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REKLAMA

Niebawem kolejna, 
8. edycja Łódz-
kich Senioraliów. 
Już od 21 maja br. 
w trakcie dwuty-
godniowego ma-
ratonu wydarzeń 
odbędzie się wiele 
spotkań z cieka-
wymi osobami 
oraz gwiazdami 
polskiej estra-
dy. Jedną z nich 
będzie Stanisława 
Celińska – aktorka 
i wokalistka, która 
w zeszłym roku 
wydała swój 9. 
album. Dwukrot-
na laureatka Orła, 
która po wielkim 
sukcesie w Can-
nes, niespodzie-
wanie zniknęła ze 
sceny. Po ciężkich 
zmaganiach z cho-
robą alkoholową – 
na nowo odnalazła 
radość z życia. 
Jak to zrobiła?

Trudne dzieciństwo

Aktorka nie odcina się od 
swojej przeszłości. Tak samo 
otwarcie, jak o chorobie al-
koholowej, mówi również 
i o swoim niełatwym dzie-
ciństwie. Urodzona tuż po 
wojnie doznała biedy, którą 
pamięta do dziś. W jednym 
z wywiadów dla “Gazety 
Senior” w 2015 r. aktorka 
opowiada o swojej rodzinie. 

Matka skrzypaczka grała na 
skrzypcach na ulicy, by za-
pewnić rodzinie pieniądze 
na chleb. Dom dziadków ak-
torki w trakcie wojny został 
niemalże zrównany z ziemią, 
a na mieszkanie rodzina Ce-
lińskich musiała czekać. Do-
stali je dopiero po śmierci 
ojca aktorki. Co więcej, mat-
ka praktycznie nie bywała 
w domu – od małego wycho-
wywała ją więc babcia, która 
mieszkała z nimi razem na 
wsi.

Upadła gwiazda 
Cannes

O Stanisławie Celińskiej 
pierwszy raz usłyszeliśmy 
w 1970 r. – po słynnej roli Niny 
w filmie Andrzeja Wajdy "Kra-
jobraz po bitwie". Opowiadał 
on o losach więźniów byłe-
go obozu koncentracyjnego 
w zachodnich Niemczech tuż 
po wyzwoleniu przez Amery-
kanów. To właśnie tam Tade-
usz poznaje młodą Żydówkę 
Ninę, w której rolę wcieliła się 
Celińska. To właśnie za tą rolę 
w wieku zalewie 23 lat zosta-
ła nominowana do nagrody 
w Cannes. To otworzyło przed 
nią wrota do sławy – nomina-
cja przysporzyła jej ról w wie-
lu kultowych filmach. Jednak 
po paśmie sukcesów niespo-
dziewane przyszedł kryzys. 
Zastój, problemy w życiu pry-
watnym oraz poważny prob-
lem z alkoholem. Aktorka 
była jedną z pierwszych osób 
publicznych, które przyznały 
się do choroby alkoholowej.

Wygrana 
z uzależnieniem

W 1988 r. po kilkunastu la-
tach uzależnienia definityw-
nie zerwała z nałogiem. Na 
jednej z płyt w utworze "Wiel-
ka słota” śpiewa z Muńkiem 
Staszczykiem, że "picie wódy 
to nie jest dobra rzecz, ja 
sama dziś to wiem". Aktorka 
kończy w tym roku 75 lat, od 
34 nie pije alkoholu, nie pali 
oraz w dalszym ciągu czerpie 
z życia garściami. Aktorka 
wystąpiła w wielu znakomi-

tych produkcjach, nagrała 9 
płyt oraz wyśpiewała niejed-
ną trasę koncertową. Można 
więc śmiało powiedzieć, że 
po 40. odniosła drugi sukces. 
W 2001 r. wieku 54. lat została 
laureatką Orła – za najlepszą 
rolę drugoplanową w filmie 
"Pieniądze to nie wszyst-
ko". Wyczyn ten powtórzyła 
w 2010 r. rolą Kamińskiej. 
Grając w filmach, jednocześ-
nie pojawiała się na scenie 
teatru. Dostawała również 
role w serialach jak "Barwy 
Szczęścia".

