiem Praw
Pacjenta i Ministerstwem
Zdrowia, zgadzają się, że
problem istnieje. Ale jednocześnie nie podejmowane
są żadne działania, żeby go
rozwiązać! Mówi się, że do
zmiany przepisów i idącej
za nimi zmiany uprawnień
potrzeba nowelizacji ustawy. Ten argument wydaje się
jednak niezupełnie trafiony.
Skoro poprzednie zmiany
wdrażano na mocy komunikatów Ministra Zdrowia, dlaczego w tym przypadku nie
można postąpić tak samo?
Wszystkie
strony
są
zgodne, że informatyzacja
w ochronie zdrowia to rzecz
ważna i potrzebna. Musimy
jednak uwzględniać okres
przejściowy i rozwiązania
zabezpieczające pacjentów
na tych szczególnie wrażliwych etapach. Dziś jesteśmy
jednak w martwym punkcie wszyscy się ze sobą zgadzają i nic nie można zrobić.

Im mniej senior musi zrobić, żeby zmierzyć sobie ciśnienie, tym
lepiej. Najlepszy dla seniora jest automatyczny ciśnieniomierz
naramienny. Wystarczy na ramię nałożyć mankiet i jednym, dużym przyciskiem uruchomić pomiar ciśnienia.
Mała liczba przycisków
duży, czytelny wyświetlacz. Informacje na ekranie powinny być
widoczne pod każdym kątem i nie powinno być ich zbyt wiele.
delikatność pomiaru. Skóra osób starszych zazwyczaj jest cienka, a naczynia krwionośne mają tendencję do pękania. Dlatego
urządzenie, które mocno uciska rękę, może sprawić ból i powodować siniaki.
Wsparcie techniczne. Ciśnieniomierz powinien być wyrobem
medycznym, nie kupujmy urządzenia na bazarze i sprawdźmy
warunki gwarancji, które zapewnia producent sprzętu.

Ciśnieniomierz naramienny z alarmem
arytmii - YUWELL - YE-690A
Ciśnieniomierz naramienny YUWELL, model YE-690A, dokonuje
bardzo dokładnego pomiaru. Zapamiętuje do 74 wyników dla 2 odrębnych użytkowników. Wykrywa nierówną pracę serca (arytmię).
• całkowicie automatyczny tryb pomiaru
• duży, czytelny wyświetlacz
• alarm arytmii
• pamięć 74 wyników dla dwóch niezależnych użytkowników
• wyświetlacz LCD i doskonała jakość
wykonania
• dwa źródła zasilania
(prąd stały, 4×bateria AA)

Ciśnieniomierz naramienny
- YUWELL - YE-660B
Bardzo dokładny pomiar na ramieniu. Duży obwód mankietu, pasuje
na ramię o maksymalnym obwodzie 45 cm.
• całkowicie automatyczny tryb pomiaru
• duży, czytelny wyświetlacz
• możliwość wyświetlania średniej wartości z 3 pomiarów
• duży obwód mankietu
(max. obwód ramienia 45 cm)
• pamięć 74 ostatnich pomiarów
• wyświetlacz LCD, doskonała jakość
wykonania
• dwa źródła zasilania
(prąd stały, 4×bateria AA)

Zamówienia,
porady dot.
sprzêtu medycznego
+48 33 499 50 00
info@timago.com
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
Firma Timago jest wyłącznym dystrybutorem uznanej
na świecie marki YUWELL, której sprzęt wyróżnia się
wysoką jakością.

Pionowo: 2. ocean. 3. szale. 4. oczko. 5. cydr. 6. maki. 7. akant. 8. katar. 13. ubranie. 14. kucharz. 15. awans. 16. ankra. 17. rzepa.18. samar.
19. alarm. 20. toast. 26. Zulus. 27. rajza, 28. glina. 30. oczko. 31. efekt. 33. córka. 34. orkan. 38. uczta. 39. topór. 40. wiata. 42. kapok. 43.
numer. 44. olcha. 45. para. 46. nity.
Poziomo:1. boisko. 6. miarka. 9. Chyła. 10. lekarz. 11. kwarta. 12. kurki. 15. anaerob. 18. start. 21. racja. 22. ankieta. 23. młaka. 24. niala.
25. szaragi. 29. Romet. 32. leczo. 35. alejki. 36. rozlew. 37. nurek. 38. ustawa. 41. akonto. 45. panna. 47. zapłata. 48. pomoc. 49. retro. 50.
Adriana. 51. karma.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI: „KTO NIE WYDA NA KUCHARZA WYDA NA LEKARZA”.
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Muzyką w pandemię
Andrzej Wiśniewski
„Seniorzy-On”, transgraniczny projekt,
który przybliżania
seniorom kulturę muzyczną, to zarazem
najnowsza oferta
Filharmonii w Szczecinie im. Mieczysława
Karłowicza. Propozycja dla seniorów
z Polski i Niemiec
zakłada naukę posługiwania się komputerem w odniesieniu do
oferty, jaką kieruje ta
instytucja do swoich
najwierniejszych,
najstarszych melomanów. Szkolenia to nie
wszystko.

REKLAMA

Melomani nie zostali
sami

Dlaczego projekt
transgraniczny?

W czasach kiedy pandemia
pozamykała sala koncertowe, filharmonicy w Szczecinie nie zapomnieli o swoich
najwierniejszych
melomanach, przenosząc koncerty
do sieci. Jak się okazuje,
w przypadku seniorów, nie
zawsze jest to takie proste,
by móc w Internecie wysłuchać i obejrzeć koncert
filharmoniczny. Aby pomóc
seniorom, filharmonia wraz
z Urzędem Miejskim w Szczecinie oraz samorządowcami
z przygranicznego miasta
Pasewalk w Niemczech, zorganizowali takie szkolenie
dla seniorów z obsługi komputera, by mogli potem bez
problemu wysłuchać koncertu oraz zapoznać się ofertą koncertową i cieszyć się
pięknem muzyki, słuchając
jej przez Internet.

Wyjaśnia
Dorota
Serwa
dyrektor
Filharmonii
w Szczecinie im. Mieczysława Karłowicza - „Naszymi
najwierniejszymi melomanami, jeżeli chodzi o muzykę
symfoniczną, są ludzie starsi. Seniorzy angażują się
też jako wolontariusze, zatem o nasz skarb musimy
dbać. Projekt transgraniczny
skierowany jest również do
seniorów po stronie niemieckiej, którzy są stałymi bywalcami naszych koncertów,
bardzo interesują się też
tym, co się filharmonii dzieje. Szkolenia odbywają się
w systemie junior – senior”.
Dlaczego tak?
„Kto jak kto, ale młodzi
ludzie, znakomicie posługują się komputerami, zatem
jest to pomoc jak najbardziej
wskazana i fachowa. Poprzez sesje junior- senior realizujemy też działania międzypokoleniowe. Przy okazji
takich spotkań młodzi nabie-

rają doświadczenia, a starsi
poprzez pomoc juniorów dotykają najnowszych technologii. Programy realizowane
podczas szkolenia, są takie
same po stronie Polskiej, jak
i Niemieckiej”.

Koncerty w sieci to nie
wszystko
„Senior – ON” to nie jedyna
oferta dla seniorów w działaniach
transgranicznych.
Realizowany jest też projekt
„Limuzynka do filharmonii”
polegający na dowozie na
koncerty seniorów z terenów
przygranicznych Polski i Niemiec. Projekty transgraniczne to tylko część propozycji.

Bardzo aktywnie seniorzy
działają w filharmonii jako
wolontariusze. Ich praca polega na: pomocy bileterom,
kasjerkom, pomagają rozlokowywać melomanów na
widowni podczas koncertów.
Przy filharmonii działa też
grupa wokalna „Senioritki”.
Seniorzy biorą udział w koncertach muzyki elektronicznej i jazzowej. Prowadzone
są też dla nich badania słuchu.
„Staramy się też dbać o higienę słuchu naszych seniorów mówi” – kontynuuje Dorota Serwa. „Od kilku już lat
zachęcamy ich do wzięcia
udziału w akcji profilaktyki słuchu pt. „Usłysz dobre

dźwięki”. Nasza propozycja
polega na badaniach słuchu,
które prowadzone są przez
lekarzy specjalistów. Takie
akcje odbywają się w gabinetach na kółkach, które
podczas badań rozlokowane
są przy budynku naszej filharmonii”.
Wszystko wskazuje na to,
że z przebadanym słuchem
w niedługim czasie znowu
spotkamy się na koncertach
w filharmonii, a z komputerów będziemy korzystali
tylko wtedy, kiedy będziemy
wypatrywać
najnowszych
propozycji koncertowych lub
zabiegani nie pójdziemy na
koncert, czego melomanom
życzymy.
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Pasja zamiast
emerytury
Tylko ten, kto wędruje, odnajduje nowe ścieżki
Andrzej Wasilewski
Na ludzi w wieku
starszym patrzy się
w naszym społeczeństwie przez stereotypy.
Jak siedemdziesięciopięciolatek to na
pewno jest to dziadek
chorowity, z bardzo
powierzchowną
orientacją w sprawach
społecznych, ma
przestarzałe poglądy,
trzęsące się dłonie,
astmę, zadyszkę i zdezelowany kręgosłup
albo cukrzycę oraz wymagający ciągłej opieki. W ostatnich latach
jednak obraz funkcjonowania starego człowieka uległ zmianie
w związku poprawą
kultury starzenia się,
poprawą zdrowotności
w starszych grupach
wiekowych i wydłużeniem się średniej
długości życia.

