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Taniec

Figura dwudziestolat-
ki, temperamentu tyl-
ko pozazdrościć, do 
tego pogoda ducha, 
miłość do tańca i do 
męża, bez którego 
nie wyobraża sobie 
swoich tanecznych 
sukcesów. Od lat ra-
zem tańczą, wspólnie 
przeżywają radości 
i smutki rywalizacji, 
są też znakomitymi 
partnerami w życiu. 
Okazuje się, że taką 
harmonię zaprowa-
dził taniec, który 
przed laty połączył 
tych dwoje ludzi, jak 
twierdzą – na dobre 
i na złe.

Fot. Andrzej Wiśniewski. 
Teresa Pasierb podczas zajęć 
tanecznych w Świnoujściu.

Tańczcie nawet na plaży 
Dla zdrowia ciała i ducha!
Bardzo często nie 
zdajemy sobie spra-
wy, że tańcząc, nie 
tylko ćwiczymy ciało, 
lecz także umysł. 
Z Iwoną Pavlović, 
jurorką telewizyjnego 
programu „Dancing 
with the Stars. Taniec 
z gwiazdami”, trene-
rem tańca, wielokrot-
ną mistrzynią Polski 
w tańcu towarzy-
skim, o korzyściach 
płynących z tańca 
rozmawia Andrzej 
Wiśniewski.

Andrzej Wiśniewski: 
Pani Iwono, czym 
może być taniec dla 
seniora?

Iwona Pavlović: Taniec, 
to nie tylko ruch, który jest 
oczywiście zbawienny dla 
ludzi starszych, to również 
rozwijanie estetyki, gdyż 
wychodząc na parkiet, 
musimy o siebie zadbać. 
Jest to też znakomite 
ćwiczenie umysłu. Ostanie 
badania wskazują, że taniec 
u osób starszych znakomi-
cie opóźnia rozwój jednej 
z najpoważniejszych chorób 
związanych z wiekiem-cho-
roby Alzheimera. 

Spotkaliśmy się 
podczas letniej 
imprezy „Miasto 
Kobiet” w Świnoujściu, 
gdzie prowadzi pani 
zajęcia taneczne. Jest 
tu sporo dojrzałych 
pań. 

Do Świnoujścia przyjeżdżam 
już od kilku lat i zawsze te 
grupy taneczne są bardzo 
liczne, ze sporym udziałem 
dojrzałych pań. Chcę do-
dać, że taneczne spotkania 
w Świnoujściu nie są moim 
jednym kontaktem tanecz-

nym z ludźmi dojrzałymi. 
Jeżeli mówimy o letnim  
nastroju, pozwolę sobie 
zauważyć, że wakacyjny 
klimat dojrzałym paniom 
dodaje słońca na twarzy, 
uśmiechu i tego luzu, który 
podczas wypoczynku jest 
niezbędny. Nawiązując do 
mojej poprzedniej myśli, 
w Warszawie, gdzie miesz-
kam na co dzień, w jednym 
z Domów Opieki Społecznej 
jako wolontariuszka prowa-
dzę zajęcia taneczne. Grupę 
mamy bardzo silną, dorobi-
liśmy się pięknych strojów, 
pracujemy nad układami ta-
necznymi. W moim zespole 
panie – niestety tylko panie, 
bo jakoś panowie do tańca 
się nie garną – są w wieku 

od 60 do 80 lat. Moja mama, 
która przychodzi na te 
zajęcia, ma 88 lat i pojawia 
się na nich regularnie. Na 
twarzy ma zawsze lekki ma-
kijaż, ubranie adekwatne do 
zajęć, co więcej zawsze jest 
przygotowana do spotkania 
na parkiecie. Zatem taniec 
jest bodźcem do zadbania 
o siebie i wyjścia z domu 
i to już jest sukces!

Wspomniała pani 
o wpływie tańca 
na umysł seniora. 
Co można o tym 
powiedzieć?

Podczas tańca znakomicie 
rozwijają się obie półko-
le mózgowe. W trakcie 

Z Teresą Pasierb, Mistrzy-
nią Polski Seniorów w tań-
cach latynoamerykańskich 
oraz Międzynarodową 
Mistrzynią Polski w kate-
gorii seniorów w tańcach 
standardowych, rozmawia 
Andrzej Wiśniewski.

Andrzej Wiśniewski: 
Pani wykształcenie 
i praca zawodowa nie 
mają nic wspólnego 
z tańcem, jak do tego 
doszło, że zaintereso-
wała się pani tańcem?

Teresa Pasierb: Jestem 
absolwentką Politechniki 
Śląskiej na wydziale inży-
nierii sanitarnej. Wcześ-
niej pracowałam w biurze 
projektowym. Po pewnym 
czasie zainteresowała mnie 
teologia i po czterdziestce 
skończyłam studia teolo-
giczne, następnie obroniłam 
doktorat z teologii. Pomimo 
że jestem w wieku emerytal-
nym, nadal pracuję – teraz 
jako nauczyciel przysposo-
bienia w rodzinie oraz religii. 
Prowadzę Przykościelną 
Przedmałżeńską Poradnię 
Rodzinną. A taniec, za-
wsze był w moim życiu. Od 

dziecka lubiłam tańczyć, 
uprawiłam gimnastykę 
i zawsze mnie do tego tańca 
ciągnęło. Kiedy poznałam 
swojego przyszłego męża, 
tańcem zajęliśmy się na po-
ważnie, zaczęliśmy jeździć 
na turnieje taneczne. Po 
trzydziestu latach przerwy 
wróciliśmy do tańca jako 
seniorzy i  ta pasja taneczna 
trwa do dzisiaj.

Czy powrót na parkiet 
przyniósł pozytywne 
rezultaty?

Dla nas taniec jest formą 
zajęć sportowych. Działamy 
w klubie tanecznym, mamy 
swojego trenera, zatem te 
wszystkie działania ta-
neczne są sformalizowane 
i systematyczne. Proszę 
sobie wyobrazić: bywa tak, 
że przed turniejem treningi 
odbywają się codziennie, 
a ich częstotliwość wy-
znacza też samopoczucie 
mojego męża, gdyż jest po 
operacji kolan i jeżeli tylko 
zdrowie pozwala, trenujemy 
i tańczymy. Te działania 
taneczne, o których mówię, 
napędzają nas do aktyw-
nego życia, stosowania 
diety i dbałości o formę 
fizyczną i psychofizyczną. 
Zatem jak pan widzi same 
pożytki – przy tym jesteśmy 
bardzo szczęśliwi. Pytał pan 
o rezultaty naszych działań? 
Mistrzostwo Polski Seniorów 
w kategorii 60 plus  w tań-
cach latynoamerykańskich 
oraz tytuł Międzynarodowe-
go Mistrza Polski seniorów 
60 plus w kategorii tańców  
standardowych, zatem jest 
czym się chwalić.

Wspomniała pani 
o formie psychofi-
zycznej. Jak istotny 
dla seniora-tancerza 
jest ten etap treningu 
tanecznego?

Taniec prócz formy fizycz-
nej wpływa też na formę 
psychiczną. W przypadku 
seniorów jest to bardzo waż-
ne. Tancerze muszą umieć 
poruszać się w pewnej 
przestrzeni, na ogół bardzo 
ograniczonej. Prowadzący 
w parze musi umieć dostrze-

gać innych obok siebie 
i znaleźć taką przestrzeń, 
która pozwoli na swobodną 
realizację przegotowa-
nej choreografii – obroty, 
kroki taneczne i inne figury 
taneczne. Jakie przełożenie 
mają te działania, o których 
wspomniałam na życie 
codzienne? Niewpadanie 
w panikę, gdy jest tłok 
w autobusie lub w tramwaju. 
Umiejętność bezpiecznego 
chodzenia po stromych 
schodach bez zawrotu 
głowy, bezpieczne przejście 
przez jezdnię, umiejętność 
reagowania na zagrożenia 
– krok w tył, krok w bok, 
w miarę możliwości szybki 
zwrot, jak widać, analogii do 
tańca i życia codziennego 
jest sporo.

Jest pani wiecznie 
uśmiechnięta, znako-
micie się pani rusza, 
jest pani bardzo 
sprawna. Czy to już 
wszystko?

Nie proszę pana! Podczas 
pokazów tanecznych, w któ-
rych biorę udział często ro-
bię szpagat za co otrzymuje 
aplauz na stojąco. Bardzo 
jestem z tego powodu 
szczęśliwa.

Dziękuję za rozmowę 

same pożytki i radość

Facebook Iwona Pavlovic Blog Osobisty
Kliknij: https://www.facebook.com/iwona.pavlovic

Fot. Andrzej Wiśniewski. Iwona Pavlović "Wakacyjne Miasto Kobiet", 
Świnoujście
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Dr Jadwiga Kwiek – 
psycholog, psychoterapeuta. 
Emerytowany pracownik 
naukowy, dydaktyk, 
wykładowca m.in. psychologii 
na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Prezes 
założyciel UTW w Tarnowie 
Podgórnym, na którym 
prowadzi popularne zajęcia 
z psychologii dla seniorów. Autorka książki 
„…jak żyć, jak? PRZEPIS na CZŁOWIEKA” 
dedykowanej słuchaczom UTW.

Pokonać STRES
Do współczesnego 
człowieka dociera 
w ciągu jednego 
dnia tyle informacji, 
ile człowiek w Śred-
niowieczu otrzymy-
wałby przez sto lat. 
W tym czasie mózg 
człowieka nie zmie-
nił się aż tak bardzo, 
żeby można było 
przyjmować i prze-
twarzać te informa-
cje bez szkody dla 
zdrowia psychiczne-
go i fizycznego. 

Jadwiga Kwiek
ABC Psychologii dla seniorów. Cykl 

WyKłADy, WARSZTATy Z AuTORKą
Dr Jadwiga Kwiek przyjmuje zaproszenia na wykłady, 
warsztaty i spotkania autorskie od UTW, bibliotek i klubów 
seniora. Gorąco polecamy jednodniowe warsztaty 
o tematyce „POKONAĆ STRES!” i „ODNALEŹĆ w SOBIE 
OPTYMISTĘ!”
Więcej informacji, kontakt: dr Jadwiga Kwiek
e-mail: jkwiek@amu.edu.pl, tel. 61/896-36-17

Trudna sztuka bycia TU i TERAZ

Przeciętny użytkownik 
„rzuca okiem” na smartfona 
około 80 razy na godzinę. 
A powrót do tu i teraz zajmu-
je mu 23 minuty. To mocno 
zaburza przytomne bycie 
w realnej rzeczywistości.

Na atakujące nas ze-
wsząd informacje i czarne 
wizje przyszłości nasze ciało 
i umysł reaguje tak samo, jak 
na realne zagrożenie. Zaj-
mując się tym, co już było 
i tym, co może się wydarzyć, 
stajemy się nieobecni tu 
i teraz. Czyli w jedynej formie 
rzeczywistości, na którą fak-
tycznie możemy mieć wpływ. 
Ta nieobecność doprowadza 
do jeszcze większego stresu 
i wycieńczenia.

Ludzie wokół nas, szcze-
gólnie ci bliscy, mają prawo 
domagać się naszej obec-
ności. Głównym źródłem 
nadmiernych, niepotrzeb-
nych wydatków energetycz-
nych jest ta część naszej 
wewnętrznej, wirtualnej rze-
czywistości, która wiąże się 
z nawykowym, niekontrolo-
wanym tworzeniem zagraża-
jących, a nie rzadko wręcz 
mrożących krew w żyłach, 
scenariuszy przyszłości. To 
może być naprawdę groźne 
dla zdrowia, gdy jest długo-
trwałe i uporczywe. Ciało jest 
bowiem naiwne jak dziecko 
i nie odróżnia wirtualu od re-

alu. Jeśli opowiemy mu miłą 
historyjkę – jak to się dzieje 
na przykład podczas relaksu 
– to się odpręża i odpoczy-
wa. Jeśli opowiemy mu coś 
groźnego i strasznego – jak 
to się dzieje na przykład gdy 
śnimy koszmarny sen – to 
dostaje wszelkich objawów 
stresu: skacze adrenalina 
i ciśnienie, serce wali, mięś-
nie się napinają, oddech się 
spłyca i przyspiesza, cały 
organizm jest spięty do wal-
ki lub ucieczki. Odczuwamy 
ulgę, gdy zdamy sobie spra-
wę z tego, że to tylko zły sen.

Niestety, łatwiej jest wy-
budzić się z sennego kosz-
maru niż z nawyku śnienia 
zagrażających snów na ja-
wie. A pamiętać trzeba, że 
na podświadomym pozio-
mie, naiwne ciało zawsze 
z zaangażowaniem w nich 
uczestniczy. Czasami do 
80% doświadczanego przez 
nas stresu pochodzi z tego 
źródła. Ćwiczenie się w byciu 
tu i teraz, ćwiczenie obecno-
ści i uważności pozwoli na 
zaoszczędzeniu ogromnej 
ilości energii i zdrowia.  

Twoje więzienie

W roku 2013 w Korei Połu-
dniowej stworzono projekt 
Prison Inside Me, co można 
tłumaczyć jako: moje we-
wnętrzne więzienie. Otwar-
to pozorowane więzienie 
pozwalające uczestnikom 
pozbyć się stresu i rozpro-
szeń ich codziennego życia. 
Doświadczyć chwilowego 
ukojenia w ciszy i izolacji. 
Po przyjeździe uczestnicy re-
zygnują z telefonów komór-
kowych i zegarków. Otrzy-
mują kilka podstawowych 
artykułów pierwszej potrze-
by, w tym niebieski mundur 
więzienny, matę do jogi i do 
spania, zestaw do herbaty. 
Umieszczani są w małych, 
nielicznych celach. Każdy 
osadzony spędza swój po-
byt na powierzchni zaledwie 
5 metrów kwadratowych. 
W każdym pokoju jest toa-
leta, ale nie ma luster. Stan-
dardowy posiłek składa się 
na przykład z gotowanego 
na parze słodkiego ziemnia-
ka i koktajlu bananowego. 

Posiłki, dostarczane przez 
szczelinę w drzwiach, spo-
żywają w samotności, żeby 
zminimalizować interakcje 
międzyludzkie. Uczestni-
cy nie mogą rozmawiać ze 
sobą, gdy są zamknięci. 
Ponieważ cisza jest istotną 
częścią tego, dlaczego lu-
dzie chodzą do „więzienia 
we mnie”, medytacja jest 
powszechną czynnością wy-
konywaną przez więźniów.  
Więźniowie spędzają rów-
nież czas wykonując proste, 
mało stresujące czynności, 
takie jak pisanie listów. Mimo 
że są zamknięci, uczestnicy 
mają swobodę wyboru spo-
sobu spędzania czasu. Może 
to obejmować drzemki. 

Koszt jednodniowego po-
bytu w takim „więzieniu” 
wynosi 90 dolarów amery-
kańskich. W przeciągu pię-
ciu lat od otwarcia z usług 
Prison Inside Me skorzysta-
ło 2000 osób, od studentów 
po pracowników biurowych. 
Opuszczając placówkę zwy-
kle mówią:„ To nie jest wię-
zienie, prawdziwe więzienie 
to miejsce, do którego wra-
camy”, „To więzienie daje mi 
poczucie wolności”.  

Czy czeka nas podobny 
rodzaj doświadczenia? Czy 
tak będziemy uwalniać się 
od stresu? Nie można tego 
wykluczyć, choć z pewnoś-
cią nie jest to sposób dla 
wszystkich. Nie warto czekać 
na to, co przyniesie kompli-
kująca się przyszłość i już 
dzisiaj zadbać o wyćwiczenie 
umiejętności bycia tu i teraz. 

Pozornie wolni

Czy to znaczy, że seniorzy, 
którzy nie są tak bardzo za-
nurzeni w rzeczywistości wir-
tualnej, wolni są od nadmiaru 
bodźców i związanych z nimi 
rozproszeniami, brakiem 
uważności i nadmiarem stre-
su? Pamiętam, jak w latach 
80., okresie pustych skle-
pów, wracałam zmęczona 
z pracy. Czekało mnie odbie-
ranie dzieci z przedszkola, 
pomoc w odrabianiu lekcji, 
„kombinowanie” obiadu, bo 
trudno wtedy było mówić 
o przyjemności gotowania. 
Marzył mi się wypoczynek, 

ale czekał na mnie drugi 
etat. Często do późnej nocy. 
Tymczasem, ledwie zamknę-
łam z a sobą drzwi, rozlegały 
się dzwonki, bo życzliwe są-
siadki chciały mi powiedzieć, 
gdzie „co rzucili”. Z jednej 
strony byłam im wdzięczna 
za to, że o mnie pamiętają. 
Z drugiej byłam rozdarta po-
między poczucie winy, jeże-
li nie pobiegnę tego kupić, 
a potrzebę uchronienia resz-
tek sił potrzebnych do w mia-
rę normalnego życia. Chyba 
wolałabym nie wiedzieć, 
gdzie „co rzucili” i zachować 
spokój.

Praktyka – droga do 
wolności

Należy zacząć od prostego 
ćwiczenia, które bardzo po-
maga w przywoływaniu się 
do obecności i dobrze jest 
powtarzać go sobie w chwi-
lach dekoncentracji jak man-
trę lub różaniec: Jestem tu-
taj, nigdzie się nie spieszę 
i to, co teraz robię, to cze-
go teraz doświadczam jest 
najważniejsze. Stwarza to 
szansę na odkrycie tego, że 

nasze wyobrażenia o rzeczy-
wistości bywają dużo gorsze 
niż rzeczywistość jako taka. 
I na wygodniejsze umosz-
czenie się w niej.

Uważność można też roz-
wijać samodzielnie przy po-
mocy kilku prostych ćwiczeń 
pozwalających odprężyć 
mózg i przygotować go do 
czekających nas zadań.  
1. Skup się na oddechu 

przez 1 minutę
2. uważnie obserwuj wybra-

ną rzecz. Niemal tak, jak-
byś był jego odkrywcą. 

3. Świadomie dotykaj wy-
brany przedmiot. Tak, 
jakbyś go chciał poznać 
dotykiem.