Przygoda z muzyką

Po raz pierwszy śpiewaniem 
aktorka zainteresowała się 

już tak naprawdę w dzieciń-
stwie. Przytacza często aneg-
dotę, w której opowiada, jak 
to w wieku 12 w trakcie An-
drzejek wywróżono jej taką 
przyszłość. Z wylanego wo-
sku wyszły jej bowiem maski. 
Z perspektywy czasu artystka 
jest pewna, że to właśnie było 
znakiem tego, iż zwiąże się 
z aktorstwem i śpiewaniem. 
Nigdy jednak nie wiązała ze 
śpiewem poważnych nadziei. 
Jak mówi w wywiadzie "śpie-
wam od dziecka, ale przez 
lata traktowałam to bardzo 
po macoszemu. Zresztą, teatr 
był moją pełnowymiarową, 
pełnoetatową pracą. I jesz-
cze grałam w filmie, w se-
rialach". Na poważnie zajęła 

fot. Szymon Michta
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się nią stosunkowo niedaw-
no. Pierwszy album wydała 
w 2002 r. Niedawno ukazała 
się kolejny, tym razem 9. al-
bum. Jej piosenki zbierają 
bardzo pochlebne recenzje, 
a sama jest nazywana pol-
ską Cesarią Evorą. Nic dziw-
nego, skoro współpracuje 
z najlepszymi muzykami oraz 
autorami tekstów. Wśród nich 
znaleźli się m.in. Wojciech 
Młynarski, Muniek Staszczyk, 
Marcin Sosnowski etc.

Życie na pełnych 
obrotach

Aktorka nie zwalnia tempa. 
Mimo że od kilku lat nie po-
jawia się regularnie na ekra-
nie, ani na deskach teatru 
– w dalszym ciągu poświęca 
się pracy I dużo koncertuje. 
Niekiedy przychodzi na nie 
po 800 osób. Koncerty wiążą 
się z ogromnym wysiłkiem. 
Występy przed tak dużym 
gronem widzów jednak jej zu-
pełnie nie stresują. Na pyta-
nie "jak się [...] przygotowuje 
do występów?" odpowiada, 
że sukces zawdzięcza ze-
społowi muzyków, z którymi 
współpracuje. "Mam wspa-
niałych muzyków z pełnym 
składem instrumentalnym: 
fortepian, saksofon, akorde-
on, wiolonczela, gitara, kon-
trabas i dwie perkusje. Sam 
koncert to jednak jeszcze nie 
wszystko po dwugodzinnym 
występie artystka spotyka się 
i rozmawia z publicznością. 
"Oddaję ją ludziom, ale i oni 
dają mi swoją też pozytywną 
energię" – mówi.

Wiara czyni cuda

Co spowodowało tyle pozy-
tywnych zmian w życiu ak-
torki? Wielu powiedziałoby, 
że było to wyjście z nałogu. 
Sama ona twierdzi natomiast, 
że w uporaniu się z proble-
mem alkoholowym pomogła 
jej wiara w Boga. Jak mówi 
– „odkąd Mu zaufałam, moje 
życie jest łatwiejsze i szczęś-
liwsze”. Jak jednak zapewnia 
– nie jest typowym mohero-
wym beretem”. Następnie 
z uśmiechem dodaje, że 
„Chrystus jest taką niebywałą 
postacią. To silny mężczyzna, 
który potrafił powywracać 
stoły w świątyni”. I dodaje, że 
zarówno Bóg, jak i jego Syn 
bardzo jej pomogli. W wywia-
dach często podkreśla, że 
dostała od Boga drugie, a na-
wet i trzecie życie. Dał jej rów-
nież wspaniałych przyjaciół, 
bo – „drugi człowiek jest po-
trzebny”. Tym samym jednak 
nigdy nie było jej dane zwią-
zać się z kimś. Po wyczer-
pującym rozwodzie aktorka 
poświęciła się wychowaniu 
córki, karierze i nałogowi. Po 
powrocie do domu nie miała 
już czasu na układanie sobie 
życia z drugą osobą. Dziś 
wolne chwile poświęca na 
spacery z psami.