Stulatków w Polsce mamy
wprawdzie o wiele mniej niż
w Japonii, ale jest ich u nas
4088 w różnych rejonach Polski, z czego najwięcej w Warszawie, na Mazowszu i Wielkopolsce, a troje ma powyżej
110 lat. Dzisiejszy 70-latek
często jest jeszcze „w sile wieku” (np. w Norwegii 75-latek
mimo osiągnięcia wieku emerytalnego jeszcze pracuje,
żeby nie gnuśnieć – jak tam
mówią).
Seniorzy w Polsce szukają aktywności, co zauważa się wyraźnie. Zarówno
w mieście, jak i na wsi widać
emerytki z kijkami, w fitness
klubie, do którego uczęszczam jedną trzecią klientów
stanowią emeryci płci obojga,
w osiedlowych oprzyrządowanych ogródkach rekreacyjnych widać tylko emerytów,
na pływalniach, oprócz ludzi
młodych, emeryci są zawsze,
w uniwersytetach trzeciego
wieku fizyczne zajęcia rekre-

acyjne zwłaszcza gimnastyczne – zawsze mają pełną listę
chętnych itd.
Uniwersytetów
Trzeciego
Wieku w Poznaniu jest siedem. Najstarszym, powstałym
w połowie lat siedemdziesiątych ub.w. jest ów pod patronatem Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza. Stamtąd też dobiegła mnie informacja, którą
ogłosił ówczesny wiceprezes
tegoż, Henryk Kociemba, jeden z najstarszych żeglarzy
i kapitanów jachtowych w Polsce (egz. kapitański w roku
1974), który zorganizował
w tym UTW i prowadzi grupę
żeglarską emerytów.
„Średnia wieku w naszych
rejsach morskich wynosi 70
lat” – brzmiała ta informacja,
która mnie bardzo zainteresowała jako dziennikarza, który
ma wprawdzie PESEL nieco
starszy, ale też ciągle jeszcze
zajmuje się żeglarstwem morskim. Jest to rekreacja bardzo ciekawa pod względem
turystycznym (np. podczas
jednego tylko miesięcznego
rejsu dookoła Morza Bałtyckiego stałem w licznych portach siedmiu krajów, siedmiu
języków, siedmiu obyczajności, siedmiu kuchni, siedmiu
różnych krajobrazów społecznych łącznie z Fińskim Narodowym Parkiem Wysp Alandzkich nie ponosząc kosztów
hotelowych).
Jest to jednak rekreacja wymagająca zdolności do długotrwałego wysiłku fizycznego,
akceptacji prostej kuchni, niewygód (duża ciasnota), wykonywania pracy tak w dzień, jak
i w nocy, w słońcu i deszczu,
upale i wielkim chłodzie, rano
w podkoszulku, a po południu
w grubym i mokrym komplecie sztormowym, kiedy w toalecie można być co chwila
zrzucanym z sedesu nagłymi
podrzutami fal, nie mówiąc
o talerzach ślizgających się
po stole itd. Jest to rekreacja
dla ludzi silnych psychicznie
i nastawionych na przygodę „mimo wszystko”, co nie
jest zjawiskiem nagminnym,
zwłaszcza po siedemdziesiątce. A jednak są tacy ludzie
w tzw. podeszłym wieku.

Henryk Kociemba
pasjonat
W roku 1956, jako uczeń szkoły średniej, pojechał na obóz
nad jeziorem Charzykowskim,

gdzie ukończył kurs żeglarski i żagle, jako umiejętność
wykorzystywania kinetycznej
siły wiatru dla osiągania celów nawigacyjnych, co stało
się jego hobby na resztę życia. Pracując jako nauczyciel w Technikum Kolejowym
w Ostrowie Wlkp. razem
z uczniami, buduje jachty
śródlądowe i wynajmowanym
wagonem transportują je do
Giżycka, by podczas wakacji
pływać po Wielkich Jeziorach
Mazurskich, zmagać się z wiatrem, przeżywać przygodę,
kształcić umiejętności i zapalać młodzież do żeglarstwa.
Potem przeprowadza się do
Trzcianki, gdzie pracuje jako
dyrektor przedsiębiorstwa, ale
hobby uprawia nadal. Oprócz
własnego pływania krzewi
żeglarstwo w tamtejszej młodzieży harcerskiej. Emerytura
to już Poznań. Ale pasja żeglarska i pasja społecznika nie
znają emerytury.
Po jednym z sobotnich wykładów ogłosiłem – mówi kpt.
Kociemba, - że organizuję
rejs, może ktoś jest chętny.
Zgłosiły się dwie osoby zainteresowane. Fama przygody
zaczęła się rozchodzić. Wyspy Karaibskie, Ocean Indyjski, Adriatyk, ale też Mazury
i inne rejsy śródlądowe np.
Wielka Pętla Wielkopolski, kanały Holandii, czy w tym roku
pętla dookoła Berlina oraz 2
jachty każdy po 8 osób na Morzu Śródziemnym. Pełna egzotyka i to właśnie fascynuje
aktywnych emerytów. Zwłaszcza że jest to pokolenie, które
o wojażach zagranicznych,
kiedy byli w pełni aktywności
życiowej, mogło tylko pomarzyć, oglądając z trudem zdobyte zagraniczne czasopisma
ilustrowane.
W sumie - mówi pan Henryk
- w naszych rejsach uczestniczyło, jak do tej pory, 41
członków UTW, w tym niektórzy wielokrotnie, a najstarszy
uczestnik urodził się w roku
1937. Nieogarniona przestrzeń, odległy tajemniczy
horyzont, czyste niebo, zachody słońca, jakich na lądzie
nigdy się nie zobaczy, ekscytacja wejściem do nieznanego wcześniej obcego portu,
poczucie wielkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo
jachtu i załogi, kiedy stoi się
za sterem podbudowuje poczucie własnego znaczenia,
poczucie podróżniczej wyjąt-

kowości – to wsysa. Zdecydowana większość ludzi, którzy
raz zaznali przygody morza,
powraca na pokład, tęskni za
zasypianiem w lekkim rozkołysie jachtu, kalejdoskopem
nowych miejscowości itd.

Lepiej późno niż wcale
Żeglarstwo morskie w czasach
naszej młodości było trudno
dostępne. Jachty przeważnie
miały tylko przyzakładowe kluby w zakładowych ośrodkach
wypoczynkowych nad jeziorami. Jachty morskie miały
po jednym regionalne związki
żeglarskie, a załapanie się na
rejs nimi, wobec liczby chęt-

nych zwłaszcza z wyższych
stanowisk służbowych, było
w zasadzie poza zasięgiem
młodego człowieka. Trudne
formalności też nie wzbudzały zapału. Jedną ścieżką było
załapanie się w hierarchii klubowej na miejsce w rejsie,
drugą ścieżką było uzyskanie
zezwolenia na pływania morskie od wojewody, trzecia była
ścieżka paszportowa. Każda
z nich była nieprzewidywalna co do końcowego skutku.
Teraz natomiast jachty są do
wynajęcia, a ich podaż jest
większa od popytu. Paszport
nie jest problemem – jak wówczas. No i czas emeryta nie
limitowany, jak we wcześniej-

szym naszym życiu, urlopem
albo sprawami rodzinnymi.
Obecnie świat stoi otworem
przed nami emerytami, byle
było zaciekawienie tym światem, życiem kreatywnym i dokonaniami turystycznymi oraz
motywacja do udowadniania
sobie samemu, że nie jest się
starym, a jedynie ma się pesel
ze starymi cyframi.
I tak właśnie podchodzi do
aktywności życiowej w starszym wieku żeglarska część
poznańskich emerytów z tamtejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oni nie mają
czasu się starzeć. I o to właśnie chodzi.

REKLAMA
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Ciesz się życiem, nie bój się starości
Kazimierz Nawrocki
Przy rosnącej liczbie
seniorów warto pomyśleć o sposobach
na cieszenie się
życiem bez względu
na upływ czasu.
Uwzględniając, że
każdy znajdzie się
kiedyś w gronie seniorów, zastanówmy
się, w jaki sposób
można poprawić ich
jakość życia, jaki
znaleźć sposób na
to, aby się dobrze
i mądrze zestarzeć?

Wsłuchując się w głosy
osób w podeszłym wieku,
aktywnie
uczestniczących
w działalności organizacji
pozarządowych, cieszących
się z wszystkiego, co ich
otacza, potrafiących dbać
o swoje zdrowie i dobre samopoczucie,
mobilizować

wielu do pozytywnego myślenia i postępowania, warto
wyciągnąć wnioski z ich doświadczenia i przekonywać
innych w tej grupie wiekowej
- zamkniętych w sobie, niewierzących w radosną jesień
życia czy przygnębionych
czasem pandemii, aby wyszli
do ludzi, zmienili nastawienie
do otaczającego ich świata,
opuścili swoją samotność
i poczuli się ludźmi spełnionymi.
Towarzyszyć nam powinna
świadomość, że po przejściu na emeryturę od nas
samych zależy stopień naszego zadowolenia z życia.
Ważne, abyśmy jak najszybciej oswoili się z podeszłym
wiekiem i nabrali przekonania, że codzienność w okresie jesieni życia nie musi być
szara i smutna, ale w oparciu
o zdobyte doświadczenie życiowe, mądrość, ustabilizowany system wartości, otwartość na dialog i umiejętność
radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, jest otwarta na
wyzwolenie aktywności społecznej w różnych dziedzinach i w różnym wymiarze.
Odkrywając i realizując swoje pasje i zainteresowania,

mamy szansę zadbać o nasze zdrowie fizyczne i psychiczne oraz o dobre relacje
rodzinne.