4. Skup się na tym, czego 
słuchasz. Można też słu-
chać ciszy, bo ma ona wie-
le brzmień. 

5. Bądź w pełni obecny 
podczas wykonywania 
„nudnych” czynności.

To też jest „prawdziwe 
i ważne” życie. Ciesz się każ-
dym momentem wykonanej 
pracy. 

przygotowania układów 
tanecznych tancerze muszą 
zapamiętać figury tanecz-
ne, rozwijają orientację 
w przestrzeni np. poprzez 
zachowanie odległości od 
innych członków grupy 
w czasie tańca, polepszają 
orientację prawo, lewo, 
góra dół. Liczymy kroki oraz 
takty wykonywanego tańca. 
Staramy się, aby sylwetki 
w miarę możliwości były 
wyprostowane. Podczas 
realizacji układów tanecz-
nych doskonali się ogólna 
sprawność fizyczna. Te 
umiejętności znakomicie 
przydają się w funkcjono-
waniu w życiu codziennym. 
Ułatwiają poruszanie się 
i sprawne funkcjonowanie. 

Czy są rodzaje tańca, 
które szczególnie 
poleciłaby pani 
seniorom?

Łatwiejszym tańcem dla 
seniorów jest tango, które 
można tańczyć przez długie 
lata. To nie jest taniec 
akrobatyczny ze skompli-
kowanymi figurami tanecz-
nymi. Drobne kroki, wdzięk, 
elegancja, piękny strój oraz 
zmysłowość tego tańca 
przydają paniom i panom 
wdzięku, powabu i tanecz-
nego sznytu. Seniorom 
polecam też eleganckiego 
walca angielskiego oraz 
niektóre tańce latynoamery-
kańskie.

Czy praca z seniorami-
tancerzami wymaga 
specjalnych 
umiejętności 
i predyspozycji?

Trzeba być dobrym 
i cierpliwym psychologiem. 
Starsi ludzie uczą się wolniej 
i bardzo istotna jest praca 
indywidualna z parą czy też 
pojedynczym tancerzem. 
Trener musi dobrać rodzaje 
tańca, które leżą w zakresie 
możliwości ruchowych i inte-
lektualnych osób starszych. 
Bardzo istotny jest stan 
fizyczny tancerzy. Trzeba 
reagować na przyspieszony 
puls, podwyższone ciśnienie 
czy też ogólne złe samo-
poczucie. Seniorzy bardzo 
przeżywają emocjonalnie 
swoje występy, zatem i na 
ten aspekt współpracy nale-
ży zwracać baczną uwagę.

Czego życzy Pani 
seniorom tego lata?

Wszystkim seniorom życzę 
dużo słońca i tańczcie, 
gdzie się da: na plaży, w le-
sie, na kameralnej domowej 
prywatce lub też na wielkim 
balu!

Dziękuję za rozmowę.
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Przed nami sierpień, 
zgodnie z kalenda-
rzem gregoriańskim 
– ósmy miesiąc 
w roku. Jego nazwa, 
według polskiego 
slawisty i historyka 
kultury Aleksandra 
Brücknera, pocho-
dzi od używanego 
podczas żniw sierpa 
– uznawanego za 
najstarsze z ręcz-
nych narzędzi rolni-
czych. To w sierpniu, 
na półkuli północnej, 
przyroda osiąga 
pełnię swojego roz-
kwitu. Nastaje czas 
żniw i gromadzenia 
zapasów na zimę. 
Sierpień sygnali-
zuje kurczenie się 
lata i zbliżającą się 
jesień. Jest cza-
sem obfitości oraz 
dziękczynienia za 
urodzaj i zebrane 
plony. W dawnych, 
prasłowiańskich 
wierzeniach, boginią 
zbóż i urodzaju była 
Marzanna, nazywa-
na także „Dziewan-
ną” lub „Zbożową 
Matką”. W tradycji 
ludowej Marzana – 
jako władczyni życia 
i śmierci – związana 
była z mocą uśmier-
cania i odradzania 
się przyrody. To jej, 
w okresie żniw, skła-
dano w ofierze snopy 
zbóż, a także mister-
nie przygotowywane 
wieńce z kwiatów, 
owoców, warzyw 
i ziół. Wiązanki 
tego typu znane są 
w polskiej tradycji 
ludowej także dzięki 
przypadającemu na 
15 sierpnia (w Koś-
ciele katolickim) 
świętu Matki Boskiej 
Zielnej (w Czechach 
– Korzennej, w Niem-

Sierpień. Dojrzałość i schyłek lata...
Cykl „NA 2 GłOSy … A CZASAMI  3”  
Realizacja: Bogna Bartosz, Ilona Zakowicz

Ilona Zakowicz: 
gerontolożka 

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. 

Bogna Bartosz:  
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

Ilona: „Mądra kobieta to 
piękność bez wieku, która 
honoruje i odżywia kobiecą 
energię zarówno wewnątrz 
siebie, jak i w każdej żywej 
istocie” – głosi powiedzenie 
rdzennych mieszkańców 
Ameryki, a czym dla Ciebie 
jest dojrzała kobiecość?
 
Bogna: Moc kobiecej 
energii obecna jest wyraź-
nie w przypomnianej przez 
Ciebie tradycji i wierzeniach. 
Czułość, opieka, troska 
o innych, identyfikowana 
jest z kobiecością. Z dojrza-
łą sierpniową kobiecością 
skojarzymy jeszcze mocniej 
spokój i czas refleksji, od-
krywania siebie,  czerpanie 
z historii własnego życia siły 
na kolejne miesiące i lata. 
Dojrzałość to mądrość i do-
świadczenie, zakotwiczone 
w dzieciństwie, młodości, 
dorosłości. Każdy z etapów 
życia składa się na dojrzałe, 
pozbawione ścigania się 
z innymi bycie w zgodzie 
lub w kompromisie z sobą 
i ze światem. Ilono, a co Ty 
byś dodała?

Ilona: Dodałabym jeszcze 
świadomość tego, co jest 
dla nas, kobiet, ważne, co 
nam służy. A także rozpo-
znanie naszych kluczowych 
wartości, które czasem są 
jak kompas, innym razem 
jak koło ratunkowe. Dojrzała 
kobiecość, dla mnie, to cel 
kobiecej podróży. Prowadzi 

do niej kręta droga, która 
uczy nas, jak cenić i kochać 
siebie z każdym krokiem 
bardziej. To także umiejęt-
ność odkrywania i podą-
żania za swoimi pasjami, 
talentami, zainteresowania-
mi. To zdolność nieustan-
nego rozpalania w sobie 
ognia. Ponieważ kobieta, 
jak podpowiada Clarissa 
Pinkola Estés „musi dążyć 
do tego, by gorąco płonąć, 
płonąć pasją, słowami, ide-
ami i pragnieniem tego, co 
naprawdę kocha, cokolwiek 
to jest”. 

Bogna: Dodałabym jeszcze, 
że dojrzałość to czerpa-
nie wzorów, inspiracji 
z doświadczeń innych 
kobiet, dostrzeganie tych 
z nich, które miały wpływ 
i znaczenie na nasze życie, 
a których wcześniej nie 
dostrzegliśmy. We wspo-
mnieniach lub medialnych 
doniesieniach wyświetla 
się rocznica strajku „Sierp-
nia 80”. Dzisiaj historycy 
nie mają wątpliwości, że 
„Solidarność była kobie-
tą”. Marta Dzido w książce 
pt. „Kobiety Solidarności” 
przywołuje legendarne już 
kobiece postacie. Przez lata 
pozostawały w cieniu, a też 
i teraz we wspomnieniach 
sierpnia ’80 widoczni są 
raczej bohaterowie tamte-
go czasu, a nie bohaterki. 
A przecież kobiety brały 
czynny udział w tamtych 
wydarzeniach. Poza Anną 
Walentynowicz czy Henryką 
Krzywonos mało kto z nas 
słyszał o Ewie Ossowskiej, 
Alinie Pieńkowskiej, Joannie 
Dudzie-Gwiazda i innych, 
które w 3 dniu strajku po-
wstrzymały stoczniowców, 
zamierzających wówczas 
zrezygnować i strajk za-
kończyć. To dzięki kobie-
tom trwał on jeszcze dwa 
tygodnie. Kto z nas jednak 
pamięta rolę jaką wówczas 
odegrały? Kto wie, że kobie-
ty stanowiły 54% członków, 
a raczej członkiń Solidarno-
ści. Wiele z nich było także 
żonami, siostrami, matkami 
stoczniowców, niepewnymi 
ich losu i jutra, podtrzymują-
cymi na duchu. Dojrzałość 
wymaga, by te kobiety nie 

były przezroczyste, niewi-
doczne. To one kształtowały 
i nadal kształtują w najlep-
szym tego słowa znaczeniu 
naszą tożsamość. Uważam, 
że zwłaszcza o (nie)obec-
ności dojrzałych kobiet 
w dziejach, w teraźniejszo-
ści, codzienności, kobie-
tach silnych i mądrych, 
odważnych, a jednocześ-
nie wrażliwych, ich roli 
i wpływie należy mówić 
głosem mocnym i wyraź-
nym. To dojrzałe aktywne 
kobiety wzmacniają nasza 
samoocenę, dodają od-
wagi, pokazują, jak wiele 
można zrobić, bez względu 
na wiek. 

Ilona: Dojrzała kobiecość, 
jak podkreślasz, to doce-
nianie doświadczeń, wiedzy 
i siły innych kobiet. To 
także pełnienie roli mądrej 
przewodniczki, o czym 
pisałyśmy nieco w lipcowym 
numerze „Gazety Senior”. 
Swoją drogą nie tak dawno, 
w lutym 2021 r., ukazała się 
publikacja psycholożki na-
talii de Barbaro pod tytu-
łem „Czuła przewodniczka. 
Kobieca droga do siebie” 
– która jest opowieścią o ko-
biecej drodze do poznania 
samej siebie. Książka ma 
charakter poradnikowy. Au-
torka bazuje w niej na swo-
jej wiedzy i doświadczeniu 
psychologicznym, inspiruje 
się także innymi lekturami, 
takimi, jak „Biegnąca z wil-
kami”. W „Czułej przewod-
niczce” odnajdziemy trzy 
role, w które, zdaniem de 
Barbaro, najczęściej wpi-
sują się kobiety: „Potulna”, 
„Męczennica” oraz „Królowa 
Śniegu”. Postacią centralną 
jest jednak „Czuła przewod-
niczka”, o której autorka 
książki wypowiada się tak: 
„Czuła przewodniczka jest 
moją wewnętrzną instancją 
zawsze we mnie obecną, 
która prowadzi mnie kiedy 
wybieram to, co mi służy. 
Zrobiona jest z miłości 
i odwagi”. Jest zatem czymś 
w rodzaju kobiecej intuicji, 
wewnętrznego głosu, mą-
drością – czymś bez czego, 
jak mi się wydaje, trudno 
wyobrazić sobie dojrzałą 
kobiecość.   

Ilona: „Musimy mieć wy-
trwałość i ponad wszystko 
wiarę w siebie. Musimy być 
pewne, że mamy do czegoś 
talent…” powiedziała Maria 
Skłodowska-Curie.  Bogno, 
jakie znaczenie dla kobie-
cej dojrzałości ma, Twoim 
zdaniem, poczucie własnej 
wartości i sprawczości, 
jaką rolę odgrywa kobieca 
solidarność? 

Bogna: Przywołam naj-
świeższe, bezprecedenso-
we, już wpisane do kronik, 
tym razem inspirowana 
sportowym sukcesem re-
fleksję. Mam nadzieję, że 
zapamiętamy już na zawsze, 
że pierwszy medal dla 
Polski na Igrzyskach w Tokio 
zdobyły właśnie kobie-
ty. Czwórka kobieca bez 
sternika wraca z Olimpiady 
ze srebrnym medalem. Po 
tym zwycięstwie mogliśmy 
usłyszeć, że „to kobiety są 
siłą polskiego wioślarstwa”. 
Z czego one same czerpią 
siłę? Oglądając wywiad, 
bezpośrednio przepro-
wadzony po wręczeniu 
medali, można było zoba-
czyć kobiety emanujące 
radością, pełne energii, 
naturalnie spontaniczne, nie 
kreujące swojego wizerunku 
na potrzeby spragnionych 
sensacji dziennikarzy. Jak 
same twierdzą ich siła 
tkwi w teamie, w zespole, 

w płynącej z tego zespo-
łu poczuciu wspólnoty 
i wspólnego dążenia do 
celu. Nie walczą między 
sobą o to, która najważniej-
sza, najlepsza. Wierzę, ze 
będąc dojrzałymi kobietami 
wioślarki będą pamiętać 
nie tylko o przygodzie 
i sukcesie, ale wspólnym 
doświadczeniu. Synergia – 
współdziałanie sprawiają, że 
z innymi osiąga się więcej, 
że z innymi wysiłek i trud 
ma inny wymiar, że przeglą-
dając się w oczach innych 
życzliwych i wspierających, 
odkryć można swoją siłę. 
Może ta „czwórka kobieca 
bez sternika” jest też kolejną 
wskazówką, by kobieca so-
lidarność, wspólne działania 
i rozmowy dzielone z innymi 
kobietami, dodawały nam sił 
na każdym etapie naszego 
życia. 

Ilona: Dziękując za czas 
spędzony na lekturze ko-
lejnego artykułu z naszego 
cyklu „NA 2 GłOSy … 
A CZASAMI 3” pozostaje 
nam życzyć wszystkim Czy-
telnikom „Gazety Senior”, 
a także sobie nawzajem, 
pięknej drugiej połowy lata, 
wielu ciepłych sierpniowych 
dni i nocy pachnących 
dojrzałymi owocami, ziołami 
i kwiatami. Niech to będzie 
czas obfitości!

czech – Kwietnej). 
Tego dnia we wszyst-
kich kościołach 
wierni święcą płody 
ziemi, dojrzałe zboża 
i zioła, zwłaszcza 
lecznicze, a bukiety 
z poświęconych 
roślin zanoszą do 
domów i suszą. 
Mają one chronić 
domowników przed 
chorobami i przyno-
sić błogosławień-
stwo. Zainspirowane 
symboliką ósmego 
miesiąca zaprasza-
my do refleksji nad 
dojrzałą kobiecoś-
cią, nad dojrzałością 
i schyłkiem lata.



5www.GazetaSenior.pl  Gazeta Senior nr 08/2021

REKLAMA

Infolinia:

801 801 841 
www.familiasa.pl

Masz mieszkanie i skończyłeś 65 lat? 
Mieszkanie, na które pracowałeś całe 
życie, teraz może zarabiać na Ciebie. 

Sprawdź, ile może wynieść Twoja 
comiesięczna Renta Dożywotnia.

Fundusz Hipoteczny Familia świadczy 
w Polsce rentę dożywotnią 

już od ponad 10 lat.

Powiększ swoje dochody 
na emeryturze!

Renta
dożywotnia 
dla seniora 
co powinieneś 
wiedzieć

Słyszałeś już o rencie do-
żywotniej dla seniora? Jest to 
świadczenie pieniężne ofe-
rowane przez Fundusz Hipo-
teczny. Podpisanie umowy 
wiąże się z otrzymywaniem 
dodatkowej renty aż do śmier-
ci. 

Umowa o rentę dożywotnią 
podpisywana jest z osobami 
65+. Osoba ta musi posia-
dać prawo do nieruchomości 
lub lokalu. Renta dożywotnia 
wiąże się z przeniesieniem 
na rzecz  Funduszu Hipotecz-
nego prawa do nieruchomo-
ści w zamian za wypłacanie 
konkretnej kwoty pieniędzy 
aż do śmierci. Osoba ma do-
żywotnie prawo przebywania 
w danej nieruchomości, może 
ją również wynająć. Jeżeli po-
trzebujesz jednorazowej wy-
płaty np. na spłatę zadłużenia, 
zabieg lub operacje zgłosić 
to do Funduszu. Może oka-
zać się, że spełniasz warunki 
kwalifi kujące Cię do dodat-
kowej jednorazowej wypłaty. 
Podpisana umowa renty za 
mieszkanie lub dom daje do-
datkowe korzyści tj. dostęp do 
bezpłatnych porad prawnych, 
ubezpieczenie medyczne 
w nagłych wypadkach, pokry-
cie podatku od nieruchomo-
ści, ubezpieczenie lokalu na 
koszt Funduszu.

Umowa renty dożywotniej 
musi gwarantować bezpie-
czeństwo. Zawsze sprawdź, 
z kim podpisujesz umowę! 
Fundusz Hipoteczny jest zo-
bowiązany do podpisywania 
umowy zgodnie z przepisami 
i praktykami obowiązującymi 
na profesjonalnym rynku. 

Budżet Obywatelski także dla seniorów
Kazimierz Nawrocki

Ogłoszono VII edycję Ostro-
wskiego Budżetu Obywatel-
skiego. Zgłaszane projekty na-
leżały w poprzednich edycjach 
głównie do młodszej generacji 
ostrowian. Uwzględniając fakt, 
że 26.52 mieszkańców to se-
niorzy, istnieje potrzeba, aby 
to środowisko włączyło się 
i skorzystało z możliwości, jakie 
stwarza OBO.

Włączeniu seniorów do 
OBO służyło m.in. spotkanie 
Rady Seniorów Ostrowa Wlkp., 
przedstawicieli NGO oraz UM. 
W gmachu CAL Karolina Kraw-
czyk, kierownika Biura ds. Or-
ganizacji Pozarządowych i Po-
lityki Senioralnej, zapewniła, że 
seniorskie pomysły spotkają 
się ze wsparciem pracowników 

UM. Wyraziła nadzieję, że bliski 
kontakt z seniorami zaowocuje 
dobrymi wnioskami. Józef Ko-
zan, przewodniczącego Rady 
Seniorów Ostrowa Wlkp. popie-
rając włączenie się seniorów do 
uczestnictwa w OBO, stwierdził, 
że skoro tak wiele robimy dla 
maluchów, to czemu nie mamy 
robić dla osób starszych. 

I tak byłem świadkiem 
ożywionej dyskusji i burzy 
mózgów, które rozpoczęły 
Maraton Pisania Wniosków. 
Z optymizmem patrzyłem, jak 
już podczas tego spotkania 
powstawały pierwsze projekty. 
Krótkie szkolenie dla senio-
rów na temat prawidłowego 
przygotowania wniosku prze-
prowadziła Izabela Jędrzejak-

-Czaja, służąc następnie radą 
wszystkim zainteresowanym 
w rozmowach indywidualnych.