Zapraszamy do śledzenia bieżących zapowiedzi dotyczących 
VIII Łódzkich Senioraliów
https://uml.lodz.pl/seniorzy/projekty/lodzkie-senioralia/
https://www.facebook.com/SeniorzywLodzi

Jak przebiegają 
przygotowania do 
VIII edycji Łódzkich 
Senioraliów?

Właśnie zakończył się na-
bór partnerów, którzy wezmą 
udział w tegorocznej edycji wy-
darzenia. Zgłosiły się dziesiątki 
organizacji pozarządowych, 
instytucji, grup nieformalnych 
oraz seniorów chcących za-
prezentować swoje umiejętno-
ści na scenie lub podzielić się 
swoimi pasjami.

Ważne daty

„VIII Łódzkie Senioralia” od-
będą się w dniach 21.05 – 
03.06.2022 r. Dwa tygodnie 
wydarzeń dla seniorów przy-
gotowanych przez organiza-
torów i partnerów inicjatywy 
tradycyjnie otworzy uroczysta 
inauguracja.

Uroczysta inauguracja odbę-
dzie się 21 maja br. Będzie 
to okazja do podziwiania wy-
stępów na dużej scenie oraz 
skorzystania z oferty prezen-
towanej w strefie wystawien-
niczej. Następnie od 22 maja 
do 2 czerwca w całej Łodzi 
będą odbywać się wydarzenia 
u lokalnych partnerów. Chętni 
seniorzy wezmą udział także 
w akcji 50% zniżki, to opcja 
m.in. dla Partnerów Miejskiej 

Karty Seniora. Przypomina-
my, że w trakcie trwania Łódz-
kich Senioraliów posiadacze 
Miejskiej Karty Seniora mają 
zapewnione bezpłatne prze-
jazdy środkami komunikacji 
miejskiej.

Szczegółowy harmonogram 
będzie kolportowany przez 
miasto Łódź, najciekawsze 
wydarzenia i więcej szczegó-
łów już w kolejnym numerze 
"Gazety Senior".

W imieniu władz Miasta ser-
decznie zapraszamy do ak-
tywnego udziału w kolejnej 
odsłonie tego przedsięwzię-
cia, które z przyjemnością 
objęliśmy patronatem medial-
nym.

Największe łódz-
kie wydarzenie dla 
seniorów powra-
ca w tradycyjnej 
formie. Po raz ko-
lejny Łódź będzie 
zachęcać senio-
rów do aktywnego 
stylu życia, po-
szerzania wiedzy, 
rozwijania pasji 
i poznania miejsc, 
gdzie mogą je 
realizować. A re-
cital Stanisławy 
Celińskiej będzie 
jednym z ciekaw-
szych wydarzeń 
tej edycji seniora-
liów.

Przez dwa majowe tygodnie 
seniorzy będą rządzić Łodzią
VIII ŁÓDZKIE SENIORALIA

Fot. Wspólnie z trzema paniami Barbarami zapraszam na senioralia  
– Hanna Zdanowska prezydent Łodzi
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ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ:
parking monitorowany 10 zł za dzień, opłata klimatyczna 
ok. 2,5 zł za dzień/os., wypożyczenie: rowerów, szlafroków,
masaże, okłady borowinowe, wycieczki, 
Święta Wielkanocne – dopłata 250zł/os.