Pomysł na siebie
Wykorzystajmy
zdolności,
talenty i możliwości tkwiące w każdym z nas, zróbmy
wszystko, aby przeżyć pozytywne emocje wynikające
z naszych działań, pomysłów i inicjatyw. Poszukajmy
takich form spędzania wolnego czasu, dzięki którym
radość i szczęście będą naszym udziałem. Weźmy do
ręki dobrą książkę z kategorii beletrystyki, satyry czy
komiksów, których czytanie
uspokaja, pozwala oderwać
się od codziennych zmartwień i kłopotów.
Posłuchajmy
ulubionych
rytmów muzyki, która tworzy niezapomniany nastrój
i działa pozytywnie na samopoczucie.
Przypomnijmy sobie, że
potrafimy tańczyć, śpiewać,
malować, pisać, rzeźbić,
hodować kwiaty i pszczoły, pływać i jeździć konno,
grać w szachy i w tenisa stołowego, chodzić z kijkami,

gimnastykować się, ćwiczyć
jogę, uprawiać ogródek czy
gotować. W tym kontekście warto zainteresować
się działaniami życzliwych
pasjonatów, których można spotkać w stowarzyszeniach, grupach sąsiedzkich
i wolontariackich, głównie
w uniwersytetach trzeciego wieku i klubach seniora,
gdzie każdy może dobrać
formę aktywności fizycznej
czy umysłowej do swoich
możliwości
zdrowotnych
i kondycji, zmienić swój styl
życia i włączyć się do aktywnego, miejskiego życia.
W otoczeniu ludzkiej życzliwości poczujemy się w jak
dobrze rozumiejącej się rodzinie. Idźmy więc do ludzi
przyjaznych,
potrafiących
pomagać i wspierać drugiego człowieka, którzy łączą,
a nie dzielą, tam, gdzie spotkamy dobre słowo, uśmiech
i sympatyczne gesty. Bierzmy udział w plenerach
malarskich,
wycieczkach
krajoznawczych i rajdach
rowerowych, jak też w imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych czy
w akcjach charytatywnych.
Włączajmy się do inicjatyw

zmierzających do rozwijania
więzi międzypokoleniowej,
do współpracy z młodzieżą
w tworzeniu nowych rzeczywistości.
Wrzućmy na luz i oglądajmy jak najwięcej komedii
i programów kabaretowych,
bo śmiech poprawia krążenie i wzmacnia układ odpornościowy. Uwierzmy, że
w uśmiechu jest całe bogactwo człowieka.
Zadbajmy też o pamięć
o przeszłości, ocalmy od
zapomnienia ludzi nam bliskich ze względu na więzy
krwi, poszukajmy rodzinnych
korzeni, pokażmy dzieciom
i wnukom rodzinną historię,
za co będą nam wdzięczni.
Przewartościujmy
swoje
życie w obszarach emocji,
zdrowia, zwyczajów, wartości, czasu, odpoczynku i kultury, a szybko przekonamy
się, jak jesteśmy doceniani
i szanowani, jak wiele mamy
do zaoferowania rodzinie,
przyjaciołom czy znajomym.
Poznajmy smak dojrzałego
życia z najlepszej strony,
a wtedy nie będzie czasu
myśleć o starości i się nią
martwić.

Starość to…
Starość nie musi być czasem rozżalenia i samotności.
Trzeba tylko chcieć coś robić, podjąć działania, wstać
z fotela, wyłączyć telewizor.
Odciąć się od napływających zewsząd złych wiadomości Trzeba pokonać bierność i odnaleźć
w sobie
pasje. Szukać, a nie ukrywać
się w czterech ścianach. To
pierwsze kroki, jakie warto
podjąć, aby starość stała się
dla każdego z nas barwnym
i intrygującym okresem życia. Wszelkiej zaś maści
sceptykom,
celebrującym
smutek, gorycz i porażki,
widzącym wszystko w czarnych kolorach miejmy odwagę powiedzieć: „nie marnuj
swojego życia na łzy, tylko
bierz z niego wszystko, co
najlepsze, co dobrego daje
Ci los. Nie czekaj na to, aż
Ci życie na tacy przyniesie
szczęście, tylko walcz o nie.
Najlepsze, co możesz zrobić dla siebie, to uwierzyć
w siebie”.

REKLAMA

Do Milówki wróć….
Hotel Milena w Milówce na pograniczu Beskidu Żywieckiego i Śląskiego

Specjalna oferta dla Seniorów i ich rodzin (dzieci, wnuki – cała rodzina)
• 7-dniowe turnusy, od soboty do soboty
z wyżywieniem 2 posiłki
• dodatkowe atrakcje: spotkania z folklorem, biesiady,
dancingi, wycieczki krajowe i zagraniczne
• nowoczesny i odnowiony budynek
• na miejscu sauna, łaźnia parowa, fitness, gabinet masażu,
wypożyczalnia rowerów, plac zabaw, ogród
• bezpieczny, monitorowany i oświetlony parking
• 200 m od stacji kolejowej, dojazd pociągiem z całej Polski

7 dniowy turnus z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje)
Osoba dorosła
Dziecko 4-12 lat
Dziecko 0-4 lat śpiące z rodzicami

Rezerwacje pod numerem telefonu: 33
Więcej informacji www.hotelmilena.pl

700 zł
600 zł
210 zł

863 73 83

Nr konta do wpłaty zaliczki: 47 1140 2004 0000 4626 4035

www.GazetaSenior.pl
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Blok informacyjny

Zaszczepiony. I o to samo Was proszę.
Dbajmy o swoje zdrowie i ludzi
wokół nas.
Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.
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Narodowy Spis
Powszechny
okazją dla oszustów
1 kwietnia br. rozpoczął się Narodowy
Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań
2021 prowadzony
przez Główny Urząd
Statystyczny. Spis
niestety może zostać
wykorzystany przez
oszustów do pozyskania danych osobowych lub cennych
dla przestępców
REKLAMA

informacji dotyczących naszego
statusu materialnego
- ostrzega ekspert
Dariusz Polaczyk,
Risk&Security Manager Currency One.

Spis Powszechny będzie
trwał do końca września br.
Udział w nim jest obowiązkowy, można go dokonać
poprzez:
• samospis internetowy,
• wywiad telefoniczny,
• korzystając ze stanowiska
do samospisu, gdzie można uzyskać pomoc w obsłudze komputera.

nictwa lub podanie nieprawdziwych danych, ograniczony czas, powszechność - to
czynniki sprzyjające oszustom. Mogą zaatakować
praktycznie każdego, bo
każdy podlega obowiązkowi
spisu, mogą próbować grozić karami i kończącym się
terminem spisu.

Oszuści wykorzystują metody już wcześniej znane,
jednakże kontekst spisu jest
niebezpieczny z wielu powodów. Obowiązkowość, kara
grzywny za odmowę uczest-

Samospis internetowy jak się zabezpieczyć

pod numer 22 279 99 99
celem potwierdzenia jego
tożsamości lub też sprawdzając te dane na stronie
internetowej spisu (zakładka:
Sprawdź dane rachmistrza,
link: https://rachmistrz.stat.
gov.pl/formularz/). Jeżeli spisaliśmy się już wcześniej, to
późniejszy telefon od rachmistrza najprawdopodobniej
będzie próbą oszustwa, taki
kontakt nie powinien mieć
miejsca.

Przede wszystkim unikajmy
linków rzekomo przekierowujących na strony spisu, przesyłanych w wiadomościach
SMS, e-mailem czy w komunikatorach, ponieważ mogą
prowadzić do fałszywych
stron podszywających się
pod oficjalną witrynę Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie przeprowadzany
jest spis. Najbezpieczniej
będzie, jeśli do formularza
spisowego zalogujemy się,
wpisując ręcznie adres spisu: https://spis.gov.pl/. Po
wejściu jeszcze raz upewnijmy się, że jesteśmy na właściwej stronie.

Stanowiska do
samospisu ze
wsparciem w obsłudze
komputera

Wywiad telefoniczny na co uważać

Z uwagi na panującą pandemię Generalny Komisarz
Spisowy
podjął
decyzję
o wstrzymaniu tzw. wywiadów bezpośrednich, w związku z czym rachmistrzowie
nie będą odwiedzać mieszkańców w domach. Na dzień
pisania niniejszego artykułu
decyzja ta obowiązuje do
odwołania, jest więc bardzo
prawdopodobne, że odwiedzająca nas osoba, która podaje się za rachmistrza, jest
oszustem - nie wpuszczajmy
jej pod żadnym pozorem do
mieszkania i wezwijmy Policję.
GUS prosi, aby próby
oszustw zgłaszać poprzez
kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279
99 99 (infolinia działa od
poniedziałku do piątku od
8:00 do 18:00) lub poprzez
formularz:
https://stat.gov.
pl/pytania-i-zamowienia/
pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan/, zaznaczając w tema-

Od 4 maja do osób, które
jeszcze nie uczestniczyły
w spisie, dzwonią tzw. rachmistrzowie spisowi. Musimy
pamiętać, że nie wiemy, kto
jest pod drugiej stronie słuchawki, może to być również
oszust. Prawdziwe połączenie będzie realizowane z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii 22 279 99 99,
jeżeli wcześniej zgłosiliśmy
na niej chęć dokonania spisu telefonicznego. Jednakże
numer nadawcy wyświetlany na telefonie nie musi być
numerem prawdziwym - są
specjalne bramki internetowe, które potrafią imitować
dowolny numer telefonu.
Tak więc nie ufajmy temu,
co widzimy na wyświetlaczu
i zweryfikujmy dane dzwoniącego rachmistrza. Możemy
to uczynić, prosząc o imię,
nazwisko i numer identyfikatora, a następnie dzwoniąc

Osoby, które nie chcą dokonać spisu samodzielnie przez
Internet lub telefonicznie,
mogą skorzystać z jednego
ze stanowisk do samospisu,
które zostały uruchomione
przez Urzędy Miast i Gmin
- w tym przypadku należy
skontaktować się z urzędem
celem uzyskania informacji,
jak i gdzie ten punkt działa.