Z naszego punktu widzenia 
spotkanie było udane – stwier-
dziła Milena Tacik,  kierownik 
Biura Konsultacji i Inicjatyw 
Społecznych UM. – Duża 
grupa seniorów przyszła już 

z gotowymi wnioskami, zada-
wała konkretne pytania doty-
czące wypełniania wniosków, 
a w trakcie ożywionej dyskusji 
pojawiały się nowe pomysły. 
Wierzę, że spotkanie zaowo-
cuje interesującymi wnioska-
mi, bliskimi sercu najstarszych 
mieszkańców.

Archiwum Urzędu Miasta

Dzwoni pan z banku 
i prosi o hasło…
Media regularnie 
ostrzegają przed tele-
fonami od oszustów 
podszywających się 
pod pracowników 
banków lub instytucji 
fi nansowych, którzy 
próbują wyłudzić m.in. 
dane osobowe oraz in-
formacje potrzebne do 
logowania w bankowo-
ści elektronicznej.

uwaga na oszustów 

Jak wynika z badania prze-
prowadzonego przez serwis 
ChronPESEL.pl i Krajowy 
Rejestr Długów pod patrona-
tem Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, z taką sytuacją 
spotkało się 24 proc. ankieto-
wanych. Najczęściej dotyczyło 
to mieszkańców małych (do 20 
tys.) i średnich miast (20-100 
tys. mieszkańców).

Zapytani o to, z kim rozma-
wiali, ponad połowa (52 proc.) 
respondentów wskazała na 
osoby podające się za pracow-
nika banku. Blisko 18 proc. 
takich przypadków dotyczyło 
banku, w którym rozmówca 
nawet nie miał konta. Co 5. 
taki telefon był z fi rmy gazow-
niczej, energetycznej lub od 
dostawcy Internetu. O numer 
PESEL, dane z dowodu osobi-
stego lub hasło do logowania 
w banku pytali nas również 
przedstawiciele fi rm, którzy 
twierdzili, że wygraliśmy jakiś 
konkurs (16 proc. wskazań) 
oraz pracownicy koordynujący 
bezpłatne badania medyczne 
(13 proc.).– Takie dane mogą 
wystarczyć do tego, żeby pod-
robić nasz dowód osobisty lub 
zamówić tzw. dowód kolekcjo-

nerski. W ten sposób, korzysta-
jąc z naszej tożsamości, prze-
stępcy są w stanie zaciągnąć 
różne zobowiązania fi nansowe, 
np. wziąć pożyczkę, podpisać 
umowę leasingową lub zrobić 
drogie zakupy na raty, których 
nie zamierzają potem spłacać. 
My o wszystkim dowiemy się 
po czasie z wezwania do za-
płaty, które otrzymamy, albo co 
gorsze po zajęciu konta przez 
komornika. A trzeba pamiętać, 
że oszuści są w stanie zaciąg-
nąć nawet kilka zobowiązań – 
ostrzega Bartłomiej Drozd, eks-
pert serwisu ChronPESEL.pl.

Czy jesteś ostrożny?
Powinniśmy takich telefonów 
podchodzić ostrożnie. Tym-
czasem nawet co 5. ankie-
towany (18,4 proc.) przyznał 
się do tego, że mogło mu się 
zdarzyć przekazać dane do 
logowania osobom trzecim. 
Wprost deklaruje to 11 proc. 
badanych, pozostali nie mają 
pewności. Pocieszające, że 
najrzadziej dane do logowania 
przekazują respondenci w naj-
starszych grupach wiekowych.

Takie podejście wykorzystu-
ją oszuści podszywający się 
pod bank lub inną instytucję 
fi nansową, którzy dzwoniąc, 
przedstawiają się jako kon-
sultant albo opiekun klienta 
i informują swoich rozmów-
ców, że ktoś próbował za-
ciągnąć zobowiązanie na ich 
dane lub chcą zweryfi kować 
jakieś podejrzane transakcje. 
W ten sposób wywołują u po-
tencjalnej ofi ary poczucie za-
grożenia, dzięki czemu, gdy 
chwilę później oferują pomoc, 
sprawiają wrażenie bardzo 
wiarygodnych. Oszustwo po-
lega na tym, że pod pozorem 
potwierdzenia tożsamości 
klienta proszą go o podanie 

wszystkich danych potrzeb-
nych do zalogowania łącznie 
z hasłem do bankowości elek-
tronicznej. – Pracownicy ban-
ku nie będę pytali nas o nume-
ry dokumentów czy dane do 
logowania. Sama taka proś-
ba powinna wzbudzić nasze 
wątpliwości. Dlatego najlepiej 
zawsze samemu zadzwonić 
do swojego banku i zapytać, 
czy rzeczywiście mamy po-
wody do niepokoju. Jeśli nie, 
powinniśmy poinformować 
instytucję o tym, że ktoś się 
pod nią podszywa i dzwoni do 
klientów, próbując ich oszu-
kać. Sprawę powinniśmy też 
zgłosić na policję, ponieważ 
może to świadczyć o tym, że 
ktoś gdzieś wyłudził nasze 
dane osobowe. Warto spraw-
dzić również w biurze infor-
macji gospodarczej, czy ktoś 
nie próbował już wykorzystać 
naszego numeru PESEL –  tłu-
maczy Bartłomiej Drozd, eks-
pert serwisu ChronPESEL.pl.

Wszystko na jedno 
hasło  TO BłąD!
W przeprowadzonym badaniu 
aż 36,5 proc. ankietowanych 
zadeklarowało, że używa tego 
samego hasła do logowania 
w kilku serwisach. To oznacza, 
że wystarczy je raz zdobyć, 
żeby całkowicie legalnie za-
logować się na kilku naszych 
kontach. – W takim wypadku 
nie uratuje nas nawet odpo-
wiednio trudne i skompliko-
wane hasło. Dlatego w każ-
dym serwisie powinniśmy się 
logować w inny sposób. Dzię-
ki temu zwiększymy swoje 
bezpieczeństwo. Dodatkowo 
w sytuacji, w której mamy cho-
ciaż cień podejrzenia, że ktoś 
zdobył nasze hasło, powinni-
śmy je natychmiast zmienić –  
dodaje Bartłomiej Drozd.
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Testy diagnostyczne

Apteczne testy diagno-
styczne pozwalają na 
wykrycie wielu poważ-
nych chorób i infekcji 
w domowym zaciszu. 
Są niedrogie i proste 
w obsłudze, dlatego 
to dobre rozwiązanie 
dla osób, które chcą 
w sposób świadomy 
dbać o swoje zdrowie.

profilaktyka w domowym 
zaciszu seniora

Wśród najpopularniejszych 
badań, które możemy wyko-
nać samodzielnie w domu, 
warto wymienić:
Badanie na krew utajoną 
w kale  – profilaktyka zacho-
rowań na nowotwory jelita 
grubego.  Pozwala na wy-
krycie niewidocznych gołym 
okiem śladów krwi w kale. To 
typowy objaw nowotworów 
jelita grubego i chorób zapal-
nych jelit. Pamiętaj! Badanie 
na krew utajoną w kale powin-
no być wykonywane regular-
nie co dwa lata przez każdą 
osobę, która ukończyła 50. 
rok życia. Badanie wykonu-
je się poprzez umieszczenie 
próbki w specjalnej kasetce.
Test na prostatę PSA - pod-
stawowe badanie dla każdego 
mężczyzny, po 50. roku życia 
należy wykonywać je regu-
larnie. Pozwala wykryć raka 
prostaty w jego wczesnej fa-
zie, jak i wiele dolegliwości 
związanych z prostatą. Test 
mierzy poziom antygenu PSA 
(z ang. Prostate Specific Anty-
gen) - w przypadku zdrowych 
mężczyzn powinien być on 
niski. Badanie wykonuje się 
poprzez pobranie niewielkiej 
próbki krwi (ukłucie w palec), 
a następnie umieszczenie jej 
na specjalnej płytce.

Test na obecność w kale an-
tygenów Helicobakter pyroli 
– profilaktyka w zakresie dole-
gliwości jelitowo-żołądkowych 
oraz problemów skórnych. 
Kolejnym badaniem, które 
możesz wykonać samodziel-
nie w domowym zaciszu jest 
test na obecność bakterii He-
licobater pyroli. To patogenna 
bakteria, która jest odpowie-
dzialna za stan zapalny błony 
śluzowej żołądka, przyczynia-
jąc się do powstawania wrzo-
dów żołądka i dwunastnicy. 
Wykonanie testu umożliwia 
wykrycie przeciwciał IgG. Ba-
danie polega na nakłuciu pal-
ca w celu pobrania niewielkiej 
ilości krwi i umieszczeniu jej 
na płytce. 

Jak zrobić domowy test 
diagnostyczny?

Domowe testy diagnostyczne 
pozwolą Ci poznać twój stan 
zdrowia i spać spokojnie wie-
dząc, że nic Ci nie jest lub roz-
począć leczenie na wczesnym 
etapie choroby, gdy jest ono 
najbardziej skuteczne. Testy 
diagnostyczne do wykonania 
samodzielnie w domu kosz-
tują ok. 20-30 zł, można kupić 
je bez recepty lub zamówić 
przez Internet. W zależności 
od rodzaju badania sprawdza-
na jest kropla krwi, mocz, kał, 
ślina lub wydzielina z pochwy.

Przed wykonaniem badania 
należy przeczytać instrukcję. 
Testy diagnostyczne do samo-
dzielnego wykonania w domu 
można zamówić na stronie 
https://domowelaboratorium.pl 
lub kupić w wybranych apte-
kach. W sytuacji, gdy wyniki 
badań będą wskazywać na 
nieprawidłowości lub będą 
niejednoznaczne, należy skon-
sultować się z lekarzem.

*kod ważny do 30 września

Domowe Testy Diagnostyczne
bo lepiej zapobiegać niż leczyć 

z kodem Senior15*  15% taniej

na domowelabolatorium.pl

Produkty do nabycie w aptece

Badania kliniczne nad 
lekami na COVID-19
Dla seniorów i osób z grup podwyższonego ryzyka

Program skierowa-
ny jest do seniorów 
i pacjentów z cho-
robami współistnie-
jącymi. Do udziału 
w badaniach nowych 
potencjalnych leków 
zaproszone są osoby 
dorosłe z pozytyw-
nym wynikiem testu 
na COVID-19, a także 
zmagające się m.in. 
z cukrzycą, otyłością 
czy chorobami im-
munologicznymi. 

Centrum Medyczne CMP 
kontynuuje badanie leków na 
COVID-19. Eksperci podkre-
ślają, jak istotne jest poszuki-
wanie odpowiednich farma-
ceutyków pozwalających na 
walkę z chorobą. – W ostat-
nich miesiącach zaobser-
wowaliśmy spadek zakażeń 
wirusem SARS-Cov-2. Nie 
znaczy to jednak, że prob-
lem koronawirusa zniknął. 
Z pewnością naszą nadzieją 
na pokonanie pandemii jest 

kontynuowanie programu 
szczepień i stopniowa im-
munizacja społeczeństwa. 
Nie może to jednak pozo-
stać jedynym rozwiązaniem, 
zwłaszcza kiedy powstają 
nowe mutacje wirusa, które 
mogą stać się odporne na 
szczepionki. Najważniejsza 
jest praca nad lekami, które 
pomogą zwalczyć COVID-19 
lub zminimalizować jego 
objawy do tego stopnia, że 
zakażona osoba nie będzie 
musiała być poddana ho-
spitalizacji. To niezmiernie 
ważne szczególnie z punk-
tu widzenia przeciążonego 
systemu opieki zdrowotnej 
i braków personelu medycz-
nego – mówi Piotr Sawicki, 
Kierownik Działu Badań 
Klinicznych w Centrum Me-
dycznym CMP.

Nowe badania 
skierowane również 
osób z chorobami 
współistniejącymi

W badaniach klinicznych 
mogą wziąć osoby objawo-
we, ja i te z pozytywnym wy-
nikiem testu na COVID-19, 
ze skąpymi objawami, nie-
wymagające hospitalizacji 
i tlenoterapii. Program wy-
startował 5. lipca br. – Rozpo-
częliśmy dwa nowe badania 
leków podawanych doustnie. 

Jedno z nich skierowane jest 
do osób z grup podwyższo-
nego ryzyka. W testach będą 
mogli wziąć udział pacjenci 
zmagający się z otyłością, 
cukrzycą, chorobami immu-
nologicznymi, kardiologicz-
nymi, pulmonologicznymi 
z objawami zakażenia wiru-
sem lub już z wynikiem po-
zytywnym, a także wszyscy, 
którzy ukończyli już 60. rok 
życia. To właśnie te oso-
by w kontakcie z wirusem 
narażone są na najcięższy 
przebieg choroby i uciąż-
liwe powikłania. Nowe ba-
dania dadzą im szansę na 
natychmiastowy dostęp do 
potencjalnego leczenia, pe-
łen zakres badań krwi i mo-
czu, a także profesjonalną, 
regularną opiekę medyczną 
specjalistów – dodaje Piotr 
Sawicki z CMP.

Ruszają zapisy do 
programu

Tak jak w poprzednich bada-
niach klinicznych, testy no-
wego leku prowadzone będą 
w placówce Centrum Me-
dycznego CMP w Piasecz-
nie. – Zapraszamy pacjentów 
z objawami COVID-19 do 
odwiedzenia placówki i za-
poznania się z przebiegiem 
badania. Po podpisaniu 
zgody na udział, zakwalifiko-

wane osoby mogą wykonać 
bezpłatny test na obecność 
wirusa SARS-Cov-2. W trak-
cie wizyty przeprowadzone 
jest pełne badanie lekar-
skie wraz z badaniami krwi 
i moczu. Następnie, pacjenci 
otrzymują pierwsze dawki le-
ków i po krótkiej obserwacji 
wracają do domu. Podobnie 
jest z osobami z umiarkowa-
nymi objawami, u których już 
wcześniej stwierdzono zaka-
żenie wirusem. Podczas ko-
lejnych dni pacjenci zgodnie 
z instrukcjami lekarza przyj-
mują lek w domu. Osoby 
biorące udział w badaniach 
są też odwiedzane przez per-
sonel medyczny, a ich stan 
zdrowia jest na bieżąco mo-
nitorowany – wyjaśnia Piotr 
Sawicki z CMP.

Osoby chętne do udziału 
w programie mogą zgłosić 
się poprzez infolinię: 22 737 
50 50 lub za pośrednictwem 
e-maila: badaniakliniczne@
cmp.med.pl.

REKLAMA
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Rehabilitacji i Opieki TriVita
43-353 Porąbka, ul. Krakowska 73

tel. 33 43 22 550
e-mail: recepcja@trivita.pl 
www.trivita.pl

• kompleksowa ochrona zdrowia
• wykwalifi kowany personel 

pielęgniarski i opiekuńczy
• rehabilitacja powypadkowa 
• rehabilitacja ortopedyczna  
• rehabilitacja neurologiczna

(w tym poudarowa)
• rehabilitacja po przebytym 

zakażeniu SARS-COV-2 -NOWOŚĆ!

TriVita to wyjątkowe miejsce na mapie usług 
opiekuńczych. Łączymy opiekę pielęgnacyjną 
ze specjalistyczną rehabilitacją.

w Polsce wykonuje się ok. 15 000 amputacji 
kończyn z powodu stopy cukrzycowej, co plasuje 
nas w niechlubnej światowej czołówce. 
Źródło: Polskie Stowarzyszenie diabetyków.

PRYwAtNA SPECJALIStYCZNA PRAktYkA
GABINEt POdOLOGICZNY, mgr Marzena Violett a Gralak
dom Zdrojowy, Ciechocinek, ul. Leśna 3 
Zabiegi 1 piętro – gabinet 133A, Rejestracja: 506 134 457
„dOktOR” Specjalistyczne Gabinety, toruń, ul. Podgórna 12 
Rejestracja: 509 370 706

• Stopa cukrzycowa 
• Modzele, odciski
• Suche i pękające pięty
• wrastające paznokcie 
• Pogrubiałe, grzybicze paznokcie 
• Brodawki wirusowe 
• Zmiany chorobowe paznokci dłoni 

Specjalistyczna pielęgnacja 
i leczenie stóp

POdOLOG 
REKLAMA

Ewolucja fake news’ów 

Pandemia okazała się cza-
sem, który mocno sprzyja 
kreowaniu nieprawdziwych 
informacji, kłamstw i manipu-
lacji. Fake newsy na począt-
ku pandemii koncentrowały 
się wokół hasła, że wirusa 

nie ma w ogóle. Potem, że 
jest, ale jest on równie groź-
ny jak grypa, czyli niegroźny. 
Potem, że może i jest groź-
niejszy, ale znaczny wzrost 
śmiertelności nie jest wyni-
kiem działania tego wirusa, 
tylko wynikiem lockdownów. 
W międzyczasie szeroko in-
formowano, że to sieć 5G 
daje te efekty zdrowotne, 
które przypisuje się wiruso-
wi oraz to, że np. w składzie 
szczepionek są elektronicz-
ne chipy.  

Ten ostatni fake news, 
choć dla wielu może się 
wydawać tak absurdalny, 
że szkoda na niego czasu, 
w rzeczywistości w pewnym 
momencie rozwoju epidemii 
zyskał taką popularność, ta-
kie zasięgi, że nawet nasze 
Ministerstwo Zdrowia musia-
ło się do niego odnieść.

Skąd więc ta siła fake 
newsów?

Wiele „winy” leży po stronie 
naszych emocji. W Internecie 
pomiędzy twórcą a odbiorcą 
znajdują się algorytmy. To 
one wiedzą, co nas interesu-
je, zanim my zdążymy o tym 
pomyśleć. To one fi ltrują 

i podpowiadają, a ich kryte-
rium są emocje. Algorytmy 
uwielbiają emocje. Nieważ-
ne jakie. Wiedzą, co nas 
emocjonuje, bo mierzą ilość 
interakcji i poziom naszego 
zaangażowania.

Gdy pojawiły się szcze-
pionki, nastąpił wysyp różne-
go rodzaju manipulacji, pół 
prawd czy fejków – jakkol-
wiek to nazwiemy. Jak to się 
dzieje, że tego typu informa-
cje zyskują tak astronomicz-
ne zasięgi, o których inni 
mogą tylko pomarzyć?