SENIORZY 
NAD MORZEM

2022 R.

W CENIE:
• 7 noclegów w komfortowych pokojach
• W pokoju: łazienka, ręczniki, TV, lodówka, sprzęt plażo-

wy (pokój ekonomiczny 12 m² i dwa tapczaniki jedno-
osobowe, pokój komfort 22-24 m² i łoże małżeńskie)

• Wyżywienie: śniadanie i kolacja – bufet, trzydaniowy 
obiad – serwowany

• 10 zabiegów fi zykalnych w dni robocze (elektroterapia, 
światłolecznictwo, krioterapia miejscowa, hydroterapia 
solankowa, inhalacja)

• Kryty kompleks basenowy bez ograniczeń (basen rekre-
acyjny z atrakcjami: bicze i kaskady wodne, przeciwprąd, 
jacuzzi, ścieżka do masażu stóp, sauna fi ńska)

• CODZIENNE MASAŻE W BASENIE SOLANKOWYM
• Poranna gimnastyka w basenie (od pon. do pt.)
• Sala Fitness bez limitu
• Wieczorek taneczny przy muzyce na żywo z ciastem 

i lampką wina
• Tenis stołowy, bilard, kijki do Nordic Walking
• Internet WiFi

POKÓJ 01.10 - 19.11.2022

EKONOMICZNY 1000 zł
KOMFORtOWY 1100 zł

1-OSOBOWY 1085 zł

REZERWACJE

RABATY DLA GRUP 
ZORGANIZOWANYCH!!!

TEL. (0 91) 38 63 359
NR KOM. 503 371 051
E-MAIL: info@jantar-spa.pl 
www.niechorze.jantar.ta.pl

NIECHORZE

Każdy, kto marzy 
o działce rekrea-
cyjnej, powinien 
zapoznać się 
z formalnościa-
mi, które wiążą 
się z jej zaku-
pem. Działanie 
Rodzinnych 
Ogródków Dział-
kowych w Polsce 
jest regulowane 
specjalną ustawą, 
która określa 
zarówno prawa, 
jak i obowiązki 
działkowców. 
Chcesz nabyć 
działkę rekrea-
cyjną? A może je-
steś właścicielem 
ROD? Sprawdź 
formalności 
i zasady do speł-
nienia podczas 
zakupu Rodzin-
nego Ogródka 
Działkowego.

Zakup działki rekreacyjnej: 
ceny, formalności, zasady

Rodzinne Ogródki 
Działkowe (ROD)

Rodzinne Ogródki 
Działkowe (ROD) 
– czym jest działka 
rekreacyjna?

Rodzinny Ogródek Działko-
wy to nic innego jak działka 
należąca do stowarzyszenia 
ogrodowego, czyli Polskiego 
Związku Działkowców (PZD). 
Do ROD wlicza się zarówno 
działki, które są użytkowa-
ne przez osoby prywatne, 
jak i wspólną powierzchnię, 
z której mogą korzystać 
wszyscy działkowcy. Z ak-
tualnych danych wynika, że 
w Polsce znajduje się blisko 

966 tysięcy działek rekre-
acyjnych, które są czyn-
nie wykorzystywane przez 
działkowców. Ideą powsta-
nia Rodzinnych Ogródków 
Działkowych było wygospo-
darowanie przestrzeni, w któ-
rej będzie można aktywnie 
spędzać czas, relaksować 
się, ale i uprawiać ekologicz-
ne warzywa i owoce. To prze-
strzeń przeznaczona m.in. 
dla seniorów, którzy potrze-
bują ciszy i spokoju. Warto 
jednak zaznaczyć, że kupno 
takiej działki polega tak na-
prawdę na nabyciu prawa do 
dzierżawy konkretnego tere-
nu oraz wykupieniu znajdują-
cej się na nim infrastruktury 
i wyposażenia takiego, jak 
np. altana czy rośliny.