Rachmistrzowie nie
odwiedzą nas w domu

cie „bezpieczeństwo, w tym
zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”, lub do Biura
Spisowego właściwego dla
miejsca zamieszkania.

Nie odpowiadaj na te
pytania!
Oszuści mogą pod pozorem
spisu pozyskać wiele danych
wrażliwych, zadając lub dopisując w formularzu dodatkowe pytania. Dlatego przypominamy, nie korzystajmy
z linków przekierowujących
na strony spisu, przesyłanych w wiadomościach SMS,
e-mailem czy w komunikatorach. Jeżeli zostaniemy poproszeni o ujawnienie np.
naszego dokumentu tożsamości, wysokości emerytury,
posiadanych oszczędności
i innych dóbr materialnych,
jak np. cennych przedmiotów czy dzieł sztuki w domu,
numeru konta bankowego,
numerów kart płatniczych
czy kredytowych, ich dat
ważności lub kodów CVV,
haseł, PIN-ów czy danych
logowania do bankowości
internetowej, to będzie to
znaczyło, że staliśmy się
celem oszustów i mamy do
czynienia z próbą wyłudzenia danych. Oszuści mogą
dzięki nim zaciągnąć w naszym imieniu pożyczkę lub
założyć działalność gospodarczą w celu dokonywania
przestępstw podatkowych.
Mając dane karty płatniczej,
mogą z kolei dokonać zakupu czy też wynająć samochód lub inny sprzęt. Mogą
oni nakłaniać nas też do
zainstalowania złośliwej aplikacji, która w praktyce pozwoli im na przejęcie kontroli
nad naszym telefonem, lub
też żądać uiszczenia opłaty
za udział w spisie. Bądźmy
ostrożni!
Autor: Dariusz Polaczyk,
Risk&Security Manager Currency One, operatora serwisów InternetowyKantor.pl
i Walutomat; Źródło informacji: Currency On
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Bransoletki życia

REKLAMA

Bestsellerowa książka Życie. Instrukcja obsługi (Kraków,
2020) jest jedyną instrukcją, jaką naprawdę warto przeczytać. Zebrane w niej teksty ks. Piotra Pawlukiewicza tłumaczą najważniejsze dla nas tematy – miłość, przyjaźń, wolność, cierpienie, nadzieja...

3 tysiące bransoletek życia dających
poczucie bezpieczeństwa i ratujących życie jeszcze
w tym roku trafi do
mieszkańców 78
gmin i miast regionu
Kujawsko-Pomorskiego.
Na pilotażowy system teleopieki domowej składają się
bransoletki życia oraz działające 24h na dobę centrum
operacyjne, obecnie 210
osób. Podlegający marszałkowi województwa ROPS rozszerzył w tym roku program,
dzięki czemu opieką obejmie
na początek 3 tysiące osób,
z możliwością rozszerzenia
działań w razie potrzeby.
Osiemdziesięcioletnia pani
Halina jest jedną z osób objętych programem pilotażowym.
Mieszka sama. We wrześniu
poczuła się nagle bardzo źle
i wcisnęła przycisk SOS na
swojej bransoletce. Pracownik telecentrum operacyjne-

W najnowszej książce zatytułowanej
O miłości (Kraków,
2021) ks. Pawlukiewicz bierze na
warsztat jeden z nich
– prawdopodobnie
najbardziej skomplikowane, a zarazem najpiękniejsze
z uczuć: miłość.

go przeprowadził z nią krótki
fachowy wywiad, uzyskane
informacje zestawił z danymi
o zdrowiu pani Haliny, znajdującymi się w zasobach systemu – i natychmiast podjął
decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego. Z rozpoznaniem udaru mózgu pacjentkę
odwieziono do szpitala. Dzięki
szybkiej akcji ratunkowej skutki udaru zredukowano do mi-

nimum i szybko mogła wrócić
do domu.
Uzupełnieniem programu
będzie wsparcie sąsiedzkie
– pakiet usług pomocowych
dla seniorów, świadczonych
przez osoby mieszkające
w najbliższym sąsiedztwie.
Takie osoby będą wspierać
seniorów w nauce obsługi
bransoletek oraz pomagać
w robieniu zakupów i po-

rządków w domu, przygotowywaniu posiłków, płaceniu
rachunków, dotarciu do lekarza, załatwianiu spraw urzędowych.
Koordynatorem programu
jest marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (ROPS). Więcej
informacji pod numerem telefonu 56 657 14 69 lub mailowo: teleopieka@rops.torun.pl.

Słowa ks. Piotra Pawlukiewicza zmuszały do zastanowienia się
nad naszymi relacjami, umacniały je i cementowały. Nierzadko dawały też motywację, by na nowo o nie zawalczyć lub
pracować nad ich uzdrowieniem.
Przyjaźń, zakochanie, narzeczeństwo, małżeństwo, rodzicielstwo – większość z nas choć raz doświadczyła którejś z tych
rzeczywistości. Każda z nich ma swoje jaśniejsze i ciemniejsze
strony. W żadnej relacji nie można spocząć na laurach. W każdej zadajemy sobie mnóstwo pytań.
- Kim powinna być żona dla męża, a kim mąż dla żony?
- Jaka jest rola przyjaciół?
- Kiedy się kocha?
- Skąd wiadomo, że dobrze wybraliśmy?
- I dlaczego czasem warto się od siebie odsunąć?
Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdą Państwo w książce
„O miłości”.

www.znak.com.pl
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MAMY MORDERSTWO
W MIKOŁAJKACH
PIERWSZY TOM NOWEJ
SERII MARTY MATYSZCZAK!

Rozalia Ginter prowadzi gabinet weterynaryjny w Mikołajkach. Wiedzie w miarę
szczęśliwe życie rodzinne.
Aż do pewnego wieczora,
który zmienia wszystko. Odtąd kobieta skrywa mroczną tajemnicę. Zwłaszcza
przed najbliższymi. W tych
samych urokliwych Mikołajkach – na kładce nad kanałem – zawisa ciało mężczyzny. Czy znany w okolicy
hotelarz popełnił samobójstwo? A może zabił go Peter
Winckler, który przyjechał
na Mazury odwiedzić ziemie przodków? Poszlaki się
mnożą… Miejscowa policja
pod wodzą komendanta Pawła Gintera wszczyna śledztwo. Niestety komendant,
prywatnie mąż Rozalii, nie
potrafi się skupić na sprawie, zbyt zaaferowany prywatną tragedią. Całe szczęście, że jest
Burbur – kotka o męsko brzmiącym imieniu i diabelskim charakterze, która jako jedyna ma trzeźwy ogląd sytuacji i nie omieszka
notować swoich przemyśleń w dość specyficznym pamiętniku…

Sekrety Marianny
Podróż z angielskich dworków
na zielone łąki Saksonii
Dla panny tak
urodziwej jak Marianna, a przy tym
oczytanej i bystrej,
znalezienie męża
nie powinno stanowić problemu. Niestety dziewczyna
nie ma posagu, więc
nie może przebierać
w kandydatach jak
w ulęgałkach. Sądzi,
że James Hint, emerytowany wojskowy, będzie dobrym
wyborem. Nie ma
pojęcia, że popełnia
tragiczny
błąd…
Małżeństwo okazuje się pasmem rozczarowań, a los dość
szybko czyni z Marianny wdowę bez pieniędzy i dachu nad głową. Nieoczekiwaną
pomoc oferuje jej Swen, młody prawnik, który jednak nie robi
tego bezinteresownie. Proponuje Mariannie układ finansowy…
Tylko czy na pewno chodzi wyłącznie o pieniądze?
Sekrety Marianny to romans historyczny z kroplą erotyki. Powieść przenosi nas do XIX-wiecznego Londynu i na zielone
łąki Saksonii, do świata angielskich dworków, pięknych sukien
i konwenansów. Z pewnością spodoba się wielbicielkom "Dumy
i uprzedzenia" czy "Dziwnych losów Jane Eyre".