Co musi się wydarzyć, 
żeby fake news się 
rozprzestrzenił?

Krok pierwszy – kreacja fake 
newsa. Mówi się, że więk-
szość fejków stworzona jest 
celowo, aby wprowadzać 
w błąd. Więc najpierw ktoś 
musi spreparować fejkową 
informację. Krok drugi – fake 
news trafi a podatny grunt. 
Żeby miał szansę się po-
nieść, fake news musi trafi ć 
do jakiegoś lidera opinii. Bar-
dzo często jest to celebryta, 
polityk, czyli ktoś, kto ma po 
prostu duże zasięgi. 

Jaki jest krok trzeci? Do-

wiesz się z artykułu na temat 
tego, skąd się biorą fake 
newsy i jak to się dzieje, że 
w ogóle powstają z tekstu 
dostępnego na blogu „Na-
uka, to lubię” pod adresem:  
https://www.naukatolubie.pl/
co-to-jest-fake-news/ 

Zaprasza Tomasz Rożek, 
autor bloga Nauka to lubię -  
https://www.naukatolubie.pl/

Nauka. To lubię! 
nie daj się fake newsom!
Czy wiesz, że 65 
proc. wszystkich 
fake newsów doty-
czących szczepień 
na COVID-19 pocho-
dzi od zaledwie 12 
infl uenserów (osób) 
? Sporo, prawda? 
A jak to się dzieje, 
że fake newsy, czyli 
wiadomości, infor-
macje, które mają za 
zadanie wprowadzić 
odbiorcę w błąd, 
w ogóle powstają 
i dlaczego jest ich 
tak wiele? 

Tekst powstał w ramach cyklu „Nauka. Sprawdzam TO” dzięki Mecenasom Fundacji Nauka. 
To Lubię, czyli zrzutce internautów!
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Magnetoterapia w domu? 
dziś to możliwe. 
Poznaj przenośne urządzenie 
do domowego użytku. 

Najistotniejsza właściwość pola 
magnetycznego to przyspieszenie 
gojenia tkanek, dzięki temu 
terapia działa przeciwbólowo, 
przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. 

dodatkowe pytania można kierować do dystrybutora 
sprzętu na adres e-mail: kontakt@teslomag.pl

lub pod numerem telefonu: 517-886-157

Magnetoterapia w schorzeniach narządów ruchu, 
wsparcie układu nerwowego i nie tylko
Jest pomocna zarówno w mechanicznych, jak i zwyrodnieniowych zmianach w stawach, 
mięśniach i kościach. Skutecznie zapobiega osteoporozie. Łagodzi bóle powysiłkowe i 
pourazowe. W przypadku złamania – jest to jedyna metoda fi zykalna, która przenika 
przez gips – może być stosowana zaraz po jego założeniu, a powrót do sprawności może 
być przyspieszony nawet dwukrotnie. Zwichnięcia stawów, urazy mięśni, naciągnięcia 
ścięgien goją się dzięki magnetoterapii szybciej. Terapię zaleca się również po zabiegu 
wstawienia endoprotezy.
Nerwobóle, neurologiczne objawy zwyrodnienia kręgosłupa można skutecznie leczyć, 
przykładając urządzenie w miejscu występowania dolegliwości. Terapię można pro-
wadzić nie wychodząc z domu, w fotelu lub łóżku. Pole magnetyczne skutecznie leczy 
trudno gojące się rany, poparzenia czy owrzodzenia. Stosowane jest z powodzeniem w 
przypadku odleżyn, a także blizn. 
Zastosowanie pola magnetycznego jest zdecydowanie szersze. Można prowadzić zabiegi 
m.in. w leczeniu paradontozy, po ekstrakcji zęba, w leczeniu zatok, kataru i przeziębie-
nia. Możemy w ten sposób ograniczyć przyjmowanie leków przeciwbólowych, a terapia 
przynosi ulgę w stanach ostrych, jak i przewlekłych. 

Magnetoterapia to metoda nieinwazyjna i bezpieczna
Stosowanie zgodnie z instrukcją zapewnia pełne bezpieczeństwo. 

Magnetoterapia w domu
Od niedawna dostępne jest na rynku niewielkie, certyfi kowane, urządzenie przeznaczo-
ne do użytku domowego pod nazwą Teslomag.  Opracowane i wyprodukowane przez 
polskich naukowców spełnia wymogi stawiane wyrobom medycznym, a jego obsługa 
ogranicza się do jednego przycisku. Cena urządzenia to 1400 zł, dostępne w systemie 
ratalnym ogranicza miesięczny koszt do ok. 50 zł, czyli ceny jednego zabiegu w ośrodku. 
Własne urządzenie do magnetoterapii to możliwość korzystania z zabiegów w dogod-
nym czasie, bez skierowania, bez oczekiwania na dostępne terminy w ośrodku fi zjotera-
pii, z pominięciem kłopotliwych dojazdów. 

ROZWIąZANIE KRZyżóWKI: „JEDZ MNIEJ BRAMy RAJu Są WąSKIE”.

Poziomo:1. ekloga. 6. wykrój. 9. stora. 10. emeryt. 11. trauma. 12. rzeka. 15. anagram. 18. tarka. 
21. ircha. 22. Matejko. 23. tubka. 24. trawa. 25. ratunek. 29. Raksa. 32. taras. 35. paliwo. 36. 
uprawa. 37. lejek. 38. strawa. 41. nasada. 45. ramol. 47. agresja. 48. iskra. 49. Natan. 50. szajlok. 
51. abaja. 

Pionowo: 2. komin. 3. okrąg. 4. Astra. 5. wole. 7. klasa. 8. ósmak. 13. zmiotka. 14. kochana. 15. 
Ammer. 16. astat. 17. rejon. 18. tatar. 19. rąbek. 20. ajaja. 26. amant. 27. ulica. 28. etola. 30. adres. 
31. Szwed. 33. rajza. 34. sukno. 38. seans. 39. rurka. 40. wąsal. 42. Alina. 43. ankra. 44. agama. 
45. Rank. 46. mąty. 

WARIANT DELTA 
koronawirusa fakty i mity
Monika Wysocka
Internet rozgrzewają 
ostatnio informacje 
na temat wariantu 
koronawirusa Delta 
– przypisuje mu się 
m.in. inne objawy, 
a także fakt, że może 
on ulegać mutacji 
w kierunku znacznie 
bardziej śmiertel-
nego koronawirusa 
MERS (blisko-
wschodniego zespo-
łu niewydolności od-
dechowej). Sprawdź, 
co jest prawdą, a co 
mitem, jeśli chodzi 
o wariant Delta.

Po raz pierwszy podwójnie 
zmutowany wariant SARS-
-CoV-2 (znany jako B.1.617, 
a obecnie - wariant Delta) 
zidentyfi kowano w marcu 
bieżącego roku. Trzy miesią-
ce później wariant Delta za-
czął dominować - w połowie 
czerwca „The Guardian” in-
formował, że patogen dotarł 
do 74 krajów i że rozprze-
strzenia się szybciej niż inne 
warianty.

Wariant Delta jest bardziej 
zakaźny od innych dotych-
czas poznanych mutacji.

PRAWDA. Według analiz 
epidemiologicznych prowa-
dzonych m.in. przez Instytut 
Zdrowia Publicznego w Wiel-
kiej Brytanii (Public Health 
England) wariant Delta jest 
bardziej zaraźliwy niż znane 
wcześniej warianty; szacuje 
się, że o od 40 do 60 proc. 
 
Zakażenie wariantem Delta 
może manifestować się in-
nymi objawami. 

MiT. Przynajmniej w świet-
le obecnych danych o tym 
wariancie. Póki co nie ma 
żadnych twardych dowodów 
na temat tego, czy zakaże-

nie tym wariantem przebie-
ga z innymi objawami niż 
w przypadku poprzednich 
mutacji wirusa. Opinie le-
karzy z własnej klinicznej 
praktyki czy dane zgłaszane 
przez pacjentów przez apli-
kację Zoe COVID Symptom 
Study to za mało, by stawiać 
defi nitywne wnioski.

Warto przy tym zauważyć, 
że zakażenia SARS-CoV-2 od 
samego początku wiązały się 
z bardzo szerokim spektrum 
objawów. Oczywiście, domi-
nowały te związane z dro-
gami oddechowymi, ale od 
początku notowano również 
symptomy ze strony układu 
pokarmowego. 

„Do zakażania komórek 
wirus wykorzystuje receptor 
konwertazy angiotensyny 
typu 2 (ACE-2), a znaleźć go 
można na powierzchni róż-
nych typów komórek. Nie ma 
obecnie żadnych dowodów, 
by wariant delta był w stanie 
infekować inne typy komó-
rek niż pozostałe - prawdę 
mówiąc, to jest raczej mało 
realne. Już bardziej możliwe, 
że zakażeni tym wariantem 
charakteryzują się wyższym 
stopniem wiremii, czyli czą-
stek wirusa w organizmie, 
stąd i łatwiej mu się wydosta-
wać poza układ oddechowy. 
Ale również i to twierdzenie 
wymagałoby wpierw oceny 
w ramach starannie zapla-
nowanych badań” – mówi dr 
Piotr Rzymski.

By dowieść, że infekcja 
wariantem Delta wiąże się 
z inną częstością występo-
wania poszczególnych ob-
jawów, konieczne byłoby 
przeprowadzenie analizy 
symptomatologicznej na du-
żej grupie zakażonych. W ta-
kim badaniu dla każdej po-
branej próbki wymazu trzeba 
przeprowadzić sekwencjo-
nowanie genomu, by dokład-
nie określić, jakim wariantem 
pacjenci są zainfekowani. 
I dopiero wtedy, uwzględnia-
jąc szereg parametrów, ta-
kich jak wiek, płeć i choroby 
towarzyszące, a nawet porę 
roku, można pokusić się 
o sensowne wnioski. 

„Odnoszę wrażenie, że 
dziś formułujemy je posłu-

gując się dowodami aneg-
dotycznymi. Gdy medialny 
stał się wariant alfa, czyli 
>>brytyjski<<, to wówczas 
również podnosiły się gło-
sy o tym, że zakażenie nim 
powoduje inne objawy - rza-
dziej występować miało upo-
śledzenie węchu, a częściej 
ból gardła. Przekonanie to 
powtarzano wielokrotnie, 
mimo braku jakichkolwiek 
ku temu wskazań. Wreszcie 
na łamach The Lancet Public 
Health opublikowano wyniki 
bardzo dużej, obejmującej 
tysiące pacjentów, analizy, 
która określała częstość ob-
jawów towarzyszących za-
każeniu różnymi wariantami, 
w tym brytyjskim. Wniosek? 
Brak istotnych różnic” – do-
daje dr Rzymski.

Specjalista zwraca także 
uwagę, że obserwacji hin-
duskich lekarzy nie można 
wprost przenosić na sytuację 
w Europie. Mówimy bowiem 
o innej strefi e klimatycznej, 
częstości występowania 
rozmaitych chorób, w tym 
pasożytniczych, różnicach 
w sytuacji socjoekonomicz-
nej i dostępnie do opieki me-
dycznej. To wszystko może 
więc decydować o innym 
spektrum obserwowanych 
objawów. 

Przy zakażeniu wariantem 
Delta częściej występuje 
gangrena

MiT. Gangrena, inaczej zgo-
rzel, to martwica tkanek spo-
wodowana zakażeniem bak-
teriami beztlenowymi i trudno 
tu o jakikolwiek związek.

Wariant Delta może ulegać 
dalszej mutacji w kierunku 
koronawirusa MERS (blisko-
wschodniego zespołu nie-
wydolności oddechowej).

MiT. To zupełnie inne wirusy. 
„SARS i MERS należą do 

różnych podrodzajów tych 
patogenów: do sarbekowi-
rusów (SARS) i merbekowi-
rusów (MERS). W tej grupie 
są też jeszcze embekowiru-
sy i nobekowirusy. Mimo tej 
samej grupy różnice między 
tymi wirusami mogą być 
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Hemoroidy    szczeliny    krwawienia    świąd 

  przyspiesza gojenie uszkodzonej anodermy 

 i śluzówki odbytu

  zapobiega chorobie hemoroidalnej 

 oraz nawrotom choroby

  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

DOSTĘPNY
W APTEKACH

dość znaczne” – tłumaczy 
prof. Krzysztof Pyrć z Mało-
polskiego Centrum Biotech-
nologii UJ w Krakowie.

Zakażenie wariantem delta 
wiąże się z większym ryzy-
kiem zgonu

MiT. Nie ma na to żadnych 
defi nitywnych dowodów. 

Specjaliści zgodnie pod-
kreślają, że wariant, któ-
ry jest bardziej zakaźny - 
a wszystko wskazuje na to, 
że wariant Delta takim jest 
- będzie siłą rzeczy powodo-
wał większą liczbę hospitali-
zacji, bo z większą łatwością 
może być rozniesiony na 
osoby z grup podwyższone-
go ryzyka. 

Uwaga! W krajach, które 
mają znaczną część popu-
lacji zaszczepionej, w związ-
ku z postępem szczepień 
nie rośnie znacznie liczba 
zgonów; właśnie władze 
sanitarne USA ogłosiły, że 
zgony notuje się w przewa-
żającej większości u osób 
niezaszczepionych. Podob-
nie sytuacja przedstawia się 
w Wielkiej Brytanii, gdzie 4 
lipca odnotowano 24 248 no-
wych infekcjach koronawiru-
sem i 15 zgonów z powodu 
COVID-19.

Wariant Delta jest groźniej-
szy dla zaszczepionych

MiT. Choć zdaniem eksper-
tów wariant Delta może prze-

łamać odporność poszcze-
pienną niektórych osób 
w pełni zaszczepionych 
przeciwko COVID-19, osoby 
zaszczepione są chronione 
przed ciężkim przebiegiem 
COVID-19, hospitalizacją 
i zgonem.

Jak czytamy w rapor-
cie Public Health England, 
szczepionka ogranicza ryzy-
ko hospitalizacji z powodu 
COVID-19, także w przypad-
ku mutacji Delta. Dlatego nie 
należy zwlekać, jeśli jeszcze 
nie przyjęło się szczepionki 
i udać się do punktu szcze-
pień.

Dostępne szczepionki nie 
działają na wariant Delta

MiT. Przeprowadzone bada-
nia i analizy potwierdzają, że 
obecnie stosowane szcze-
pionki chronią także przed 
„indyjską” odmianą koro-
nawirusa. Konieczne jest 
jednak pełne zaszczepienie 
dwoma dawkami (lub jedną 
przy szczepieniu preparatem 
Johnson & Johnson).

Badania wykazały, że 
w przypadku napotkania 
wariantów koronawirusa 
skuteczność szczepionek 
spada tylko nieznacznie. Na 
przykład, z ustaleń Public 
Health England wynika, że 
po dwóch dawkach szcze-
pionka Pfi zer-BioNTech jest 
skuteczna przeciw warianto-
wi Delta w 96 proc., a szcze-
pionka Oxford-AstraZeneca 

po dwóch dawkach jest sku-
teczna przeciw wariantowi 
Delta w 92 proc. 

SARS-CoV-2 ciągle mutuje 
i nadal pojawiają się nowe 
warianty.

PRAWDA. Przykładami są 
choćby warianty: Delta i Del-
ta Plus. Zdaniem ekspertów 
patogen ten może wciąż się 
zmieniać, dopóki będzie 
mógł atakować osoby, które 
nie są na niego odporne.

Wniosek nasuwa się sam: 
zaszczepmy się przed na-
dejściem jesieni. Przede 
wszystkim powinni zrobić to 
seniorzy, osoby z nadwagą 
i otyłością, cukrzycą, choro-
bami sercowo-naczyniowy-
mi, chorobami nerek i innymi 
schorzeniami towarzyszący-
mi. Jeżeli jesteśmy młodzi 
i zdrowi, wciąż warto się za-
szczepić: nie tylko chronimy 
siebie, ale także innych, bar-
dziej wrażliwych, przed zaka-
żeniem.

Źródła: Strona WHO, 
Rządowa strona brytyjska 

poświęcona wariantom SARS-
CoV-2, 

Wypowiedzi ekspertów: 
dr. Hab. Piotra Rzymskiego 

i prof. Krzysztofa Pyrcia

Źródło informacji: Serwis 
Zdrowie

E-stetoskop do domowego użytku 
Pilotaż programu. Kto i gdzie może się zgłosić?

W lipcu rozpoczął 
się rządowy program 
pilotażowy, wykorzy-
stujący elektroniczny 
stetoskop w zdalnym 
leczeniu. Jest on 
prowadzony w wy-
branych placówkach 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w ramach 
NFZ w całej Polsce. 
Akcja skierowana jest 
do dorosłych pacjen-
tów z przewlekłymi 
chorobami układu 
oddechowego, którzy 
przeszli zakażenie 
koronawirusem. Do 
końca listopada ma 
zostać przebadanych 
przynajmniej 1000 
osób.

Program ma ocenić sku-
teczność e-stetoskopu w zdal-
nym badaniu pacjenta. Do 
udziału zakwalifi kowano 30 
placówek z całej Polski. Pełna 
lista dostępna jest na stronie 
Ministerstwa Zdrowia. – Je-
stem ogromną entuzjastką 

e-stetoskopu. To wielki krok 
naprzód w leczeniu zdalnym 
– do tej pory w trakcie telepo-
rad lekarz mógł opierać się tyl-
ko na tym, co powiedział mu 
pacjent o swoich objawach. 
Dzięki e-stetoskopowi specja-
lista ma dostęp do odsłuchu 
rzeczywistych pomiarów pa-
cjenta, co nie tylko ułatwia mu 
pracę, ale jest także udogod-
nieniem dla przewlekle cho-
rych pacjentów. Nie muszą oni 
już odbywać częstych kontroli 
w przychodni – zamiast tego 
przeprowadzają samodzielnie 
badanie w warunkach do-
mowych, a wyniki omawiają 
z lekarzem w trakcie telekon-
sultacji. Mam wielką nadzieję, 
że elektroniczne stetoskopy 
już w niedalekiej przyszłości 
będą podstawą wyposażenia 
każdej placówki POZ w Pol-
sce – mówi Beata Jackowska, 
pediatra i lekarz medycyny 
rodzinnej z Centrum Medycz-
nego CMP. 