Rodzinny ogródek 
działkowy cena 2022 
– ile kosztuje zakup 
działki rod?

Cena Rodzinnego Ogródka 
Działkowego zależy od wie-
lu czynników. Jednym z nich 
jest wielkość działki. Zgodnie 
z przepisami wielkość działki 
rekreacyjnej nie może prze-
kraczać 500 m2. Większość 
działek mieści się w tym 
ustawowym przedziale, choć 
w praktyce znajdziemy rów-
nież działki większe.

Ważnym kryterium w kon-
tekście ceny działki jest jej 
lokalizacja, tj. region, w któ-
rym się znajduje. Dla przy-
kładu działkę rekreacyjną 
w małej miejscowości można 
przejąć już za 5 000 zł. W du-
żym mieście bądź w bardzo 
atrakcyjnej lokalizacji np. 
nad morzem lub jeziorem, 
cena może dochodzić nawet 
do 300 000 zł. Nie znajdzie-
my jednak ofi cjalnego źródła 
informacji o ostatecznych, 
czyli transakcyjnych cenach 
działek rekreacyjnych.

Takie rozbieżności w ce-
nach są zależne także od in-
frastruktury oraz stanu dział-
ki, tj. altana, nasadzenia, 
ogrodzenie etc. Ważne jest 
również to, od kogo zdecy-
dujemy się kupić działkę. 
Każdy z właścicieli może ją 
wycenić według własnego 
uznania.

Decydując się na zakup 
działki, trzeba mieć na myśli 
nie tylko kwotę za nabycie 
praw do jej użytkowania, ale 
także jej bieżące utrzyma-

nie. Mimo że większość prac 
ogrodowych da się wykonać 
na własną rękę, to przy nie-
których może być potrzeb-
na pomoc fachowców, która 
będzie dodatkowym wydat-
kiem. Szczególnie jeśli dział-
ka jest zaniedbana lub bar-
dzo wymagająca.

Działka rekreacyjna 
– gdzie szukać ofert 
sprzedaży ROD

Zapotrzebowanie na dział-
ki rekreacyjne gwałtownie 
wzrosło w czasie pandemii, 
co oznacza, że wolnych 
ogrodów działkowych właś-
ciwie nie ma, a ceny tych, 
które mogą zmienić właści-
ciela, poszybowały w górę.
Związek działkowców nie 
prowadzi wykazu wolnych 
działek, dlatego szukając 
działki ROD, warto skontak-
tować się bezpośrednio z za-
rządem konkretnego ogro-
du, który jest blisko naszego 
miejsca zamieszkania. Ma to 
kluczowe znaczenie, gdyż 
zgodnie z prawem nie moż-
na dzierżawić działki rod na 
drugim końcu kraju. Oferty 
mogą pojawiać się w siedzi-
bach okręgowych zarządów 
Polskiego Związku Działkow-
ców. Jeżeli będziemy mieli 
szczęście i znajdziemy wol-
ny ogród, zostanie on nam 
przydzielony. To, co jeszcze 
możemy zrobić, to złożyć 
prośbę o przydział ogrodu 
i uzbroić się w cierpliwość, 
ponieważ kolejki oczekują-
cych są długie.

Realna droga w 2022 r. 
do wydzierżawienia ogródka 
działkowego to odkupienie 
jej na drodze komercyjnej 
od aktualnego działkowca. 
Szukanie ofert działek rekre-
acyjnych na sprzedaż war-
to zacząć od sprawdzenia 
ogłoszeń pojawiających się 
na tablicach informacyjnych 
położonych nieopodal ogro-
dów. Jeszcze prościej zna-
leźć działkę w Internecie. 
W tym celu warto skorzystać 
z popularnych serwisów 
ogłoszeniowych takich jak 
np. OLX, czy Gratka. Wy-
starczy zaznaczyć tam od-
powiednie ustawienia, które 
pozwolą wyszukać działkę 
rekreacyjną o pożądanym 
metrażu oraz we wskazanej 
lokalizacji i cenie. Tu także 
możemy obejrzeć zdjęcia 

przyszłego ogrodu i skontak-
tować się telefonicznie z ak-
tualnym właścicielem.