Szybkie domowe
testy na covid-19
Lidl Polska wprowadził do sprzedaży testy antygenowe w kierunku SARS-COV-2,
przeznaczone do
samokontroli. Produkt
pozwala wykryć antygeny wirusa w wymazach z przedniej
części nosa. Testy pojawiły się w sprzedaży
w maju. Oferowane są
wyłącznie w zestawie
pięciu sztuk i kosztują
19,80 zł za 1 test, czyli
99 zł za opakowanie
5-sztukowe.
Szybki test antygenowy
w kierunku SARS-CoV-2 jest
wyrobem medycznym do
diagnostyki in vitro używanym
w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Test
oferowany przez Lidl Polska
pozwala w jakościowy sposób wykryć antygen wirusa
SARS-CoV-2 w wymazach
z przedniej części nosa (je-

dynie 2,5 cm) u osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19.
Do każdego testu dołączona
jest sterylna wymazówka,
probówka, roztwór ekstrakcyjny oraz instrukcja. Wiarygodność diagnostyczna testu
jest bardzo wysoka, o czym
świadczą wskaźniki swoistości (99,20%), dokładności
(98,72%) oraz czułości testu
na poziomie 96,77%, a wynik
otrzymujemy już po 15 minutach.
Test jest przeznaczony
do samokontroli i może być
wykonany w warunkach domowych. Test antygenowy
w kierunku SARS-COV-2 można wykonać bez względu na
to, czy osoba wykonująca
test ma objawy zakażenia, czy
też nie. Badania wykazały, że
wcześniejsze wykonanie testu, tj. w pierwszych 4 dniach
choroby, wiąże się z wyższym
stężeniem antygenu, co pozwala na jego łatwiejsze wykrycie.
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Rozwiązania dla seniorów w Nowym Ładzie
dr Rafał Bakalarczyk
Prezentacja tzw.
Nowego Polskiego
Ładu przyniosła
również zapowiedzi
pewnych rozwiązań na rzecz osób
starszych. Senior
Hub. Instytut Polityki
Senioralnej przyjrzał
się im bliżej i poddał
wstępnej ocenie.

Już od dawna pojawiały
się informacje o tym, że osoby starsze będą uwzględnione w zapowiadanej przez
Rząd nowej perspektywie
rozwojowej. Dla tej rosnącej
liczebnie i procentowo grupy
przewidziano osobną część
Polskiego Ładu zatytułowaną
„Złota jesień życia”.

11 PUNKTÓW PROGRAMOWYCH - "ZŁOTA JESIEŃ ŻYCIA"
1. Emerytury bez podatku
do 2500 zł
2. Elastyczna praca dla

osób w wieku przedemerytalnym
3. Zerowy PIT dla osób
pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego
4. Program Aktywność +
5. Korpus wsparcia seniorów
6. Bezpieczeństwo
pod
ręką
7. Darmowe Leki 70+
8. Specjalne placówki łączące pokolenia
9. Centra usług społecznych dla Polaków wracających z zagranicy
10. Pomoc IT dla seniora
11. Walka z przemocą domową wobec dzieci i rodziców
Prezentujemy
wybrane
punkty analizy dr. Rafała
Bakalarczyka. Pełna analiza propozycji Nowego Ładu
dostępna jest pod podanym
poniżej linkiem.

Emerytury bez podatku
do 2500 zł
Ten wielokrotnie powtarzany
podczas Konwencji i też podkreślany punkt programowy
zapewne będzie stanowił
filar Polskiego Ładu w części senioralnej. Jak czytamy
w dokumencie: „W ramach

reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną
podwyższone o wysokość
podatku dla świadczeń do
poziomu 2500 PLN. To oznacza, że przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2000
PLN rocznie więcej”.
Pomysł, by zwolnić (przynajmniej tych mniej zamożnych) emerytów z podatków
pojawia się w debacie publicznej od lat. W ostatniej
dekadzie postulat w podobnym kształcie pojawiał się ze
strony Polskiego Strony Ludowego, natomiast rządzący
odnosili się do niego z rezerwą. Być może tym razem się
to zmieni. Postulat ten łączy
się również z szerszą zapowiedzią zmian w systemie
fiskalnym polegającym na
zwiększeniu kwoty wolnej do
30 tys. złotych. Znaczne podniesienie kwoty wolnej od
podatku, obóz Zjednoczonej Prawicy zapowiedział już
w kampanii wyborczej z 2015
roku, a następnie podwyżkę
kwoty wolnej wprowadzono
z pewnym poślizgiem i częściowo, obejmując zapowiadanymi działaniami wówczas
w pełni jednak najbiedniejszych podatników. Nie ma
więc gwarancji czy, kiedy
i w jakim kształcie wejdą
w życie i obecne zapowiedzi.

Gdyby jednak do tego doszło, od strony czysto finansowej zyskają na tym emeryci i to nie tylko najubożsi,
ale także ci w trochę lepszej,
choć nadal skromnej sytuacji ekonomicznej. Można to
uznać za działanie w dobrym
kierunku. Patrząc jednak na
całą wizję Polskiego Ładu
w części podatkowej, która
jest stawiana na pierwszym
planie, pojawia się wątpliwość o stabilność finansowania różnych rozwiązań,

także tych na których mogą
skorzystać również starsze
osoby.

Elastyczna praca dla
osób w wieku przedemerytalnym i zerowy
PIT dla osób pracujących po osiągnięciu
wieku emerytalnego.
Te dwa punkty programowe
warto omówić razem, gdyż
idą one w tym samym, zasadniczo słusznym kierunku –

mianowicie tworzenia zachęt
i warunków do tego, by wydłużać aktywność zawodową, co też może mieć istotne
znaczenie dla długofalowej
kondycji systemu emerytalnego i bezpieczeństwa finansowego starszych osób.
Polityka rządu była w tym
względzie przez ostatnie lata
niestety bierna, wobec czego ten punkt może oznaczać
zwrot zasługujący na uwagę.
Jak czytamy w opisie tych
założeń: „Chcemy wydłużać

Pełna analiza pod linkiem: https://seniorhub.pl/rozwiazania-dla-seniorow-w-nowym-ladzie/
REKLAMA

CZERWIEC!
18 - 25.06.2021
699 zł/os. zamiast 899 zł ze śniadaniem
899 zł/os. zamiast 1299 zł ze śniadaniem
+ obiadokolacją

WILLA

A L FA

Willa Alfa to kameralny obiekt w sercu Kudowy-Zdroju i sąsiedztwie
Parku Zdrojowego. Spełnia oczekiwania amatorów rozrywek, jak
i miłośników aktywności poszukujących idealnej bazy wypadowej.

LIPIEC-SIERPIEŃ!
26.07 - 5.08.2021
999 zł/os. zamiast 1299 zł ze śniadaniem
1299 zł/os. zamiast 1699 zł ze śniadaniem
+ obiadokolacją
WRZESIEŃ!
02 - 09.09.2021 oraz 22 - 29.09.2021
699 zł/os. zamiast 899 zł ze śniadaniem
799 zł/os. zamiast 999 zł ze śniadaniem
+ obiadokolacją
Do pokoi 1-osobowych dopłata 30 %

Do dyspozycji gości:
Pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami (suszarka, ręczniki). Na wyposażeniu każdego pokoju: czajnik, szklanki, TV, dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi; w wybranych pokojach lodówki.
W Willi Alfa na turystów czekają ponadto: siłownia, mini sala gimnastyczna, fotel relaksacyjny, ogród, wiata grillowa, miejsce na ognisko
oraz boisko do siatkówki. W trakcie pobytu można też skorzystać z wypożyczalni kijków nordic walking.

tel. +48 510 150 966
e-mail: recepcja@alfakudowa.pl
ul. Słoneczna 12A
57-350 Kudowa-Zdrój

www.GazetaSenior.pl
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okres aktywności zawodowej
seniorów przez umożliwienie
osobom w wieku 55+ zmniejszenia wymiaru czasu pracy.
Dzięki temu senior osiągając
wiek emerytalny, nie będzie
stawał przed wyborem: albo
praca w pełnym wymiarze
godzin, albo emerytura. To
optymalny sposób wydłużenia aktywności zawodowej”.
I dalej: „Wprowadzimy nowy
instrument zachęcający do
kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego
– PIT-0 dla Seniora. Pracownicy, którzy osiągną wiek
emerytalny 60/65 lat i nie
przejdą na emeryturę, lecz
zdecydują się kontynuować
pracę, nie zapłacą podatku
dochodowego (do poziomu
progu podatkowego), co
zwiększy ich pensję netto
(„na rękę”), a dzięki dalszej
aktywności na rynku pracy
powiększą wysokość przyszłej emerytury”. Dobrze,
że rządzący widzą potrzebę
wspierania aktywności zawodowej osób starszych – i tych
na przedpolu starości i tych,
które już nabyły uprawnienia
emerytalne. Potrzebny jest
tu kompleksowy pakiet rozwiązań, rozpostarty pomiędzy różne segmenty polityki
publicznej (zdrowie i profilaktyka, organizacja pracy,
kształcenie – w tym ustawiczne, opieka nad osobami
zależnymi) które równoległe
eliminowałyby lub łagodziły
różne bariery aktywności zawodowej starszych pokoleń.