Jak działa elektroniczny 
stetoskop?

E-stetoskop przekształca 
dźwięk akustyczny na syg-
nały elektroniczne, które są 
przetwarzane i wysyłane do 
komputera lekarza, który je 
odsłuchuje. – Nagrania, któ-
re otrzymujemy na komputer 

są nawet dokładniejsze niż 
te, które słyszymy, używając 
standardowego stetoskopu 
podczas stacjonarnego osłu-
chiwania pacjenta. Urządze-
nie jest bardzo czułe, a dźwięk 
dodatkowo wzmacniany, dla-
tego badanie jest wiarygodne. 
Każdego pacjenta, któremu 
udostępniamy elektroniczny 
stetoskop instruujemy, jak 
prawidłowo wykonać pomiar 
w domu. Ponadto do urządze-
nia została stworzona specjal-
na aplikacja mobilna, która 
krok po kroku wskazuje, co 
należy zrobić. Bardzo ciężko 
o błędne wykonanie badania. 
Natomiast, jeśli pojawiają się 
nieprawidłowości, urządzenie 
i aplikacja na nie wskazują – 
mówi lekarz Beata Jackowska 
z Centrum Medycznego CMP.

Kwalifi kacja pacjentów

Lekarz POZ kwalifi kuje pa-
cjentów do programu pod-
czas wizyty stacjonarnej. 
Ustala wtedy także liczbę 
badań i częstotliwość ich 
wykonywania indywidualnie 
dla każdej osoby. Stetoskop 
mogą otrzymać pacjenci, któ-
rzy ukończyli 18 r.ż., przebyli 
zakażenie koronawirusem 
oraz mają potwierdzone cho-
roby współistniejące układu 
oddechowego. 
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LODOWE 
orzeźwienie
Od lodowej kanapki do 
multisensorycznej przyjemności

Choć do zjedzenia lo-
dów nie trzeba nikogo 
specjalnie namawiać, 
to przypadający 
w lipcu Dzień Lodów 
(18 lipca) jest dobrą 
okazją, aby poświęcić 
im nieco więcej uwagi. 
Polacy lubią lody. Czy 
tak było zawsze? I jak 
przez kolejne lata, 
wraz ze zmianami go-
spodarczymi i postę-
pem technologicznym 
zmieniły się lodowe 
upodobania? Z odpo-
wiedzią na to pytanie 
przychodzą eksperci 
firmy Wedel, którzy 
rozwija portfolio mroź-
nych słodkości.

Lodowe orzeźwienie 
w czasach PRL

Produkty znane jako lody 
w dzisiejszym rozumieniu 
stały się dostępne w Polsce 
w okresie PRL-u. Przysmak 
przygotowywany przed woj-
ną w formule rzemieślniczej 
i w mocno ograniczonych iloś-
ciach (ze względu na potrze-
bę niezwłocznego spożycia 
po przygotowaniu), 
w latach 60. XX wieku ewoluo-
wał do ogólnodostępnej słod-
kiej przekąski, której sprzedaż 
bazowała na popularności 
określonych okazji (np. festy-
ny, obchody świąt) i lokaliza-
cji (plaże, parki). Najbardziej 
charakterystycznym i flago-
wym wyrobem tego okresu 
była kostka z masy śmietan-
kowej obłożona z obu stron 
wafelkiem i podawana wprost 
do rąk kupującego w serwet-
ce lub papierze pakowym. 

Lodowa przyjemność 
mniej była wówczas wyra-
zem preferencji, a raczej 
obrazem oferty, której ogra-
niczenia wynikały z dostęp-
nych składników, technik 
produkcji i sposobów prze-
chowywania. Niemniej, dla 
całych pokoleń dzisiejszych 
50-latków kostka lodowa to 
najbardziej adekwatna i no-
stalgicznie wspominana de-
finicja lodów.

Ewolucja lodowych 
form

Współcześnie branża doko-
nała niebywałego postępu. 
Jego wyrazem jest choćby 
liczba form, w jakich dziś 
występują mroźne desery. 
Firma Wedel zadebiutowała 
na tym rynku w 2018 r., wpro-
wadzając do sprzedaży swój 
kultowy produkt – Ptasie 
Mleczko® w formie lodów. 

REKLAMA
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Dlaczego nawodnienie 
organizmu jest ważne?
Odpowiednie nawod-
nienie ma nieba-
gatelny wpływ na 
sprawność fizyczną, 
jak i dobre samo-
poczucie. Jest to 
szczególnie istotne 
w przypadku osób 
po 60 roku życia oraz 
latem, w upalne dni.

Fizjologiczne zmiany zwią-
zane z procesem starzenia 
wpływają na ograniczenie 
odczuwania pragnienia, 
choć wciąż potrzebujemy 
około 1,5 do 2 litrów wody 
dziennie. Przy czym poce-
nie się lub stres sprzyjają 
szybszej jej utracie. Herba-
ta i kawa nie zastąpi wody. 
Skutecznym rozwiązaniem 
mogą być małe, ale regular-
ne porcje wody z dodatkiem 
aromatycznych listków mię-
ty lub sezonowego owocu. 
W upale, przy intensywnym 
wysiłku, zarówno umysło-

wym, jak i fizycznym, warto 
wziąć pod uwagę elektrolity.
Preparat elektrolitowy 
dla seniorów

Powinniśmy codziennie 
dostarczać swoim organi-
zmom co najmniej 2 litry 
wody. Bywa jednak, że taką 
ilość płynów ciężko spożyć, 
szczególnie w podróży lub 
w trakcie dłuższego prze-
bywania z dala od domu. 
Dobrym sposobem w takiej 
sytuacji są preparaty za-
wierające elektrolity, np. 
w postaci tabletek musują-
cych, które należy rozpuścić 
w wodzie. Suplement diety 
Plusssz Elektrolity SENIOR 
100% Complex to preparat 
stworzony z myślą o senio-
rach. Zawiera pełny zestaw 
elektrolitów (sód, potas, 
magnez, wapń, chlor), eks-
trakt z ruszczyka kolcza-
stego, który przyczynia się 
do prawidłowego krążenia 
w kończynach dolnych, 
a także witaminy B6 i B12, 
które pomagają w utrzyma-
niu prawidłowych funkcji 
psychologicznych. Dodatko-

wo preparat jest BEZ dodat-
ku CUKRU, a zawarty w nim 
potas pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego ciśnienia krwi. 
Fizjologiczne zmiany zwią-
zane z procesem starzenia 
wpływają na ograniczenie 
odczuwania pragnienia. Za-
dbaj o uzupełnienie płynów 
z preparatem Plusssz Elek-
trolity SENIOR 100% Com-
plex, który nawadnia orga-
nizm i jest polecany przez 
cały rok!
Dzięki formie tabletki musu-
jącej składniki są szybciej 
przyswajane przez organizm 
w porównaniu do tabletek do 
połykania.

Suplementy diety nie mogą 
być stosowane jako sub-
stytut (zamiennik) zróżnico-
wanej diety. Zrównoważona 
dieta i zdrowy tryb życia są 
istotne dla zachowania zdro-
wia.

Obecnie posiada w swoim 
całym lodowym portfolio 
produkty na patyku, w rożku, 
w multipacku, kubku oraz 
w opakowaniach familijnych. 
– Obserwowany od zeszłe-
go roku, wzrost segmentu 
multipacków wskazuje, że 
ten stosunkowo nowy na 
polskim rynku format spodo-
bał się konsumentom. Przy-
czyna tkwi w tym, że coraz 
częściej lody traktowane są 
jako deser na równi z do-
mowym ciastem – chętnie 
więc trzymamy je na zapas 
w zamrażarce. Z drugiej 
natomiast strony, sięgając 
po zawartość multipacka, 
łatwiej kontrolować konsu-
mowane porcje, na co coraz 
częściej zwracamy uwagę, 
zgodnie z trendem większej 
uważności na swoje nawyki 
żywieniowe – mówi Tomasz 
Trela, Szef rozwoju kategorii 
lodowej firmy Wedel.

Lody „szyte na miarę”

Polski rynek lodów nadal 
charakteryzuje wysoki po-
tencjał  – wciąż je się ich 
bowiem w Polsce mniej niż 
w Skandynawii, krajach Eu-
ropy Zachodniej czy USA. 
Nie dziwi więc, że branża lo-
dowa prześciga się w tworze-
niu nowych, zaskakujących 
rozwiązań. – W Wedlu dzia-
ła wyspecjalizowany zespół 
złożony z m.in. technolo-

gów produktu i specjalistów 
marketingu którzy, zanim 
przystąpią do projektowania 
lodów, poznają oczekiwania 
konsumenckie w ramach 
badań i analiz rynkowych. 
Następnie opracowywany 
jest koncept produktu, a pra-
ce nad nim obejmują liczne 
testy i próby, odbywające 
się m.in. przy udziale paneli 
sensorycznych. Dzięki od-
wadze do przełamywania 
schematów i kwestionowa-
nia statusu quo połączonej 
z czekoladową ekspertyzą 
firmy, która obchodzi w tym 
roku 170-lecie istnienia, po-
wstają unikalne na polskim 
rynku nowości np. sorbety – 
mango w białej czekoladzie 
oraz malinowy w czekoladzie 
gorzkiej – wyjaśnia Krzysztof 
Rutkowski, technolog kate-
gorii lodowej firmy Wedel.

Przegląd lodowych 
trendów

Aż 9 na 10 Polaków dekla-
ruje, że ich ulubionym lodo-
wym dodatkiem jest czeko-
lada, a czekoladowy smak 
lodów jest na pierwszym 
miejscu wśród najczęściej 
wybieranych. A popularny 
obecnie lodowy trend to 
multisensoryczność skład-
ników. Jego wyrazem są 
wariacje na temat smaków, 
zapachów i struktury lodów. 
Przykładem są Lody czekola-

dowe E.Wedel OH! Łączące 
śmietankowo-czekoladową 
masę lodową z oryginalną 
wedlowską czekoladą mlecz-
ną, w której zatopiono kawał-
ki pysznych, kruchych cia-
steczek.  – W poszukiwaniu 
nowych rozwiązań Wedel 
inspiruje się także trendem 
łączenia lodów z innymi ro-
dzajami słodyczy czy prze-
kąsek. To na przykład lody 
Ptasie Mleczko® nawiązują-
ce do kultowych pianek czy 
też lodowa Czekotubka. Na 
uwagę zasługują również – 
powstałe w ramach koopera-
cji z marką Felix – lody śmie-
tankowe z pastą arachidową, 
oblane mleczną czekoladą 
z zatopionymi pieczonymi 
orzeszki z pieca marki Felix – 
dodaje Krzysztof Rutkowski. 
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Hasła i rozwiązanie krzyżówki na  stronie 8

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. sielanka. 6. for-
ma na suknię. 9. gruba za-
słona. 10. spędza tydzień na 
działce. 11. uraz. 12. płynie w 
korycie. 15. wyraz z wyrazu. 
18. owoc tarniny. 21. rodzaj 
zamszu. 22. malarz naszej 
historii. 23. w niej pasta. 24. 
zielona na łące. 25. pomoc. 
29. Pola z ekranu. 32. szero-
ki balkon. 35. etylina w baku. 
36. hodowla roślin. 37. do 
przelewania. 38. pokarm. 41. 

rękojeść. 45. starzec. 47. na-
pad. 48. czasem wyskoczy z 
paleniska. 49. biblijny prorok. 
50. szekspirowski lichwiarz. 
51. płaszcz Beduinów.  
Pionowo: 2. dymi na dachu. 
3. aureola. 4. model Opla. 5. 
struma. 6. cukrowa na patyku. 
7. szkolne lokum. 8. achtel. 
13. rodzaj szczotki. 14. bliska 
sercu kobieta. 15. trzecie po 
względem wielkości jezioro 
w Bawarii. 16. sąsiad radonu. 

17. strefa. 18. coś na przekąs-
kę. 20. ptak z ibisów. 26. zalot-
nik. 27. droga w mieście. 28. 
narzutka futrzana. 30. miej-
sce zamieszkania. 31. sąsiad 
Fina. 33. podróż. 34. tkanina 
wełniana. 38. pokaz filmu. 
39. ciastko z kremem. 40. ma 
sumiasty zarost. 42. siostra 
Balladyny. 43. klamra wzmac-
niająca mury. 44. kolczasta 
jaszczurka. 45. Xerox. 46. 
resztki do wylania do zlewu.  

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych 
od 1 do 26 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

KRZyżóWKA

Zapraszamy do kontaktu     ul. Starowiślna 14 – Kraków

telefon 12 421 81 90 | SMS/MMS 503 115 098
biuro@krakowskidomaukcyjny.pl      krakowskidomaukcyjny.pl

Przyjmujemy dzieła sztuki na najbliższą aukcję

ChCą Państwo
sPrZedać obraZy?

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich   

REKLAMA

Dojrzałe wnętrze 
zasługuje na 
piękną oprawę!
Podczas tegorocznej 
edycji „Wakacyjnego 
Miasta Kobiet” – im-
prezy rozrywkowo-
-kulturalnej, która od 
kilku lat  na przełomie 
czerwca i lipca odby-
wa się w Świnoujściu 
– jedną z atrakcji był 
gabinet wizażu. Panie 
nieodpłatnie mogły 
skorzystać z usług 
fryzjera i wizażysty, 
nauczyć się, jak 
stosować makijaż 
szczególnie latem 
i skorzystać z sesji fo-
tograficznej, by prze-
konać się, jak „Salon 
Metamorfoz” wpłynął 

na stan urody. 
O  problemie pielęg-
nacji skóry, szcze-
gólnie u pań w wieku 
dojrzałym, mówi wiza-
żystka i makijażystka 
– Agnieszka Noska 
szefowa tegoroczne-
go „Salonu Wizażu” 
w Świnoujściu.

Andrzej Wiśniewski: 
Spora część kobiet 
odwiedzających Pani 
salon wizażu to ko-
biety dojrzałe. Jaka 
jest ich motywacja, by 
ponownie zasiąść się 
na fotelu i oddać to, 
co mają najcenniejsze 

Metamorfoza dla seniorek

– swoją urodę w ręce 
fachowca?

Agnieszka Noska: Bar-
dzo się cieszę, że ten temat 
został podjęty! Niestety mało 
mówi się o makijażu i pie-
lęgnacji skóry, szczególnie 
u pań dojrzałych, u których 
z czasem skóra się po pro-
stu się wysusza i wiotczeje. 
Zatem dla zdrowia, urody 
i poprawy samopoczucia 
warto odwiedzać gabinety 
kosmetyczne, czy też będąc 
na urlopach, brać udział 
choćby w takich akcjach, 
jakie proponowane są 
w Świnoujściu. Niestety niski 
poziom wiedzy na temat 
kosmetyków, których należy 
używać rano, wieczorem, 
na plaży, czy też na wykwin-
tnym bankiecie, sprawia, że 
kobiety czują się niekom-
fortowo. Dodam, że częste 
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Eliza Baranowska jest dziedziczką pokaźnego majątku Ja-
nowice położonego na Kresach. Otrzymała go po matce, 
która wiodła nieszczęśliwe życie u boku niewiernego męża, 
tak jak wiele kobiet w jej rodzie. Dziewczyna wierzy, że jeśli 
sama będzie decydować o sobie, uniknie podobnego losu.

Po wybuchu wojny z bolszewikami na dwór napadają bia-
łoruscy chłopi. Eliza z macochą i przyrodnią siostrą ledwo 
uchodzą z życiem, chroniąc się w górującej nad okolicą 
wieży. Tajemnicza budowla ma złą sławę, ponoć straszy 
w niej duch kniaziówny Sonki… Tymczasem do Janowic 
wkracza polskie wojsko, w którym służbę lekarza pełni da-
leki kuzyn Elizy, Mateusz. Dziewczyna zostaje sanitariusz-
ką i zyskuje bliskiego sercu towarzysza. W czasie przygo-
towań do opuszczenia majątku odkrywa rodzinne sekrety. 
Czy zdoła rozwikłać tajemnicę, która ma swoje źródło 
w wypadkach sprzed wieków? Co jeszcze łączy pannę Ba-
ranowską z więzioną latami przez męża Sonką?

Historia kobiety, 
która wzięła los 

w swoje ręce

Adriana Rizzo miała siedem lat, gdy poznała swojego ojca. Tego 
dnia niemal ją zabił, lecz jej matka Lina zdołała ją ochronić. Aby 
przywrócić córce równowagę, Lina podrzuca Adrianę do domu 
rodziców w stanie Maryland. Adriana cieszy się tam zwykłą co-
dziennością, nawiązując coraz silniejsze więzi z dziadkami; pije 
lemoniadę, bawi się z psami i zawiera nowe przyjaźnie. Po raz 
pierwszy zakochuje się na zabój. Tymczasem Lina promuje swo-
ją markę fi tness i odnosi coraz większe sukcesy.
W szkole średniej Adriana nagrywa i zamieszcza w sieci lekcje 
jogi własnego pomysłu; zdobywa wykształcenie w dziedzinie 
dietetyki i śmiało kroczy drogą sukcesów, zapoczątkowaną 
przez matkę. I wtedy właśnie dostaje pierwszy list z pogróżka-
mi. Lina zapewnia ją jednak, że w przeszłości otrzymała wiele 
takich listów i nie ma się czym martwić. Ale listy przychodzą re-
gularnie, co roku, zawsze tam, gdzie Adriana akurat przebywa. 
Gdy wraca do stanu Maryland, aby znów zamieszkać z dziad-
kiem, dochodzi do eskalacji gróźb – przychodzą one coraz częś-
ciej i są coraz bardziej przerażające. Otoczona przez przyjaciół 
i rodzinę, zaangażowana w relację z byłą wielką miłością, Ad-
riana czuje, że może stracić znacznie więcej niż własne życie.

Historia o matce 
i córce, o romansie, 
ambicji i powrotach 
do traumatycznej 
przeszłości.

Królowa literatury obyczajowej i ulubiona 
autorka polskich czytelniczek!