Kupno działki, czyli 
umowa przeniesienia 
praw do działki ROD 
od innego działkowca 
– co warto o tym 
wiedzieć?

Kupując działkę rod, trzeba 
przejść przez kilka etapów. 
Pierwszym z nich jest oczy-
wiście znalezienie atrakcyj-
nego ogródka. Przed kup-
nem warto sprawdzić kilka 
kwestii. Jeśli na działce znaj-
duje się obiekt np. altana, 
to przede wszystkim należy 
ocenić, czy nie jest on efek-
tem samowoli budowlanej. 
Jak to zrobić, znajdziemy 
m.in. w ustawie o rodzin-
nych ogrodach działkowych. 
Sprawdźmy również znajdu-
jące się na działce media, 
takie jak ujęcie wody pitnej 
lub zbiornik na nieczystości, 
prąd. Nie wszystkie działki są 
wyposażone w media, a na 
wielu terenach wciąż korzy-
sta się z wody ze studni.

Kupując działkę, trzeba 
zadbać także o załatwienie 
stosownych dokumentów. 
W przypadku małżeństw nie 
jest wymagana zgodna mał-
żonka na zawarcie umowy 
przeniesienia praw do ogro-
du działkowego. Zastana-
wiając się, jak napisać umo-
wę kupna-sprzedaży działki 
ogrodowej, powinniśmy wie-
dzieć, że dokument ten musi 
mieć formę pisemną i zostać 
poświadczony notarialnie, co 
nie jest tożsame z formą aktu 
notarialnego.

Kupno działki rod 
notariusz cena

Koszty, które będzie trzeba 
ponieść u notariusza to cena 
poświadczenia podpisu. 
Cena, czyli tzw. taksa nota-
rialna za poświadczenie jed-
nego podpisu wynosi 20 zł 
+ VAT (23 proc). Ale umowa 
przeniesienia praw do działki 
rod będzie opiewała na kon-
kretną sumę pieniężną, czyli 
cenę za jej odstąpienie. W ta-
kim przypadku maksymalna 
prowizja notariusza wynosi 
1/10 stawki wpisanej w do-
kumencie, ale nie więcej niż 
300 zł + VAT (23 proc).
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Umowa przedwstępna 
sprzedaży działki rod 
z zadatkiem

Jednym z rozwiązań może 
być także umowa przed-
wstępna sprzedaży dział-
ki rod z zadatkiem. Jest to 
dobry sposób na zabezpie-
czenie zarówno interesów 
nabywcy, jak i sprzedawcy 
na czas przed dokonaniem 
fi nalnej transakcji.

Wniosek 
o zatwierdzenie umowy 
przeniesienia działki 
rod

To jednak nie koniec formal-
ności. Umowę przeniesienia 
praw do działki wraz z wnio-
skiem o jej zatwierdzenie 
składamy w biurze zarządu 
ROD. ROD ma dwa miesią-
ce na rozpatrzenie naszej 
prośby. Brak odpowiedzi 
po dwóch miesiącach jest 
równoznaczne z jej zatwier-
dzeniem. Ale do tego czasu 
formalnie prawo do działki 
wciąż ma sprzedający. Co 
więcej, zarząd ma prawo nie 
wyrazić zgody na przenie-
sienia praw do działki z waż-
nych powodów, wówczas 
wskazuje w nasze miejsce 
nowego właściciela, który 
będzie zobowiązany do za-
płaty ustalonej w umowie 
kwoty sprzedającemu ogród. 
Nie możemy się od tego od-
wołać, ale zdarza się to spo-
radycznie.