Program Aktywność +
„Aktywność+ to nowy program dla seniorów, który
będzie realizowany w latach
2021-2025. Za pomocą środków z programu będą finansowane działania jednostek
samorządu
terytorialnego,
organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów, mające na celu zwiększenie aktywności seniorów w życiu
społecznym i zawodowym”.
Trudno powiedzieć jak
wspomniany program Aktywność+ ma się do już działającego programu „ Aktywni+”?
Z opisu wynika, że może
być to coś innego (program
Aktywni+ nie obejmuje aktywności zawodowej, a tylko społeczną). Jeśli jednak
Aktywność+ miałaby oznaczać dalszy ciąg niedawno
uruchomionego
programu
„Aktywni+” to ten punkt
w zasadzie nie wprowadzałby nic nowego, a jedynie
informował o tym, co było
uruchomione od tego roku
przed przyjęciem Polskiego
Ładu. Co więcej, program „
Aktywni+” w istocie stanowi
przedłużenie istniejącego już
od czasów rządu Donalda
Tuska programu ASOS. Dobrze, że ta (wprawdzie zmieniona w nazwie i też nieco
w treści) formuła kierowania
resortowych środków do senioralnych inicjatyw społecznych na poziomie lokalnym
jest kontynuowana ponad-

kadencyjnie. Jednak przedstawianie tego jako nową jakość jest mylące. Co gorsza,
nie przedstawiano planów
rozwoju tego programu. Czy
jego budżet ma być na tym
samym poziomie przez cały,
5-letni okres, na jakim jest
przewidziany, czy też będzie
powiększony (lub pomniejszany)? Obecnie kwota ta to
raptem 40 mln rocznie (nadmienić trzeba, że nie zmieniała się od lat i jest taka, jak
w czasie finansowania ASOSa). Z opisu Polskiego Ładu
trudno jednak wnioskować
czy polityka państwa pójdzie w tym kierunku. Raczej
można spodziewać się kontynuacji niż dynamicznego
rozwoju.

Darmowe Leki 70+
„W związku ze skutecznością dotychczasowego programu Leki 75+ (wzrastająca
liczba beneficjentów i malejące wydatki osób powyżej 75.
roku życia na leki) chcemy
umożliwić korzystanie z programu osobom młodszym,
a w niektórych kategoriach
leków nawet osobom z grupy
60+”.
Ponownie, kierunek jest
słuszny. Obowiązująca od
początku działania programu
„Leki 75+” cezura wieku 75
lat, była ustawiona na zbyt
wysokim poziomie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to,
że w Polsce wiele osób już
we wcześniejszych stadiach
starości doświadcza wielochorobowości i zapotrzebowania na lekarstwa, które
stanowią obciążenie emeryckiego portfela. Obniżenie
poprzeczki do 70., a w części przypadków nawet do
60 roku życia zasługuje na
poparcie. Pamiętajmy jednak, że wbrew temu co sugerować może sam szyld Programu, dotąd jedynie część
leków (tzw. lista „S”) była objęta 100% refundacją. Klucz,
według którego pewne schorzenia i lekarstwa zostały
uwzględnione na tej liście
a inne nie, nie był do końca
przejrzysty, co pokazały raporty NIK[1]. Być może i ten
parametr istnienia Programu
wymagałby – obok obniżenia
cezury wieku uprawnionych
– również korekty.

Podsumowanie
Jak pokazał przegląd instrumentów, część z nich jest
interesująca, ale wymaga
konkretyzacji i rozwinięcia.
Wiele z nich jawi się jako bardzo fragmentaryczne punkty,
które chciałoby się widzieć
w szerszych pakietach rozwiązań problemów społecznych dotykających osób
starszych.

Kwota WOLNA OD PODATKU
Jerzy Dudzik
Jesteście przekonani,
że w nowym ładzie będziecie płacili mniej do
Urzędu Skarbowego
podatku i przybędzie
wam w portfelu?
Trudno zrozumieć emocje
i szał przeliczania kto zyska,
a kto straci. Jak na razie w telewizji padły słowo, co może
być za jakiś czas prawem.
Może, bo jak przekonaliśmy
się, to nawet niektóre restrykcje ograniczające wolności
w ustach polityków przed
opublikowaniem w Dzienniku Ustaw były inne niż
obowiązujące prawo. Na
dodatek do przyszłego roku
jeszcze szmat czasu i wiele
propagandowych zamierzeń
może przybrać inny kształt.
Jednak kiedy kwitnie taka
ogólna euforia to i my przeanalizowaliśmy, co też będzie z tymi podatkami. Czy
rzeczywiście rząd zamierza
jeszcze bardziej zadłużyć finanse publiczne, czy może
deficyt budżetowy po potężnym zastrzyku gotówki z Unii
Europejskiej zostanie zmniejszony?

Mają zostać zmienione
progi podatkowe
Kiedy weźmiesz do ręki decyzję z ZUS o waloryzacji
emerytury, to od razu się
przekonasz, że oprócz podatku płacisz składkę zdrowotną. Składka ta nie ulega

zmianie i wynosi 9% twojej
emerytury przed opodatkowaniem. I ta składka zostaje
w niezmienionej wysokości. Teraz co miesiąc ZUS
z twojej emerytury obliczał
składkę zdrowotną i odliczał
ją od podatku w wysokości
7,75%. Z tego wynika, że tak
naprawdę nie płaciłeś podatku, choć był naliczany. Pieniądze, które ZUS potrącał
z twojej emerytury to była
składka zdrowotna. Dla większości emerytów, których
emerytury nie przekraczają
niebotycznych 2500 złotych
ten ruch w zakresie składki
i podatku nie wnoszą niczego nowego. Urzędnicy będą
musieli inaczej zaprogramować system, więc będzie trochę bałaganu. Możesz policzyć sobie sam to wszystko.

Oszczędności
Mamy najwyższą w Unii Europejskiej inflację. Waloryzacja emerytur ta zgodna
z przepisami nie rekompensuje podwyżek cen artykułów
pierwszej potrzeby. Drożeją
usługi i żywność. Twoje pieniądze zgromadzone na koncie w banku są z miesiąca na
miesiąc coraz mniej warte.
Także twoja emerytura pomimo waloryzacji także utraciła
siłę nabywczą sprzed 5 lat.
Premier rządu jest byłym
bankierem i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że
z miesiąca na miesiąc nasze
emerytury tracą na wartości.

Jeszcze szybciej tracą wartość pieniądze w banku. Dla
rządzących optymalne jest,
gdy wszystkie pieniądze wypłacane w formie wynagrodzenia są wydawane. To na
tym polega, żeby do budżetu
trafiał podatek od sprzedaży
i usług.

Dzień Wolności
Podatkowej
Dzień Wolności Podatkowej jest w Polsce obliczany od 1994 roku. Przypada
w czerwcu lub w lipcu. Oczywiście sam sobie możesz
wyliczyć, jeśli prowadzisz
własną księgowość, kiedy
w twoim przypadku taki dzień
ma miejsce. W tym celu wystarczy zbierać wszystkie
paragony i rachunki, księgować kwoty podatków i sumy
zapłaconych
rachunków.
Możliwe, że w przypadku
emerytów, którzy wydają
pieniądze na czynsz, media,
leki i żywność ten dzień przypadnie trochę wcześniej. Na
przykład w kwietniu tak jak
u bogatych Amerykanów.

Stopa zastąpienia
Instytut Emerytalny wyliczył, że stopa zastąpienia
w Polsce zbliża się do dolnej
granicy uznanej w świecie
za dopuszczalną. Stopa zastąpienia to relacja pomiędzy średnią płacą a średnią
emeryturą. W 2020 roku gdy
dokonano tych obliczeń,

okazało się, że stopa zastąpienia wynosi zaledwie 42,5
%. Zbliżamy się do progu
40% uznawanego przez Międzynarodową
Organizację
Pracy za niedopuszczalny
i sprzeczny z podpisaną
przez Polskę konwencją numer 102 z 1952 roku. Konwencję znajdzie na stronach
sejmowych.
Niewątpliwie
zmian wymaga dodatek pielęgnacyjny przyznawany niepełnosprawnym i osobom po
75 roku życia.
Od czasu wprowadzenia
w 1995 roku nowego polskiego złotego systematycznie
rosną wynagrodzenia i ceny.
Ceny mamy już na poziomie
europejskim, gorzej z dochodami. Szczególnie emerytury
są niskie. Czy jednak rządzący dostrzegli problem, że 8
milionów emerytów z roku na
rok ma coraz gorzej? Nie sądzę, by się tym przejmowali.
Ich emerytury są zdecydowanie ponad przeciętną.
Teraz już bez emocji poczekamy na te przepisy
wprowadzające nowy ład
i jeśli się nam nie spodobają,
to w najbliższych wyborach
będzie wiadomo na kogo
głosować.

REKLAMA

Na kłopoty
z nerkami
i układem
moczowym

GINJAL urit:
•
•
•
•
•
•

wspomaga naturalne funkcje nerek
tonizuje i wspiera fukcje dróg moczowych
zwiększa ilość wydalanego moczu
dezynfekuje i oczyszcza nerki i drogi moczowe
zwiększa odporność na zakażenia
stworzony na bazie naturalnych składników
roślinnych

Zadbaj o swój
układ kostny
Wspomaga
naturalne funkcje
narządu ruchu,
stawów i mięśni
W jego skład wchodzą ekstrakty roślinne stosowane we wschodniej medycynie naturalnej w łagodzeniu bólu i stanów zapalnych m.in w zwyrodnieniach stawów, mięśni, rwie kulszowej, ramiennej
i tzw. zapaleniu korzonków.

Producent: HERBALMED, Warszawa, tel. 506 286 070, www.herbalmed.com.pl
Zamówienia można kierować: www.prostoznatury.pl lub pod nr tel. 33 861 60 18, 883 319 000
Produkty roślinne dostępne w aptekach i sklepach zielarskich.
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Zapraszamy do Stepnicy
Andrzej Wiśniewski
Trzy nowe koła gospodyń wiejskich, nauka szycia na maszynie, zajęcia kulinarne,
realizacja projektu
„Społeczny Ogród
Ziołowy” i ekologiczna hodowla roślin - to
projekty prosenioralne, które pomimo
pandemii realizowane
są w gminie Stepnica
w woj. zachodniopomorskim.