REKLAMA

Fot. Dojrzała metamorfoza utrwalona 
przez Andrzeja Wiśniewskiego 

Kilka cennych minut … 

Siedzę w poczekalni 
w kolejce na szcze-
pienie przeciwko 
Covid-19 i słyszę 
rozmowę. –  Pani na 
drugą szczepionkę? 
– Tak.  – A jak się pani 
czuła po pierwszej? 
–  Nogi mi się uginały. 
– A ja dwa razy ze-
mdlałam i miałam 203  
nadciśnienia. Oj, co to 
będzie później. 
Spojrzałam na 
seniorkę, jedno 
wielkie nieszczęście 
w słabiutkim ciele. 
Obok mąż, postawny 
mężczyzna z przeraże-
niem w oczach. Oboje 
bardzo przygnębieni.

Maria Orwat
Dla lekkiej głowy i radości w sercu

Koronawirus poprzetrącał  
wiele osób. Sama miałam 
wrażenie, jakby mi ukradł 
parę miesięcy życia. Wydaje 
się jednak, że ono płynie jak 
zawsze, ale niektórzy seniorzy 
zostawieni sami sobie, często 
nie radzą sobie z nową rze-
czywistością. Dzieci, jeśli są, 
nie zawsze mają czas i cierp-
liwość, żeby rodziców wysłu-
chać. Mają swoje pomysły na 

ich codzienność, nie dociera 
do nich, żeby po prostu być 
z nimi, żeby rodzice poczuli 
się potrzebni i kochani. Często 
też opieka nad bardzo starymi 
i chorymi rodzicami, jest tak 
uciążliwa, że dzieci – również 
seniorzy – padają ze zmęcze-
nia. Znajoma opowiadała mi, 
że przeszkadza dzieciom i od 
razu wysłuchałam lawiny gde-
rania na rodzinę. – A rozma-
wiałaś z najbliższymi o swoim 
samopoczuciu, żeby pomogli 
ci poczuć się potrzebną? – Nie 
– odpowiedziała.

Świat się zmienia, widać to 
gołym okiem, ale nie zmienia 
się nasza chęć narzekania na 
wszystko –  na rząd, pogodę, 
zdrowie... Gdy spotykają się 
seniorzy, słyszę nie raz, jak 
opowiadają sobie o choro-
bach. Prześcigają się wręcz 
w udowadnianiu, kto jest 
bardziej chory. Czasem mam 
wrażenie, że jesteśmy uzależ-
nieni od narzekania. Nasta-
wieni krytycznie i  negatywnie 
do wszystkich i wszystkiego, 
przyzwyczajamy się do tego! 
Nasze umysły ciągle wyszu-
kują wady i błędy, swoje i cu-
dze. Dyskutujemy z wrogością 
i zaciętością, kto ma rację.

Po co? Jesteśmy zmęczeni 
sytuacją, która nas dopadła, 
z którą się ciągle zmagamy i na 
którą nie mamy wpływu, przez 
co nie zauważamy piękna ży-
cia i że ono ucieka w zastrasza-
jącym tempie. Po co skupiać 
się na tym, na co nie mamy 

wpływu? Po co dawać temu 
uwagę? Mamy wybór, jak wy-
korzystać czas, żeby czuć się 
potrzebnym i spełnionym. 

Rano po obudzeniu pytam 
siebie, co chciałabym dzisiaj 
robić? To pytanie uczy słu-
chać swoich potrzeb i zauwa-
żać potencjały, które w rutynie 
i szarości życia, gdzieś giną. 
Pilnuję swoich myśli, nie za-
dręczam się, nie użalam. Każ-
da myśl jest modlitwą, która 
stwarza przyszłość. Uśmie-
cham się. –  Uśmiechnij na-
wet na siłę –  tak mówiła moja 
mama. Uśmiech zawsze roz-
luźnia całe ciało.

A jakby to było, gdyby 
przez jakiś czas „zobaczyć” 
swoje myśli, ale nie przywią-
zywać się do nich. Tylko ob-
serwować. Nic więcej. Godzi-
nę świadomie nie narzekać. 
Godzina? Może to za dużo. 
Pół godziny? 10 min? A może 
w poczekalni, w przychodni? 
Wieczorem przed snem po-
wiedz sobie np. jutro od 10.15 
do 10.30 nie będę narzekać. 
Odczuj efekt i podziękuj so-
bie, nawet, jak się nie uda. I na 
drugi dzień powtórz ćwiczenie 
i znowu, i znowu. Po jakimś 
czasie zauważysz, że masz 
swobodną, lekką głowę. I ra-
dość w sercu!

I ruszaj się. Nie spaceruj. 
Taki wlokący się ruch, bardzo 
męczy. Chodź na miarę swo-
ich sił. Ale najpierw sprawdź 
swoją postawę! Stań na sze-
rokość bioder, połóż rękę na 

głowie i wyczuj, czubek gło-
wy, wyciągnij go delikatnie do 
sufi tu. Poczuj, jak kręgosłup 
się wyciąga, a brzuch wciąga! 
Postój tak chwilę, zaprzyjaźnij 
się z nową postawą. Stojąc, 
poruszaj luźno barkami, ręka-
mi. Wygodnie ci? To zacznij 
chodzić, pamiętając o pra-
widłowej sylwetce. I oddychaj 
przez nos.  Zauważ, jak sta-
wiasz kroki tak jak zawsze.  Po 
jakimś czasie zmień długość 
kroku, o trochę, wydłuż go 
i chodź, rękoma swobodnie 
wymachuj naprzemiennie: pra-
wa ręka lewa noga, lewa ręka, 
prawa noga i oddychaj przez 
nos. W pewnym momencie 
poczujesz, że klatka piersiowa 
wysuwa się do przodu. To do-
bry znak: ciało przypomniało 
sobie o prawidłowej posta-
wie. Chodź w takim tempie, 
żeby można było swobodnie 
oddychać i rozmawiać. Jak 
się zmęczysz, stań, odpocz-
nij i wyrównaj oddech. Szybki 
marsz, wbrew pozorom, wy-
maga mniej energii, niż spa-
cer. Poza tym podczas chodu, 
pracuje każda część ciała. 
Czasem bolą mięśnie, stawy, 
wtedy stań rozluźnij barki, całe 
ciało. I zacznij od krótkich dy-
stansów, 5', 10'...po jakimś cza-
sie dystans może być dłuższy. 
Może nawet potruchtasz?

Oczywiście, chodź w par-
kach, nad jeziorem w górach, 
w bardzo wygodnych butach 
i ubraniu. Pod pachę ze zdro-
wiem.

używanie  niedobranych 
kosmetyków może sprawić, 
że skóra zacznie chorować 
i zamiast do salonu piękno-
ści panie trafi ą na konsulta-
cje do dermatologa.

Zatem co pani radzi?
 
Niestety, starsze panie 
zapominają o pielęgnacji 
skóry szczególnie latem, 
kiedy operuje ostre słońce. 
Regularnie powinny nawil-
żać swoją skórę, muszą ją 
też pielęgnować wieczorem 
poprzez nakładanie peelin-
gów i maseczek, dlatego, 
że jak wspomniałam, skóra 
wiotczeje m.in. z czasem 
ubywa w niej  kolagenu. 
Warto, by panie szczegól-
nie latem zaopatrzyły się 
w fi ltry np. „pięćdziesiątki”, 
które ochronią skórę przed 
nadmiernym UV, szczególnie 
na plaży, gdzie to niektóre 
panie „smażą się” na słońcu. 
Niestety sucha skóra, to 
większa ilość zmarszczek, 
a tej przypadłości chciały-
byśmy na pewno uniknąć. 
Zwróćmy też uwagę na to, 
by latem nie stosować zbyt 
dużej ilości makijażu. Wy-

starczy dobry krem, można 
pomalować troszeczkę 
rzęsy, podkreślić usta i to 
wystarczy.

„Gabinet Metamorfoz” 
– cóż to takiego?

„Gabinetem Metamorfoz” 
nazywamy nasz świnoujski 
salon piękności. To jest miej-
sce magiczne! U nas panie 
robią się młodsze o wiele 
lat, twierdzą, że nawet pięć 
i więcej lat im ubyło, tylko 
po jednej wizycie w naszym 
gabinecie. Bardzo cieszymy 
się, że towarzyszą im takie 
odczucia. Metamorfoza ma 
służyć temu, by poczuć się 
młodziej, aby inaczej spoj-
rzeć na samą siebie, by po 
prostu się podobać: rodzi-
nie, partnerowi, znajomym. 
Chcę zwrócić też uwagę, 
że my nie tylko dbamy 
o skórę i twarz. Jesteśmy 
też salonem fryzjerskim, 
zatem – kiedy zsumuje się: 
makijaż i wizytę o fryzjera, to 
panie wtedy czują się piękne 
wewnętrznie i zewnętrznie. 

Dziękuję za rozmowę



14 Gazeta Senior nr 08/2021 www.GazetaSenior.pl

ławeczka Mieszkańca 
MAPA nowych ławek we Wrocławiu 

Dla wielu osób, nie tylko 
seniorów, zbyt mała liczba 
ławek w przestrzeni miejskiej 
jest sporym utrudnieniem. 
Naprzeciw tym problemom 
wyszedł Wrocław. Prezydent 
Jacek Sutryk zdecydował się 
rozszerzyć projekt „Ławecz-
ka mieszkańca”. Tylko w tym 
roku w ramach programu za-
montowanych zostanie 60 no-
wych ławek. Wiemy już, gdzie 
postawione zostaną Ławecz-
ki Mieszkańca. Lokalizacje, 
w których najbardziej brakuje 
ławek, zgłaszali wrocławianie. 

- Bardzo się cieszę z za-
angażowania mieszkańców, 
którzy w taki sposób troszczą 
się o swoją najbliższą okolicę 
i swoich sąsiadów. To „lokalsi” 
wiedzą najlepiej, gdzie bra-
kuje miejsca, by usiąść i od-
począć, a także na których 
ulicach brakuje ławek dla se-
niorów. Łącznie, swoje suge-
stie przesłało nam 193 miesz-
kańców - mówi Jacek Sutryk, 
prezydent Wrocławia.

Gdzie staną ławeczki 
Mieszkańca

1. ul. Zabrodzka
2. plac przy ul. Kościuszki, 

ul. Komuny Paryskiej i ul. 
Świstackiego

3. ul. Sztabowa w pobliżu ul. 
Pocztowej        

4. skrzyżowanie al. gen. Halle-
ra i ul. Powstańców Śląskich

5. ul. Zaporska/ ul. Gajowicka        
6. plac przy ul. Kościuszki, 

ul. Komuny Paryskiej i ul. 
Świstackiego

7. przestrzeń między bloka-
mi przy ul. Świstackiego        

8. ul. Wiejska        
9. ul. Bracharska        
10. ul. Gen. Bora-Komorow-

skiego        
11. ul. Karmelkowa        

12. ul. Karmelkowa        
13. ul. Powstańców Śląskich
14. ul. Racławicka (przy bu-

dynku Fundacji Edukacji 
Międzynarodowej)        

15. skwer na rogu ul. Piastow-
skiej/Sienkiewicza        

16. ul. Gdańska (przed ROD)        
17. ul. Tapicerska        
18. ul. Ścinawska (od strony 

torów kolejowych)        
19. ul. Buforowa        
20. ul. Kard. Wyszyńskiego        
21. ul. Nowaka-Jeziorańskie-

go i ul. Poświęcka
22. ul. Bujwida        
23. ul. Rumiankowa/ Komeń-

skiego        
24. ul. Jaracza        
25. na rogu ul. Polanowskiej 

i ul. Kamieńskiego        
26. ul. Rajska (skwer z ka-

pliczką)        
27. al. Karkonoska (w pobliżu 

budynku radia)        
28. ul. Hugona Kowarzyka        
29. ul. Hugona Kowarzyka
30. ul. Wełniana        
31. ul. Bardzka
32. ul. Gajowicka (obok od-

działu WOT)        
33. ul. Falzmanna        
34. skwer Obrońców Helu 

przy ul. Zaleskiego i ul. 
Goszczyńskiego

35. ul. Brodnicka        
36. Park S. Tołpy (przy placu zabaw)        
37. Park S. Tołpy (przy konte-

nerze WCRS)        
38. zieleniec przy ul. Młodej - 

wzdłuż rzeki        
39. Park Słoneczny na Gaju        
40. zieleniec przy ul. Trzebni-

ckiej / ul. Św. Wincentego        
41. Park Kasprowicza        
42. skwer ul. Kosmiczna / ul. 

Chlebowa
43. zieleniec w pobliżu  ulic 

Canalleta i Bacciarellego        
44. skwer przy ul. Łużyckiej/ul. 

Osobowickiej        
45. skwer przy ul. Łużyckiej/ul. 

Osobowickiej        
46. skwer przy ul. Zawalnej        
47. skwer przy ul. Cabaja/ul. Cie-

ślikowskiego/ul. Meissnera        
48. ul. Nadbrzeżna 14        
49. ul. Idzikowskiego        
50. ul. Idzikowskiego        
51. skwer przy ul. da Gamy 

i ul. Chałupniczej        
52. skwer przy ul. da Gamy 

i ul. Chałupniczej
53. zieleniec przy ul. Pako-

sławska        
54. ul. Jemiołowa/ ul. Gajowicka
55. ul. Lwowska/ ul. Jemiołowa
56. ul. Skwierzyńska / ul. 

szczęśliwa
57. ul. Powstańców Śląskich/ 

ul. Zaporowska
58. ul. I. Lejba Pereca
59. ul. Piotra Skargi/ ul. Wierz-

bowa
60. ul. Sztabowa.

Zasady wyboru 
lokalizacji do 
ustawienia „ławeczki 
mieszkańca”

Każda osoba mogła zgłosić 
jedną lokalizację (weryfi kacja 
odbyła się na podstawie adre-
su IP). Wszystkie zgłoszone 
lokalizacje były analizowane 
przez ofi cer pieszą oraz Dział 
Planowania i Analiz Biura 

Zrównoważonej Mobilności 
pod kątem użyteczności dla 
osób o ograniczonej mobilno-
ści, zwłaszcza osób starszych. 
Głównym kryterium analizy 
była odległość od miejsc, 
które są istotne dla głównych 
adresatów „Ławeczki miesz-
kańca”. Na podstawie analizy 
wszystkich zgłoszeń powstała 
lista rankingowa. O miejscu 
na liście rankingowej nie de-
cydowała kolejność zgłoszeń. 
Po ustaleniu kolejności na 
liście wszyscy zgłaszający 
zostali poinformowani, czy 
ich lokalizacje zostały zakwa-
lifi kowane do realizacji. Loka-
lizacje, które nie będą zreali-
zowane w 2021 r. będą nadal 
analizowane i realizowane 
w kolejnych latach wg pozy-
cji w rankingu i dostępnych 
środków budżetowych. Oso-
by, które otrzymały informację 
o niezakwalifi kowaniu swojej 
lokalizacji do tegorocznej ak-
cji, w ciągu najbliższego mie-
siąca otrzymają szczegółową 
analizę zgłoszenia.

Źródło: 
Urząd Miejski Wrocławia

Opaski z imieniem i nazwiskiem dla pacjentów
Od 1 stycznia 2022 
roku szpitale zyskają 
prawo do podawania 
na opaskach identy-
fi kujących pacjenta 
jego imienia, nazwiska 
oraz daty urodzenia. 
Eksperci od RODO 
przeciw temu prote-
stują. Władze placó-
wek medycznych się 
cieszą – donosi serwis 
Prawo.pl.

O tym, że łatwo pomylić pa-
cjenta, wiadomo nie od dziś. 
Pod koniec ubiegłego roku 
do Szpitala Czerniakowskie-
go w Warszawie przywieziono 

grupę pensjonariuszy domu 
pomocy w ciężkim stanie, 
w tym dwie kobiety. Jednej 
nie udało się uratować. Per-
sonel szpitala na podstawie 
dokumentacji, którą miała 
przy sobie pacjentka, poin-
formował jej córkę o śmier-
ci. Okazało się, że w trakcie 
transportu dokumentacja wy-
mieszała się, a gdy rzekoma 
córka stawiła się w placówce, 
przekonała się, że jej praw-
dziwa mama... żyje.

„Brak na opasce imienia 
i nazwiska, to największe 
zagrożenie, jakie prawnicy 
wyrządzili pacjentom w Pol-
sce. Doskonale, że projekt 
ustawy literalnie to porusza 
i wskazuje na tę potrzebę” – 
mówi cytowany przez Prawo.
pl Szymon Brzosko, dyrektor 
medyczny fi rmy Da Vita, pro-
wadzącej stacje dializ w całej 
Polsce.

Jednak eksperci od RODO 
krytykują to rozwiązanie: 
„Projektowany przepis cofa 
ochronę danych osobowych 
w szpitalach do lat 90- tych 
i jest niezgodny z unijnym 
rozporządzeniem o ochronie 
danych pacjenta” – mówi cy-
towana przez serwis dr Aneta 
Sieradzka, adwokat, spe-
cjalistka od ochrony danych 
w ochronie zdrowia.

Obecnie, zgodnie z art. 36 
ust. 3 ustawy o działalności 
leczniczej, pacjentów szpitala 
zaopatruje się w znaki identy-
fi kacyjne. Taki znak zawiera 
informacje pozwalające na 
ustalenie: imienia i nazwiska 
oraz daty urodzenia pacjen-
ta, a w przypadku noworod-
ka urodzonego w szpitalu – 
imienia i nazwiska matki, płci 
i daty urodzenia dziecka ze 
wskazaniem roku, miesiąca, 
dnia oraz godziny i minuty 

w systemie 24-godzinnym 
(w przypadku noworodka 
urodzonego z ciąży mnogiej 
– także cyfry wskazujące na 
kolejność rodzenia się).

Informacje te mają być za-
pisane w sposób uniemożli-
wiający identyfi kację pacjenta 
przez osoby nieuprawnione. 
W praktyce na opasce poda-
wany jest numer identyfi ka-
cyjny pacjenta ze szpitalnego 
systemu.

Zgodnie z projektem, 
pacjenci będą otrzymy-
wać opaskę identyfi kacyjną 
z imieniem, nazwiskiem i datą 
urodzenia. Ponadto warunki, 
sposób i tryb zaopatrywania 
pacjentów w znaki identyfi ka-
cyjne określa w rozporządze-
niu minister zdrowia.