Wzory dokumentów znaj-
dziemy m.in. na stronie inter-
netowej Polskiego Związku 
Działkowców.

Kupno działki od 
zarządu ROD

Kupno prawa do działki od 
osób prywatnych nie jest 
jednak jedyną metodą na 
pozyskanie takiego ogródka. 
Działkę można wydzierża-
wić także na mocy umowy 
z zarządem ROD. Od strony 
formalnej jest to trochę prost-
sze, jednak w 2022 r. wy-
dzierżawienie działki od ROD 
jest praktycznie niemożliwe 
z uwagi na brak wolnych 
ogródków.

Działka ROD – opłaty

Nowy działkowiec jest zo-
bowiązany do uregulowania 
dwóch opłat ogrodowych, 
które są jednorazowymi 
płatnościami regulowanymi 
w roku nabycia działki ROD.

Opłaty jednorazowe 
dla nowych 
działkowców:

• Opłata inwestycyjna 
(jednorazowa, opłacana 
w roku nabycia działki). 
Kwota przeznaczona na 
inwestycje, remonty i bie-
żącą konserwację infra-
struktury ogrodowej. Jej 
wysokość nie może prze-
kroczyć wartości infra-
struktury ogrodowej przy-
padającej na jedną działkę 

w ROD. W praktyce około 
200 zł

• Wpisowe (jednorazowa 
opłacana w roku naby-
cia działki). Kwota prze-
znaczona na zarządzanie 
ROD, a jej wysokość nie 
nie może przekroczyć 25 
proc. minimalnego wyna-
grodzenia. Zwykle około 
500-600 zł.

Wpisowe i opłata inwesty-
cyjna nie dotyczą działkow-
ców, którzy nabywają prawo 
do działki męża lub żony-
-działkowca. Nie dotyczą 
także wdowy lub wdowca, 
którzy przejmują działkę po 
zmarłym małżonku. Zwolnie-
ni są także działkowcy, którzy 
otrzymali działkę zamienną 
w związku z likwidacją ROD.

Inne opłaty ogrodowe 
opłacane rokrocznie 
lub według zużycia:

• Opłata ogrodowa uchwala-
na corocznie przez walne 
zebranie ROD, aktualnie 
w granicach 0,6 zł za m2 
powierzchni użytkowej 
działki.

• Liczniki. Opłaty za zużytą 
wodę i energię elektrycz-
ną.

• Wywóz śmieci.
• Składka członkowska. Dla 

osób, które zostaną człon-
kiem PZD składka człon-
kowska z tytułu przynale-
żenia do PZD wynosi 6 zł 
za rok, stawka dla małżon-
ka to 3 zł.

Kto może zostać 
właścicielem działki 
ROD?

Działkowcem może zostać 
osoba pełnoletnia, miesz-
kająca na stałe w Polsce 
lub posiadająca kartę sta-
łego pobytu. Jedna osoba 
może dzierżawić tylko jedną 
działkę. Wyjątek stanowią 
tu małżeństwa, które mogą 

dzierżawić ją wspólnie. Do-
datkowym ukłonem w stronę 
małżeństw, w sytuacji, gdy 
tylko jedna osoba jest dzier-
żawcą ogrodu, jest pierw-
szeństwo do możliwości 
korzystania z działki w razie 
śmierci małżonka. Stosowne 
oświadczenie trzeba złożyć 
na piśmie w razie zgonu mał-
żonka-dzierżawcy.

Umowa przeniesienia 
praw do działki – 
darowizna, jako jedno 
z możliwych rozwiązań

To jak powinna wyglądać 
umowa przeniesienia praw 
do działki, jest regulowane 
przez ustawę o ogródkach 
działkowych. Przeniesienie 
prawa zawsze odbywa się 
na podstawie oświadczenia, 
które zawiera się w pisem-
nej umowie pomiędzy dział-
kowcem a nowym nabywcą 
działki. W takiej umowie mu-
szą znaleźć się także kwestie 
określające to, jak działko-
wiec rozliczy się z kupującym 
za znajdującą się na działce 
infrastrukturę. Nie zawsze 
istnieje jednak konieczność 
pobierania opłaty za pra-
wa do działki. Często dzieje 
się tak w przypadku rodzin, 
które chcą przekazywać je 
sobie nieodpłatnie. W takim 
wypadku dochodzi do prze-
kazania darowizny, co należy 
jasno podkreślić w umowie.