LATO 2021
Dlaczego Buksa

Travel?

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

12 dni

od

1349 z
ł
10 dni

Gmina słynie na terenie regionu zachodniopomorskiego
z dbałości o starsze pokolenie mieszkańców. Prężnie
działający Miejsko - Gminny
Ośrodek Kultury koordynuje,
zachęca i stwarza możliwości
seniorom. W małej, ale gospodarnej i urokliwej gminie,
leżącej nad Zalewem Szczecińskim, nie zapominają też
o bieżących potrzebach jak
zakupy, czy przypomnieniu
o potrzebie szczepienia się
przeciw Covid-19.

od

ł
z
9
4
1
1

Stawiamy na
kreatywność

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

***

ru
toka 0
u
a
zd
z6
Wyja ożliwy sce!
m
Pol
w
t
s
mia

Możliwe wycieczki fakultatywne (m.in. Rzym, Wenecja, Florencja+Bolonia,
panoramiczny rejs statkiem, San Marino, dancing)
Możliwość rezerwacji wczasów w lokalnym oddziale Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Zapraszamy do kontaktu
Buksa Travel, ul. Stojałowskiego 50, Bielsko-Biała
Infolinia: +48 33 811 77 26

E-mail: biuro@buksatravel.pl

Od wielu lat w Stepnicy
działa, oparty głównie na seniorach i znany na Pomorzu
Zachodnim, zespół ludowy
„Stepniczanie”, który łączy
pokolenia, przekazując tradycje ludowe młodszym mieszkańcom gminy. W Stepnicy
seniorzy mają swoje stałe
miejsce w ośrodku kultury.
Korzystają z pracowni artystycznych, mają do dyspozycji
„swoje” pomieszczenie, gdzie
przy kawce i ciastku spotykają się, by po prostu pogadać,
wymienić poglądy, podzielić
się nowym pomysłem na Wielkanocne ciasto czy też Bożonarodzeniowe potrawy.
„Przez wiele lat naszej działalności wypracowaliśmy formy współpracy z seniorami”
mówi - dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy Mirosława
Nowak. „I tak jak w wielu
przypadkach pandemia zaburzyła współpracę, zatem
zdecydowaliśmy się na działania doraźne, które potem
chcemy przekształcić w działania długofalowe. Jednym
z najnowszych pomysłów, który będziemy realizować przy
współpracy ze „Stowarzyszeniem na Rzecz Wybrzeża” jest
„Społeczny Ogród Ziołowy”.
W tych działaniach stawiamy

Fot. Archiwum Gminny Ośrodek Kultury Stepnica

na ekologiczną uprawę roślin.
Systematycznie prowadzimy
też nasadzenia roślin na terenach naszego ośrodka, korzystając z sadzonek przynoszonych przez seniorów z ich
przydomowych ogrodów. Akcje edukacyjne będziemy
kontynuować podczas spotkań ekologicznych przy ognisku w różnych, ciekawych
przyrodniczo miejscach na
terenie gminy. Tak jak wspomniałam, pandemia pokrzyżowała nam plany, ale my
staramy się utrzymywać stały
kontakt on-line z seniorami.
Jednym z oryginalniejszych
pomysłów proekologicznych
jest rozpoczęcie zbierania,
sadzenia i uprawy roślin, które
potem będzie można użyć do
farbowania tkanin w ramach
projektu „Roślinami malowane”. To działania związane są
z pomysłem tworzenia tkanin
farbowanych domowym sposobem, tak jak to robiono wiele lat temu. Z tkanin tych Panie
rozpoczną naukę tkania na
krosnach. Trochę tradycji i do
tego kształcenie kreatywności
seniorów. Nasze działania proekologiczne tworzone są w ramach programu „Społecznik
– Pomorze Zachodnie”.

Dogadać się między
pokoleniami
W gminie prowadzone są
ciekawe działania propokoleniowe. Aby namówić młodych
do kontaktu ze starszymi, jed-

no z Kół Gospodyń kupiło maszyny do szycia, dzięki którym
młode stepniczanki mają okazję nauczyć się od starszych
koleżanek szycia na maszynie. Co w przyszłości może
być impulsem do zdobycia zawodu krawcowej. Dzięki maszynom do szycia może też
powstać kreacja, której trudno
szukać w sklepie, a koleżanki
zzielenieją z zazdrości. Kolejna korzyść to ta, że podarte
spodnie synka lub córki staną
się modnym ciuchem, w którym można jeszcze trochę pochodzić. I tak, z pomocą również Internetu, rozpoczęła się
nauka szycia na maszynie.
Zbliża się lato, obostrzenia
są luzowane, więc zaplanowano otwarcie sensorycznego
ogródka stworzonego przez
mieszkańców w podwórku
ośrodka. Przygotowane tam
zostaną kreatywne miejsca
warsztatowo - wypoczynkowe, w których każdy znajdzie
coś dla siebie. Otwarcie z końcem roku szkolnego ma przyciągnąć całe rodziny.
Wszystkich, którzy zamierzają odwiedzić Pomorze
Zachodnie tego lata, zapraszamy do Stepnicy na uroczy
koncert zespołu „Stepniczanie”, by przy grillu i świeżej
rybce rozprawiać o uprawach
roślin do farbowania tkanin
lub Ogrodach Kwiatami Malowanymi. Zatem zapraszamy
do Stepnicy, warto!

www.GazetaSenior.pl
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Covidowe rozrywki Polaków
Zdaniem 34%
Polaków zapytanych przez serwis
Prezentmarzeń
pandemia sprawiła,
że odkrywamy nowe
miejskie szlaki turystyczne w plenerze.
Co trzeci respondent
jest już znudzony
spędzaniem czasu
w miejscu zamieszkania i planuje
wyjazd w poszukiwaniu rozrywek poza
domem. Według
27% staliśmy się
turystami we własnej
miejscowości. Takich
odpowiedzi udzielili Polacy, biorący
udział w sondzie
„Covidowe rozrywki
Polaków”.
Rozrywki w pandemicznej
rzeczywistości są dla nas
przede wszystkim sposobem
na poprawę humoru - 32%

odpowiedzi, metodą na relaks i wyciszenie - 31% odpowiedzi oraz oderwaniem od
pandemicznej rzeczywistości
- 18% wskazań.
„Pandemia znacząco zmieniła wiele obszarów naszego
codziennego życia, ale także sprawiła, że poczuliśmy
większą potrzebę aktywnego
spędzania czasu, realizacji
swoich pasji i marzeń bez
odkładania ich na później,
co potwierdzają wyniki zrealizowanej przez nas sondy”.
– mówi Grzegorz Rożalski
z serwisu Prezentmarzeń.
W pierwszej kolejności po
zniesieniu lockdownu 27%
zapytanych Polaków planuje
zorganizować z przyjaciółmi
lub rodziną wyjazd do parku rozrywki, 24% spróbuje
jakiegoś sportu ekstremalnego, a 20% zamierza wyjść ze
znajomymi do restauracji lub
kawiarni. Dla 15% największą
przyjemnością jest wyjazd do
SPA, dla 8% respondentów
korzystanie z rozrywek motoryzacyjnych, jak na przykład
jazda off road.
Skutki pandemii widoczne w sposobach spędzania czasu przeznaczonego
na wypoczynek to przede
wszystkim większa chęć do
realizacji własnych potrzeb
w obszarze rozrywki - jak

twierdzi 34% respondentów
sondy. Zdaniem 17% Polaków zapytanych przez serwis Prezentmarzeń to także
większa chęć do spędzania
czasu w grupie przyjaciół lub
rodziny.
Co ciekawe, pandemia
wcale nie sprawiła, że wydajemy na rozrywkę mniej.
Według 55% zapytanych Polaków średnio przeznaczamy
na rozrywki w pandemii od
100 do 200 zł miesięcznie,
zdaniem 21% powyżej 300 zł.
W opinii 23% tylko do 50 zł,
bo musimy obecnie oszczędzać.
Przedłużająca się pandemia spowodowała naturalne większą tęsknotę za aktywnościami realizowanymi
w plenerze. Wciąż czekamy
na zniesienie wszystkich obostrzeń, aby móc aktywnie
korzystać z dostępnej w Polsce infrastruktury.

BON turystyczny dla
zaszczepionych SENIORÓW?
Bon turystyczny
dla seniorów 70+,
którzy się zaszczepili. Jak wskazał
Dominik Borek, dyrektor departamentu
turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy
i Technologii, to
jedna z form rozwoju
bonu turystycznego
analizowana przez
resort.

„Polski bon turystyczny
odniósł duży sukces, branża turystyczna wskazuje, że
jest to element, który pobudził rynek turystyczny. Trwają
analizy, co w sytuacji kiedy
np. chcielibyśmy rozszerzyć
program bonów turystycznych na seniorów, bo to jest
kolejna (poza rodzinami)
duża grupa, która jest zainteresowana
możliwością
wykorzystania takiego bonu
turystycznego” – powiedział

Dominik Borek 300Gospodarce podczas konferencji
Impact’21 w Warszawie.

Bon turystyczny
dla zaszczepionych
seniorów?
Jak dodał dyrektor, osoby
w wieku 70+ to grupa, która
mimo możliwości szczepienia się w pierwszej kolejności
wciąż w niewystarczającym
zakresie skorzystała z tej
formy zabezpieczenia przed
pandemią Covid-19 (odsetek
zaszczepionych wciąż jest
znacznie poniżej 70 proc.)
Dlatego jednym z pomysłów
resortu rozwoju jest powiązanie bonu turystycznego
dla seniorów z warunkiem
zaszczepienia przeciw Covid-19. Analizy odbywają się
w trybie roboczym, decyzja
zapadnie na szczeblu politycznym.

rzystać do końca marca 2022
roku. Dziś z bonu turystycznego można skorzystać, jeśli
posiada się co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia.
Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości
500 zł. Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
przysługuje 1000 zł.