Źródło informacji: 
PAP MediaRoom

REKLAMA

Nowy kompleks dla 
seniorów w Mosznej 
Starzejące się spo-
łeczeństwo wymaga 
specjalistycznej infra-
struktury i profesjo-
nalnej opieki, a de-
mografi czny trend 
owocuje nowymi 
inwestycjami. Jednym 
z takich wszechstron-
nych projektów jest 
Dom Seniora Amazon-
ka w woj. opolskim. 
Kompleks położony 
jest wśród zieleni, 
z dala od zgiełku 
i hałasu, w urokliwym 
sąsiedztwie Zamku 
w Mosznej. 

Ośrodek oferuje pokoje dla 
osób wymagających cało-
dobowej opieki; mieszkania 
wspomagane – dla samo-
dzielnych samotnych osób 
lub par seniorów oraz miejsca 
dziennego pobytu, czyli cza-
sową opiekę dla osób potrze-
bujących wsparcia i rehabi-
litacji np. po leczeniu, urazie 
lub na potrzeby wytchnienio-
we (czas wyjazdu/odpoczyn-
ku opiekuna). 

Na co zwrócić uwagę wy-
bierając dom opieki? Na po-
czątek warto przyjrzeć się 
właśnie architekturze i infra-
strukturze, sprawdzić, czy jest 
ona przyjazna osobom star-
szym z ograniczonymi moż-
liwościami w poruszaniu się. 
W Domu Seniora Amazonka 
wszystkie pokoje wyposażono 

we własną łazienkę, a całość 
przystosowano do korzystania 
przez osoby z ograniczeniami 
w poruszaniu się. Mieszkal-
na część pokoju spełnia tzw. 
standard powierzchniowy 
i wynosi zazwyczaj około 20-
22 m2 w przypadku pokoju 
jednoosobowego oraz około 
32-35 m2 w przypadku pokoju 
dwuosobowego. Na wyposa-
żeniu pokoju znajdujemy łóżko 
z możliwością pełnej regulacji 
pozycji, szafę, stół, krzesła 
z podłokietnikami ułatwiające 
wstawanie oraz szafkę noc-
ną. Każdy pokój i mieszkanie 
wspomagane są objęte syste-
mem przywoławczo-alarmo-
wym zarówno w łazience, jak 
i w części mieszkalnej. 

Oprócz dostosowanych 
do potrzeb seniorów pokoi 
i mieszkań znajdziemy tu mnó-
stwo części wspólnych takich 
jak atrium, kącik kominkowy, 
kącik kawowy, bibliotekę, salę 
TV, kaplicę i liczne tarasy, które 
są dla podopiecznych gwa-
rancją jakości spędzanego tu 
czasu. 

Dom Seniora Amazonka za-
prasza, ul. Prudnicka 4, 47-370 
Moszna, tel. +48 515 078 004.

REKLAMA
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Willa PARYS, ul. Jeżynowa 28; 84-120 Chłapowo 

Rezerwacje: 604 504 261; 601 689 046
e-mail: biuro@willaparys.pl

REKLAMA

Jesienne turnusy rehabilitacyjne 
i relaksacyjne nad morzem!
Rehabilitacja górnych 
dróg oddechowych

• smaczne i zdrowe jedzenie
• zabiegi rehabilitacyjne
• Nordic Walking z instruktorem
• aromaterapia w saunie i grota solna
• komfortowe warunki
• klimatyczna kawiarnia i ogród

Klimatyczne Uzdrowisko 
Willa PARYS Chłapowo

Co sprawia nam najwięcej problemów?
AuTEM ZA GRANICĘ
Liczba wypadków po-
wodowanych przez 
polskich kierowców 
na zagranicznych 
drogach rośnie na 
przestrzeni ostatnich 
lat. W obecnym se-
zonie urlopowym do 
wielu krajów znowu 
można wjechać au-
tem, a ruch turystycz-
ny prawdopodobnie 
wyraźniej zaznaczy 
się w statystykach 
kolizji i wypadków. 
Jadąc poza Polskę, 
warto pamiętać, że 
na drodze coś może 
pójść nie tak i za-
wczasu sprawdzić, 
jak zachować się 
w takiej sytuacji. 

Niebezpieczne 
sytuacje 

Do największej liczby zda-
rzeń doszło w zeszłym roku 
na autostradach – podczas 
wyprzedzania lub włączania 
się do ruchu. Według oświad-
czeń sprawców najczęstszą 
przyczyną wypadków był 
tzw. martwy punkt – pojazd 

poszkodowanego znajdo-
wał się w niewidocznym dla 
kierującego punkcie.  - To 
kolejny dowód na to, że Po-
lacy wciąż uczą się jeździć 
po autostradach. Albo nie 
znamy zasad prawidłowego 
poruszania się po nich, albo 
te zasady lekceważymy. Re-
zultat jest podobny – stwa-
rzamy zagrożenie dla siebie 
i innych uczestników ruchu. 

Zdaniem ubezpieczyciela 
po szkodzie najwięcej prob-
lemów powoduje bariera 
językowa. Polscy kierowcy 
powszechnie mają za gra-
nicą trudności ze złożeniem 
szczegółowych wyjaśnień 
i prawidłowym wypełnieniem 
druku ARF, czyli anglojęzycz-
nego odpowiednika stoso-
wanego w Polsce wspólnego 
oświadczenia o zdarzeniu 
drogowym. To dokument 
zawierający opis przebiegu 
i miejsca zdarzenia, powsta-
łych uszkodzeń oraz dane 
uczestników. Bez tych infor-
macji likwidacja szkody jest 
utrudniona, a w skrajnych 
przypadkach niemożliwa. 
W zagraniczną podróż zde-
cydowanie warto zabrać ze 
sobą polsko-angielski wzór 
przydatnego w razie kłopo-
tów na drodze oświadczenia.

Postępowania po 
szkodzie za granicą 
w 4 krokach

Ubezpieczenie OC kupio-
ne w Polsce działa zarówno 

w kraju, jak i w państwach 
członkowskich Unii Euro-
pejskiej i Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego. Kto 
wybiera się poza tak określo-
ne terytorium, musi mieć ze 
sobą tzw. Zieloną Kartę (jej 
kolor w lipcu tego roku zmie-
nił się na biały) lub wykupić 
dodatkowe ubezpieczenie 
graniczne. Niezależnie od 
miejsca pobytu postępowa-
nie po wypadku lub kolizji 
jest identyczne. Poniżej 4 
podpowiedzi, jak właści-
wie uzupełnić oświadcze-
nie o zdarzeniu drogowym.

1. Pozyskanie danych 
sprawcy
Polski kierowca może 
być sprawcą lub poszko-
dowanym. W pierwszym 
przypadku musi podać 
drugiemu uczestnikowi 
wypadku swoje dane, 
a w drugim pozyskać je 
od niego. Potrzebne są: 
imię i nazwisko, adres 
oraz kraj pochodzenia 
sprawcy, marka, numer 
rejestracyjny i dane właś-
ciciela pojazdu, nazwa 
ubezpieczyciela oraz 
numer polisy. 

2. uzupełnienie informacji 
o kolizji/wypadku
W kolejnym kroku 
w oświadczeniu należy 
wpisać, co dokładnie się 
stało: kiedy doszło do 
zdarzenia, gdzie dokład-
nie miało ono miejsce (np. 
adres, współrzędne GPS), 
w jakich okolicznościach 

i jaki jest zakres powsta-
łych uszkodzeń.

3. Wykonanie zdjęć
Fotografi e to ważny do-
wód w procesie likwida-
cji szkód. Warto zrobić 
dokumentację zdjęciową, 
bo to ułatwi ubezpieczy-
cielowi prawidłową ocenę 
zdarzenia.

4. Zgłoszenie szkody
Wypełnione i podpisa-
ne przez uczestników 
oświadczenie należy 
przekazać ubezpieczycie-
lowi sprawcy. Robi się to 
samodzielnie lub poprzez 
przedstawiciela zakładu 
ubezpieczeń w swoim kra-
ju. W Polsce informacje na 
ten temat można uzyskać 
w Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym 
lub w PBUK.

- Jeśli w czasie uzupełnia-
nia formalności pojawią się 
jakieś trudności, np. prob-
lemy językowe, sprawca 
odmówi podpisania oświad-
czenia lub upiera się przy 
nieprawdziwej wersji wyda-
rzeń – warto wezwać policję, 
która sporządzi notatkę ze 
zdarzenia. To ważny dowód, 
gdy staramy się o odszko-
dowanie – mówi Damian An-
druszkiewicz odpowiedzialny 
za ubezpieczenia komunika-
cyjne w Compensa TU S.A. 
Vienna Insurance Group.

Źródło: Compensa TU 
S.A. Vienna Insurance 

Group

Jesienny Relaks 
nad Dadajem

Hotel *** Star Dadaj Resort & Spa 
w Centrum Warmii i Mazur

Zapraszamy na aktywne wczasy dla seniorów na Warmię 
i Mazury.  Polecamy unikalne pakiety z zabiegami w Spa 

i wypoczynek nad przepięknym jeziorem Dadaj.

Zniżka 5% na Ogólnopolską Kartę Seniora

• Pakiety 3 lub 6-dniowe 
z pełnym wyżywieniem (3 
posiłki, w tym dania kuchni 
warmińskiej)

• Noclegi w pokojach 
1,2,3,4-osobowych z łazien-
kami i TV

• 2 zabiegi w cenie przy 
pobycie 3-dniowym (hy-
dromasaż, okład częściowy 
borowino-wy/masaż częś-
ciowy pleców)

• 3 zabiegi w cenie przy poby-
cie 6-dniowym (hydromasaż, 
okład częściowy borowi-
nowy, masaż całościowy 
relaksacyjny/klasyczny)

• owoce w pokoju na powi-
tanie, bezpłatny parking, 
Wi-Fi 

• basen, sauna, własna plaża 
z pomostem, duży zielony 
teren wokół ośrodka, bliskość 
lasu

• wypożyczenie łodzi lub kaja-
ku 1 godzina w cenie (od V 
do X – 1x per pobyt)

• korzystanie z kortów teniso-
wych 1 godzina w cenie (od V 
do X w zależy od dostępno-
ści) 

• możliwość wypożyczenia 
sprzętu wodnego i rowerów 
szosowych

• kijki do Nordic Walking, 
tenis stołowy, bilard gratis 
bez limitów

• 10 % zniżki na dodatkowe 
zabiegi w SPA

Rezerwacje: 89/514-57-29, 882-133-968
e-mail: hotel@star-dadaj.pl

www.stardadaj.pl

Hotel Star Dadaj *** Resort & Spa
Dadaj k. Ramsowa, 11-010 Barczewo, woj. Warmińsko-Mazurskie

Ceny Pakietów od 470 zł / os. w pokoju dwuosobowym
Dzieci do lat 3 - Gratis! Od 3 do 10 lat - 50% Ceny!

REKLAMA
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POCIĄGIEM BERNINA EXPRESS PRZEZ ALPY / 5 dni
SALZBURG – CHUR – TIRANO – WERONA – SIRMIONE  

– ZELL Am SEE – REJS TATKIEM PO JEZIORZE ZELLER SEE

Wakacje nad morzem
Sprawdź, co robić, by nie zmieniać plaż w śmietniska

Tysiące turystów wy-
poczywa nad wodą. 
Nie tylko Bałtyk, ale 
także  jeziora i rzeki 
zachęcają do relaksu 
na łonie natury. To 
czy będzie on udany, 
w dużej mierze zale-
ży od nas samych. 
Nierzadko bowiem 
można spotkać w są-
siedztwie akwenów 
śmieci pozostawione 
przez ludzi. 

Jak pokazują bowiem staty-
styki Głównego Urzędu Staty-
stycznego, z roku na rok Po-
lacy produkują coraz więcej 
śmieci. W 2019 r. były to już 
332 kg/osobę, podczas gdy 
zaledwie pięć lat wcześniej aż 
o 49 kg mniej – 283 kg/osobę. 
A znaczna część z nich produ-
kowana jest podczas naszych 
urlopów. – Pomimo podejmo-
wanych kolejnych działań, ta-
kich jak wprowadzenie opłaty 
recyklingowej za torby wyko-
nywane z tworzyw sztucznych 
czy wycofywanie ze sprzeda-

ży jednorazowych sztućców, 
talerzy i słomek, produkcja 
odpadów wciąż rośnie. Dlate-
go w dobie wszechobecnego 
plastiku tak istotne jest korzy-
stanie np. z wielorazowych 
albo biodegradowalnych opa-
kowań. W przeciwnym razie 
zaleje nas fala śmieci, również 
w miejscach odpoczynku – 
mówi Felice Scoccimarro, 
prezes Amest Otwock Sp. 
z o.o., która zajmuje się profe-
sjonalnym gospodarowaniem 
odpadami. 

Morze… śmieci 

Zgodnie z informacjami 
przedstawianymi przez WWF 
Polska, ponad połowa odpa-
dów (56 proc.), które znajdują 
się na plażach Morza Bałty-
ckiego, to tworzywa sztuczne. 
A część z nich jest wyjątkowo 
zniechęcająca do odpoczyn-
ku nad wodą. To bowiem 
niedopałki papierosów, które 
nie tylko szpecą wyjątkowy, 
nadmorski krajobraz, ale są 
również niebezpieczne dla 
całego ekosystemu. – Niedo-
pałki, nie dość, że zawierają 
wiele szkodliwych dla ludzi 
i  zwierząt substancji, w tym 
rakotwórczych, to mogą roz-
kładać się nawet przez 10 

lat. Dodatkowo, te niewielkie 
przedmioty, mogą zostać po-
mylone z pożywieniem np. 
przez ptaki – tłumaczy Felice 
Scoccimarro. 

Olbrzymim problemem na 
plażach, brzegach jezior czy 
rzek, są również inne niele-
galnie porzucone odpady. 
Plastikowe i szklane butelki 
to śmiertelne niebezpieczeń-
stwo dla owadów czy ma-
łych ssaków, które wabione 
słodkimi pozostałościami po 
napojach wchodzą wewnątrz 
opakowania i nie są w sta-
nie znaleźć drogi powrotnej. 
Takie śmieci pozostawione 
same sobie przyczyniają się 
także do produkcji mikropla-
stiku, który jest już wszech-
obecny we wszystkich więk-
szych akwenach świata. 
Według raportu Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) 
z 2019 r. „Microplastics in 
drinking-water” cząstki plasti-
ku są wszędzie. Zostały one 
wykryte w wodzie morskiej, 
słodkiej, ściekach, żywności, 
powietrzu i wodzie pitnej (kra-
nowej i butelkowanej). Tym 
bardziej niezmiernie ważne 
jest, aby podczas wypoczyn-
ku na łonie natury zawsze pa-
miętać o zabieraniu ze sobą 
wszystkich odpadów. W ten 

sposób można ograniczyć 
skalę ingerencji człowieka 
w środowisko. 

Podróże z troską 
o środowisko

Śmieci na plażach to jednak 
niejedyny problem, który 
związany jest ze zwiększo-
nym w okresie wakacyjnym 
ruchem turystycznym. Już 
sam wybór środka transportu 
może mieć w szerszej per-
spektywie kolosalne znacze-
nie dla środowiska i wielko-
ści śladu węglowego, który 
pozostawia każdy z nas. Jak 
wynika z danych Communi-
ty of European Railway and 
Infrastructure Companies 
(CER), podróż samolotem to 
średnio aż 244 g dwutlenku 
węgla w przeliczeniu na je-
den kilometr podróży jednej 
osoby. Znacznie lepiej ta sta-
tystyka wygląda w przypadku 
samochodów (102 g CO2) 
i transportu autobusowego 
(90 g CO2). Poza konkuren-
cją natomiast znajdują się po-
ciągi. W ich przypadku jeden 
kilometr podróży jednego pa-
sażera to zaledwie 28 g dwu-
tlenku węgla.  

Słuchacze UTW w Ostro-
wie Wlkp., skupieni w kole 
Turystocykliści kierowanym 
przez Ryszarda Dolatę, od-
wiedzili Regionalny Zakład 
Zagospodarowania Odpa-
dów. Celem wizyty była edu-
kacja ekologiczna. Seniorzy  
mieli możliwość poznania 
procesu segregacji odpa-
dów i obserwowania, ile i ja-
kich odpadów trafia każdego 
dnia na ostrowską instalację 
i w jaki sposób te odpady 
są przetwarzane. Zobaczyli 
stanowiska – przenośniki ta-
śmowe – na których następu-
je segregacja odpadów. Byli 
pod wrażeniem uciążliwości 
wykonywanych prac, kiedy 
to pracownik obsługujący 
punkt selektywnej zbiórki 
dokonuje wyłącznie ręcznej 
segregacji śmieci (segrega-
cja na frakcje, w tym odpady 
niebezpieczne np. baterie, 
tusze itp.). Szczególnie za-
interesował seniorów proces 
recyklingu – odzysku od-
padów, które mogą służyć 
zastosowaniu w procesach 
produkcyjnych, w tym odzy-
skiwaniu energii jako paliwa 
energetycznego. – Stara-

my się przekazywać wiedzę 
w zakresie segregacji odpa-
dów, tego jak ta segregacja 
powinna wyglądać oraz jak 
duży wpływ ma ona na na-
sze środowisko, oraz naszą 
przyszłość – mówiła podczas 
spotkania z seniorami Marze-
na Wodzińska, prezes Zarzą-
du RZZO. 

Seniorzy podkreślali, że 
będą uczyć swoje dzieci 
i wnuki prawidłowej segre-
gacji odpadów i zwracać im 
większą uwagę, aby trafiały 
one do odpowiednich po-
jemników. Po to, aby mogli 
wyrobić sobie nawyki segre-
gowania oraz nauczyć się tej 
czynności.  

Warto znać się na 
segregacji odpadów!
Kazimierz Nawrocki

Fot. Barbara Peukert

REKLAMA

ROZkłAdAMY CENY NA NIEOPROCENtOwANE RAtY. Zapraszamy do rezerwacji, również przez stronę www.arionsenior.pl

 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

29 lat tradycji

HIt!

wYPRZEdAŻ 

OStAtNICH 
MIEJSC

wCZASY NAd MORZEM z dojazdem autokarem 
łEBA  –  Dom Wczasowy, 200 m do plaży, 3 posiłki dziennie
30.08-09.09.2021, 11 dni/10 nocy cena od 1995 zł w pok. 2 os.
w cenie: przejazd autokarem z klimatyzacją, 10 noclegów, wyży-
wienie 3 x dziennie, ubezpieczenie, wycieczka z przewodnikiem 
na Półwysep Helski. Możliwy rejs statkiem po Zatoce Puckiej.

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 685 zł 
wARMIA I MAZURY - 6 dni: 06-11.09.2021 cena 1360 zł

w cenie: przejazd autokarem z klimatyzacją, noclegi w hote-
lach/domach wczasowych, śniadania i obiadokolacje, opieka 

pilota, ubezpieczenie.

UkRAINA – tRUSkAwIEC: SANAtORIUM kARPAtY****
8 dni/7 nocy cena od 1 290 zł w pok. 2 os.
12 dniowe cena od 2 590 zł w pok. 2 os.

w cenie: przejazd autokarem, 4 zabiegi lecznicze/dziennie, 
wyżywienie 3 x dziennie (bufet), ubezpieczenie, rezydent.

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: 8 noclegów, przejazd autokarem klasy Lux, śniadania 

i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.

MAGICZNA  GRUZJA – SAMOLOtEM / 8 dni

wyjazdy z krakowa, katowic, Gliwic
Dla Klientów z pozostałych miast proponujemy nocleg w Hotelu

w Krakowie przed i po wycieczce
 w PROMOCYJNEJ CENIE  65 zł/nocleg.

wYLOt  z  kRAkOwA
Dla Klientów z pozostałych miast proponujemy nocleg w Hotelu

w Krakowie przed wycieczką  z transferem na lotnisko 
w PROMOCYJNEJ CENIE  65 zł/osoba

Cena:  2590 zł + 1390 zł  za bilet lotniczy wizzAir 

Świadczenia: opieka polskiego przewodnika, 7 noclegów w ho-
telach 3*, 7 śniadań, 7 obiadokolacji w tym jedna w formie Bie-
siady Gruzińskiej z pokazem tradycyjnych tańców i śpiewów,  
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, przejazd autokarem 
w Gruzji, przejazd samochodami terenowymi do świątyni Ger-
geti, degustacja wina, warsztaty kulinarne, ubezpieczenie.

KUTAISI – MTSCHETA -  TBILISI – BODBE - SIGHNAGHI - NAPAREULI
ANANURI – KAZBEGI – GUDAURI – UPLITSIKHE – TSAKALTUBO
- JASKINIA PROMETEUSZA – BATUMI  z Ogrodem Botanicznym

28.09 – 05.10.2021

w cenie: przejazd komfortowym autokarem klasy Lux, nocle-
gi w hotelach***, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 4 – godzinny 
przejazd przez Alpy pociągiem Bernina Express w panoramicz-
nych wagonach, opieka pilota, ubezpieczenie.

15.09 - 19.09.2021
!!! OStAtNI tERMIN w 2021 r.!!!

Cena:  1750 zł + 380 zł za bilet na pociąg



18 Gazeta Senior nr 08/2021 www.GazetaSenior.pl

AUTOPROMOCJA

Czytaj codziennie 
w Internecie 

GazetaSenior.pl

Gazeta Senior w Internecie 
codzienne źródło wiadomości i propozycji 

dedykowanych seniorom - zdrowie, turystyka, 

fi nanse, kultura, wydarzenia, oferty dla seniorów.  

Gazeta Senior 
na Facebooku 

https://www.facebook.com/GazetaSenior

REKLAMA

w cenie:
• 7 noclegów w wybranym pokoju
• Całodzienne wyżywienie (śnia-

dania i kolacja – bufet, obiad ser-
wowany; 23.07-28.08 śniadania 
i obiadokolacja - bufet)

• 10 zabiegów fi zykalnych (elek-
troterapia, światłolecznictwo, 
krioterapia miejscowa, hydrote-
rapia solankowa, inhalacja)

• Kompleks basenów bez ograni-
czeń (basen rekreacyjny z atrak-
cjami, bicze i kaskady wodne, 
przeciwprąd, basen solankowy 
z hydromasażem, jacuzzi, ścieżka 
do masażu stóp, sauna fi ńska)

• Poranna gimnastyka w basenie 
(od pon.do pt)

• Sala Fitness bez ograniczeń
• Wieczorek taneczny (lampka 

wina, ciasto) lub biesiada grillo-
wa (muzyka na żywo, konkursy, 
nagrody) - zgodnie z kalenda-
rzem wydarzeń ośrodka

• Wi-Fi
• Tenis stołowy, bilard, kijki do 

Nordic Walking
• Doba - do 14.00 w dniu przyjaz-

du do 10.00 w dniu wyjazdu; wa-
runkiem rezerwacji 20% zaliczka.

Za dodatkową opłatą: Zwierzęta 35 
zł/doba (małe rasy do 5 kg); parking 
15 zł/doba (VII i VIII), 10 zł/doba 
(pozostałe miesiące); wypożyczal-
nia rowerów; szlafroki; wycieczki; 
zabiegi kosmetyczne.

Sezon A Sezon B Sezon C
6.03-24.03

23.10-14.11    

24.04-29.05
18.09-23.10

29.05-26.06
21 08.18.09

Pokój ekonomiczny 875 zł 924 zł 1120 zł
Pokój komfortowy 980 zł 1015 zł 1260 zł
Pokój 1 - osobowy 1085 zł 1120 zł 1400 zł

tel. (0 91) 38 63 359, fax. (091) 38 47 903
e-mail: jantar24@wp.pl, info@jantar-spa.pl

OFERTA SPECJALNA DLA SENIORÓW 

kompleks wypoczynkowo – Rehabilitacyjny JANtAR - Spa
al. Bursztynowa 31, Niechorze

REZERwACJE

SENIORZY NAD MORZEM

SUPER 
CENY

ODRA CENTRuM 
Krystyna Ziętak

Niewątpliwie jedną 
z atrakcji turystycz-
nych Wrocławia jest 
jego położenie nad 
Odrą, do której wpa-
dają rzeki: Oława, 
Ślęża, Bystrzyca 
i Widawa. Śródmiej-
ski Węzeł Wodny, 
stanowiący fragment 
Wrocławskiego Wę-
zła Wodnego, jest 
ewenementem na 
skalę europejską. 
Czy to jest dosta-
tecznie doceniane 
i wykorzystywane 
przez mieszkańców 
i turystów? 

Fundacja OnWater.pl, istnie-
jąca we Wrocławiu od roku 
2013, jako cel postawiła 
sobie pokazanie roli rzeki 
w życiu miasta i populary-
zację jej historii. To rzeka 
Odra i unikalny układ hy-
drologiczny ukształtowały 
miasto. Fundacja na swo-
jej platformie internetowej 
http://onwater.pl/fundacja/ 
ma motto, słowa Talesa z Mi-
letu: „Początkiem wszech-
rzeczy jest woda”. Powsta-
ła z inicjatywy Stanisława 
i Kamila Zarembów. Kamil 
Zaremba jest twórcą pierw-
szego w Polsce domu miesz-
kalnego na wodzie na Odrze 
przy Wybrzeżu Słowackiego 
We Wrocławiu.

Szlak Odry

Mieszkam we Wrocławiu od 
roku 1961, ale istnienie Odry 

odczułam dopiero w roku 
1997, podczas powodzi stule-
cia. Przedtem Odra nie istnia-
ła w mojej świadomości. Była 
sobie po prostu rzeką, tak jak 
wiele innych i tu nagle okazało 
się, że trzeba się jej bać. Moje 
nastawienie do Odry zmieniło 
się, gdy dwadzieścia lat póź-
niej w roku 2017 „odkryłam” 
Fundację OnWater.pl, a kon-
kretnie organizowane przez 
nią spacery szlakiem Odry. 
Nie udało mi się wziąć w nich 
udziału, bo liczba miejsc była 
ograniczona. 

28 tablic wytyczających 
„Szlak Odry” to pomysł Fun-
dacji, która chce w ten spo-
sób zbliżyć wrocławian do 
rzeki. Tablice zawierają mniej 
znane fakty historyczne 
o bulwarach, mostach i stop-
niach wodnych we Wrocła-
wiu. „Zaliczenie” wszystkich 
28 tablic to moje niespeł-

nione marzenie. Na stro-
nach internetowych Fundacji 
h t t p : / / o n w a t e r. p l / s z l a k / 
można przeczytać cieka-
we informacje o miejscach 
i obiektach zaznaczonych 
tablicami. Pierwszy punkt 
na szlaku to stopień wodny 
Opatowice, Śluza Opatowi-
ce, a ostatni: wodny Rędzin, 
Śluzy Rędzin. Ósmym punk-
tem jest słynny Most Grun-
waldzki. 

Odrateka

Utrwalanie historii Odry 
i mieszkańców Wrocławia, 
miasta nad rzekami, to ko-
lejny projekt Fundacji. Two-
rzona baza Odrateka prze-
chowuje zdjęcia, książki, 
materiały fi lmowe i różne 
eksponaty zbierane z myślą 
o następnych pokoleniach, 
umożliwia więc sentymen-

Edukacyjno-kulturalny dom na wodzie 
Nie tylko 

wakacyjna propozycja

WCZASY WYPOCZYNKOWE, POBYTY WEEKENDOWE, 
TURNUSY Z ZABIEGAMI DLA SENIORÓW

HOTEL***GROMADA
ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój

Tel./fax: 41 378 30 01 (do 04) e-mail: buskohotel@gromada.pl
www.gromada.pl/hotel-busko-zdroj 

• Pokoje z łazienkami oraz TV, telefon, Wi-Fi, czajnik
• Restauracja (domowa kuchnia)
• Kawiarnia dla smakoszy „małej czarnej“ lub wielbicieli 

kolorowych trunków
• Zakład Leczniczy z pełnym zapleczem rehabilitacyjnym

1 sierpnia b.r. w Hotelu otwarto Zakład Leczniczy z najwyższej 
generacji sprzętem medycznym, zatrudniający wysokiej klasy spe-
cjalistów w dziedzinie fi zjoterapii. Na gości czeka 16 gabinetów 
zabiegowych i sala do wypoczynku, a „płynne złoto” Buska-Zdro-
ju, czyli kąpiele siarczkowe, są już dostępne na miejscu w Hotelu. 
Bogata oferta zabiegów z zakresu balneoterapii, fi zykoterapii, hy-
droterapii, masaży oraz kinezyterapii pomoże przy schorzeniach 
narządu ruchu, problemach ortopedycznych, kostnych, reumatycz-
nych oraz skórnych. Nasi fi zjoterapeuci, w oparciu o najnowsze do-
konania naukowe i indywidualne podejście do pacjenta, pomogą 
poprawić sprawność oraz jakość życia naszych Gości.

Pobyt w HOTELU GROMADA 
MEDICAL SPA 

Wyjdzie Ci na zdrowie!

Hotel***Gromada w Busku-Zdroju leży w uzdrowiskowej części 
kurortu przy zabytkowym Parku Zdrojowym z Pijalnią Wód oraz 
nowo otwartą Tężnią oddaloną o 80 m od Hotelu. Wraz z oran-
żerią i z alejkami spacerowymi tworzą kompleks przyciągający 
kuracjuszy przez cały rok.

REKLAMA
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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

Zapraszamy do kontaktu  
Buksa Travel, ul. Stojałowskiego 50, 
Bielsko-Biała
Infolinia: +48 33 811 77 26
E-mail: biuro@buksatravel.pl

 ͫ smaczne i obfite 
pełne wyżywienie

 ͫ swojska, rodzinna 

atmosfera  
(klienci to Polacy)

 ͫ wyłącznie  
polska obsługa

Wyjazd autokaru 
możliwy z 60 
miast w Polsce!

12 dni od 1349 zł

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.

10 dni od 

1149 zł

LATO 2021
Dlaczego 
Buksa Travel?

REKLAMA

talną podróż do przeszłości. 
Z myślą o przyszłości tworzy 
się wodne ogrody, w tym pły-
wające wyspy lęgowe. Ma to 
poprawiać stan flory i fauny. 
Te działania mają również 
charakter edukacyjny. Budu-
ją poczucie odpowiedzialno-
ści za otaczającą nas przyro-
dę, która w zabetonowanych 
miastach ulega degradacji. 
Fundacja dba o czystość 
środowiska. Regularnie or-
ganizuje sprzątanie wrocław-
skich rzek.

Odra Centrum

Odra Centrum to, moim zda-
niem, najciekawszy projekt 
zrealizowany przez Funda-
cję OnWater.pl. Trochę zwa-
riowany. Wszystko zaczęło 
się w grudniu 2015, gdy Za-
rząd Fundacji powołał ośro-
dek edukacyjno-kulturalny 
Odra Centrum, a skończyło 
w czerwcu 2021, gdy Odra 
Centrum przycumowało obok 
Mostu Grunwaldzkiego przy 
ujściu rzeki Oławy do Odry. 

Budowa Odra Centrum, 
czyli domu na wodzie, trwała 
wiele lat i zaczęła się w re-
jonie Mostu Milenijnego. To 
tam po raz pierwszy odwie-
dziłam Centrum w budo-
wie w kwietniu 2019, razem 
z grupą seniorów z Klubu 
Seniora przy Stowarzysze-
niu Żółty Parasol. Pozna-
łam wtedy Kamila Zarembę, 
„ojca” Odra Centrum, i Annę 

Surówkę, fantastycznych za-
paleńców, miłośników Odry. 
Byłam oczarowana koncep-
cją budowy domu na wodzie 
– jest bardzo ekologiczny. 
Chodzi o sposoby ogrze-
wania (z podłogi i sufitu), 
wymiany powietrza, oczysz-
czania wody, itd. W trakcie 
wizyty poznałam słowa: 
szara woda i rekuperator. 
To też jest w Odra Centrum. 
Szarą wodę otrzymuje się 
po oczyszczeniu wody do 
mycia, a rekuperator to urzą-
dzenie do wentylacji, które 
umożliwia odzyskanie ciepła 
z wywiewanego z budynku 
powietrza. Odra Centrum jest 
bardzo szczelne. Powietrze 
wymienia się w nim trzy razy 
na godzinę – to się w gło-
wie nie mieści. Dom jest jak 
lodówka. Lodówka w lecie 
chłodzi, a w zimie, jak się ją 
„przewróci” na drugą stronę, 
to grzeje – oddaje ciepło. 
Mówił o tym Kamil Zaremba 
na spotkaniu z seniorami. 
Nie potrafię sobie wyobrazić, 
jak to naprawdę działa.

Przepchnięcie stulecia

Tak można określić prze-
mieszczenie Odra Centrum 
rzeką z okolic Mostu Mile-
nijnego na Osobowicach do 
Opatowic. Kibicowałam temu 
wydarzeniu na brzegu Odry 
przy starcie i żałowałam, że 
nie mogę obserwować prze-
pchnięcia z bliska. Wszystko 

zakończyło się pełnym suk-
cesem, chociaż trwało dłużej 
niż planowano. Odra Cen-
trum (300 ton, 65 m długości, 
400 m kw. powierzchni) całe 
i zdrowe szczęśliwie dopły-
nęło do śluzy na Opatowi-
cach późnym popołudniem 
14 maja 2019. Przeprawa 
przez 2 śluzy i 10 mostów 
w towarzystwie dwóch pcha-
czy, 6 łodzi i 3 dronów nie 
była łatwa. Wszystko było na 
styk, co do milimetra. Radio 
Wrocław nadawało relację 
na żywo z tego niesamowi-
tego wydarzenia – transportu 
stulecia. 

Na Opatowicach kontynu-
owano budowę Odra Cen-
trum. Ściany się zazieleniły 
żywą roślinnością. Gdy Odra 
Centrum dotarło do punk-
tu docelowego obok Mostu 
Grunwaldzkiego, na jego 
dachu powstała kawiarnia, 
z której można podziwiać 
rzekę i wodne wysepki oraz 
odpoczywać. Rzeczno-
-morskie dekoracje z ekolo-
gicznych produktów tworzą 
niepowtarzalną atmosferę 
wewnątrz obiektu. Na pokła-
dzie znajduje się skrzynka 
"zero waste – weź mnie jeśli 
się przydam". Można tam coś 
dołożyć lub wziąć.

Pomysł goni pomysł

Na przykład, trzy rybki pływa-
ją w akwarium i zasilają wodę 
zbędnymi dla nich "produk-

tami", które dzięki bakteriom 
są przetwarzane na "nawozy 
naturalne" dla roślin na ścia-
nie powyżej akwarium. Zielo-
na ściana jest zraszana wodą 
z akwarium, a jej nadmiar 
wraca do niego. Dzięki tej 
symbiozie rybki czują się po-
trzebne, rośliny pięknie kwit-
ną. Podziwiałam ten pomysł.

Warsztaty w Odra 
Centrum

Odra Centrum pełni ważną 
rolę edukacyjną. Zajęcia, 
rozszerzające wiedzę dzie-

ci i dorosłych na temat Odry 
oraz podwodnego świata, są 
prowadzone w innowacyjny 
sposób. W Szkole na Wo-
dzie dzieci zdobywają wiedzę 
o rzece, jej historii, budow-
nictwie wodnym, ekologii, 
florze i faunie. Mała Szkutnia 
jest miejscem, w którym moż-
na zbudować swoją pierwszą 
łódkę, poznać tajniki szkutni-
ctwa i zakochać się w Odrze. 

W zimie, gdy Odra Centrum 
cumowało jeszcze w rejonie 
Opatowic, moja koleżan-
ka Basia Kiela brała udział 
w warsztatach renowacji 

drobnych mebli. Jest dumna, 
że własnoręcznie odnowiła 
taboret. Jestem przekonana, 
że Odra Centrum będzie pa-
miętać o seniorach. Już teraz 
można uczestniczyć w spot-
kaniach autorskich na jego 
pokładzie.

Odra Centrum to unikalny 
na europejską skalę projekt, 
wspólne dzieło kilkunastu 
osób. Oficjalnie otwarto je 
na początku czerwca 2021. 
Inne miasta mogą zazdroś-
cić Wrocławiowi takiej wod-
nej atrakcji. Warto powielać 
ten pomysł.

Odra Centrum obok Mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu
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