Komu dziś przysługuje
bon turystyczny?

Źródło: 300gospodarka.pl

Bon turystyczny to dokument
elektroniczny uprawniający
do kwoty 500 zł na każde
dziecko, który można wykoREKLAMA
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RENOMOWANE BIURO POdRÓŻY
WCZASY - WYCIECZKI - BEZ NOCNYCH PRZEJAZdÓW!

tel. kom. 601 511 897, 781 892 523, pon - pt 09:30 - 17:30 www.arionsenior.pl email: arion@arion.pl
Kraków, ul. Karmelicka 32

Klientom spoza Krakowa oferujemy noclegi w hotelu w Krakowie - przed i po wycieczce

WCZASY NAd MORZEM z dojazdem autokarem

łEBA – Dom Wczasowy, 200 m do plaży, 3 posiłki dziennie
01.06-11.06.2021, 11 dni/10 nocy cena od 1955 zł w pok. 2 os.
30.08-09.09.2021, 11 dni/10 nocy cena od 1995 zł w pok. 2 os.
W cenie: przejazd, wyżywienie 3 x dziennie, wycieczka, ubezpieczenie
dARłÓWKO - Dom Wczasowy, plaża 300 m, 3 posiłki/dzień
17.06-27.06.2021, 11 dni/10 nocy cena od 1.850 zł w pok. 2 os.
W cenie: przejazd, wyżywienie 3 x dziennie, wycieczka, ubezpieczenie

WYCIECZKI po POLSCE

ROZtOCZE - 3 dni: 14-16.09.2021 cena 595 zł
WIELKOPOLSKA - 4 dni: 06-09.09.2021 cena 795 zł
tAtARSKI SZLAK - 4 dni: 13-16.09.2021 cena 895 zł
POLSKA dOLINA LOARY - 4 dni: 21-24.09.2021 cena 685zł

UKRAINA – tRUSKAWIEC: SANAtORIUM KARPAtY****

08.06-19.06.2021, 12 dni/10 nocy cena 2690 zł w pok. 2 os.
27.09-08.10.2021, 12 dni/10 nocy cena 2590 zł w pok. 2 os.
W cenie: przejazd autokarem, 4 zabiegi lecznicze/dziennie,
wyżywienie 3 x dziennie (bufet), ubezpieczenie, rezydent.
Wycieczka lotnicza: CZtERY OBLICZA RZYMU / 5 dni
RZYM BAROKOWY, RZYM ANTYCZNY, WATYKAN, BAZYLIKI RZYMSKIE
21.09-25.09.2021; 12.10-16.10.2021
cena 2070 zł + około 990 zł - 1.290 zł bilet lotniczy KRK/KTW
W cenie: transfer, 4 noclegi z HB, opieka pilota, ubezpieczenie
CHORWACJA – dALMACJA wypoczynek i zwiedzanie / 9 dni
NIN - ZADAR – TROGIR – SPLIT – PARK NARODOWY KRKA
19.09-27.09.2021,ARBANIJA-Villa Malo More*** cena 1660 zł
01.10-09.10.2021, PRIMOSTEN - Hotel Zora*** cena 1765 zł
W cenie: przejazd, 8 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpieczenie
SłOWENIA / 5 dni
MARIBOR–BLED–wąwóz VINTGAR–SKOFJA LOKA–LUBLANA-PIRAN
21.09-25.09.2021 cena 1495 zł
W cenie: przejazd, 4 noclegi z HB, opieka pilota, ubezpieczenie

FRANCJA – SMAKI PROWANSJI / 7 dni

NICEA – MANTONA – CANNES – KANION VERDUN – MOUSTIERES
SAINT MARIE – MARSYLIA – ARLES – PONT DU GARD - AVINION –
PARK NARODOWY CALANQUES - CASSIS - MEDIOLAN
cena 2180 zł termin: 27.06-03.07.2021
W cenie: przejazd, 6 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpieczenie

SANtORINI – jedna z najpiękniejszych wysp świata

23.06-27.06.2021; 08.09-12.09.2021 / 5 dni
27.06-04.07.2021; 26.09-03.10.2021 / 8 dni
cena 1690 zł za 5 dni lub od 2680 zł za 8 dni
+ około 990 zł - 1200 zł bilet lotniczy KRK lub KTW
W cenie: transfery, 4 lub 7 noclegów z HB, polski przewodnik,
3 lub 4 wycieczki fakultatywne, ubezpieczenie

MAGICZNA GRUZJA - SAMOLOtEM/ 8 dni
KUTAISI – MTSCHETA – TBILISI – BODBE – SIGHNAGHI – NAPAREULI
– ANANURI – KAZBEGI – GUDAURI – UPLITSIKHE – TSAKALTUBO –
JASKINIA PROMETEUSZA – BATUMI z ogrodem botanicznym
12.06-19.06.2021; 11.09-18.09.2021
cena 2590 zł + około 990 zł - 1290 zł bilet lotniczy KRK/KTW
W cenie: transfery, 7 noclegów z HB, bilety wstępu, polski
przewodnik, degustacja win, warsztaty kulinarne, ubezpieczenie
PERłY BAWARII / 7 dni
PASAWA – BURGHAUSEN – RATYZBONA – NORYMBERGA – FUSEN
-ROTHENBURG ob.der TAUBER – HOHENSCHWANGAU – ETTAL
-NEUSCHWAINSTEIN – LINDERHOF – OBERAMMERGAU – WIES GARMISCH PARTENKIRCHEN – MONACHIUM - HERRENCHIEMSEE
cena 2350 zł 04.09-11.09.2021
W cenie: przejazd, 6 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpieczenie
BAłKANY / 11 dni

BOŚNIA i HERCEGOWINA – CZARNOGÓRA – CHORWACJA – ALBANIA
– MACEDONIA PÓŁNOCNA – SERBIA
08.09-20.09.2021 cena 2190 zł
W cenie: przejazd, 10 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpieczenie

SUPER PROMOCJA!
Przy zakupie wycieczki

NOCLEG w KRAKOWIE
za

1

zł

Promocja ważna
do dnia 30.06.2021

POCIĄGIEM BERNINA EXPRESS PRZEZ ALPY / 5 dni

SALZBURG-CHUR-TIRANO–WERONA–SIRMIONE-ZELL am SEE
21.06-25.06.2021; 20.07-24.07.2021;
10.08-14.08.2021; 31.08-04.09.2021;
07.09-11.09.2021; 15.09-19.09.2021
cena 1750 zł + 380 zł bilet na pociąg Bernina Express
W cenie: przejazd, 4 noclegi z HB, opieka pilota, ubezpiecz.

HIt!

BIAłE NOCE PEtERSBURG i NAdBAłtYCKIE StOLICE

ERMITAZ, CARSKIE SIOŁO, PETERHOF – WILNO – RYGA
– TALLIN – HELSINKI (autokar + prom) / 9 dni
22.06-30.06.2021; 06.07-14.07.2021
cena od 3280 zł (w kabinie 4 os.) do 3540 zł (w kabinie 2 os.)
W cenie: przejazd, 8 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpieczenie
BALtIC tOURS / 9 dni
RYGA-SZTOKHOLM-HELSINKI-PETERSBURG-TALLIN-RUNDALE
12.06-20.06.2021 (autokar + prom)
cena od 3190 zł (w kabinie 4 os.) do 3570 zł (w kabinie 2 os.)
W cenie: przejazd, 8 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpieczenie

AUStRIA – SZWAJCARIA + pociąg Bernina Express / 8 dni
CZESKI KRUMLOV – SALZBURG – CHUR – TIRANO – jez. COMO- jez.
GENEWSKIE (Chateau de Chillon, Vevey, Montreaux, Evian, Geneva)
– ZURYCH - WODOSPAD RHEIFALL – STEIN n/RENEM – MAINAU
(Wyspa Kwiatów na jez. Bodeńskim) – DOLINA WACHAU - MELK
28.06-05.07.2021; 07.07-14.07.2021; 26.07-02.0.2021
cena 2890 zł + 380 zł bilet na pociąg Bernina Express
W cenie: przejazd, 7 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpieczenie
SZWECJA – weekend na morzu / 3 dni
KARLSKRONA – KALMAR - WYSPA OLANDIA – GDAŃSK
10.09-12.09.2021; 17.09-19.09.2021; 01.10-03.10.2021
cena 1080 zł (autokar + prom)
W cenie: przejazd, wyżywienie 2 x śniadanie, 2 x kolacja,
1 x obiad, 2 noclegi (w kabinie 2 os), opieka pilota, ubezpieczenie

ROZKłAdAMY CENY NA NIEOPROCENtOWANE RAtY. Zapraszamy do rezerwacji, również przez stronę www.arionsenior.pl
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REKLAMA

ZDROWOTNE
POŃCZOCHY
UCISKOWE
2 klasa kompresji
(23 - 32 mmHg)

MICRO

COTTON

FINE

WYKOŃCZENIE:
koronką
lamówką
czubek otwarty
czubek zamknięty

WIĘCEJ INFORMACJI NA: avicenum.eu

avicenum.eu