Wypowiedzenie umowy 
dzierżawy działki ROD

Wypowiedzenie umowy dzier-
żawy działki ROD to rozwiąza-
nie, z którego może skorzy-
stać zarówno działkowiec, jak 
i zarząd ROD. Taki dokument 
zawsze musi mieć jednak for-
mę pisemną. Wypowiedzenie 
ze strony zarządu może na-
stąpić m.in. na skutek nieprze-
strzegania regulaminu przez 
działkowca, samowoli budow-
lanej. Także dzierżawca może 

zrezygnować z użytkowania 
działki, o czym powinien po-
informować zarząd nie później 
niż na miesiąc przed planowa-
nym zakończeniem dzierżawy, 
na koniec miesiąca kalenda-
rzowego.
Dziedziczenie działki 
ROD – czy jest możliwe 
?
Z przepisów, którymi kieruje 
się Polski Związek Działkow-
ców, wynika, że po śmierci 
dzierżawcy danego ogródka, 
dysponentem terenu pozo-
staje zarząd związku. Prawo 
do użytkowania działki wyga-
sa więc w dniu śmierci dział-
kowca, który ją dzierżawił 
i nie wchodzi w skład spadku 
po zmarłym. Dziedziczenie 
rod nie jest więc prawnie 
możliwe.

Pewną furtką, w sytuacji, 
gdy dzierżawcą ogrodu jest 
tylko jeden z małżonków, jest 
pierwszeństwo skorzystania 
z działki po zmarłym mężu 
lub żonie. Nie jest to jednak 
proces automatyczny, sto-
sowne oświadczenie trze-
ba złożyć na piśmie w razie 
śmierci małżonka-dzierżaw-
cy.

Inaczej sprawa wygląda 
w przypadku nasadzeń czy 
innego rodzaju infrastruktury, 
która znajduje się na działce. 
Te elementy są częścią masy 
spadkowej i podlegają dzie-
dziczeniu, gdyż były włas-
nością zmarłego.

Źródła: U S T AWA z dnia 
13 grudnia 2013 r. o rodzin-

nych ogrodach działkowych; 
Polski Związek Działkowców 

(Regulamin, Dokumenty)

REKLAMA

W malowniczej miejscowości uzdrowiskowej Wysowa-Zdrój 

• Leczenie i rehabilitacja
• Wykwalifi kowana kadra i 

całodobowa opieka pielęgniarska
• Nowoczesna baza zabiegowa 

(ponad 30 rodzajów zabiegów 
z fi zyko, hydro i kinezyterapii)

• Basen rehabilitacyjny

• Jadalnia
• Biblioteka
• Winda, Ośrodek przyjazny Osobom 

Niepełnosprawnym
• Zadaszony plac ogniskowy
• Wypoczynek indywidualny oraz 

spotkania integracyjne

tel. 18 35 32 024, tel. kom. 510 132 958
recepcja@sanatoriumglinik.pl
www.sanatoriumglinik.pl

Centrum Rekreacyjno-Lecznicze "GLINIK I" 

REZERWACJA:
+48 503 037 729
+48 59 810 94 69
rehabilitacja@albatros-jaroslawiec.pl
www.albatros-jaroslawiec.pl

• 40 zabiegów rehabilitacyjnych
• Dostęp do strefy SPA: basen kryty, sauna, jacuzzi
• Basen letni z podgrzewaną wodą

ZAPRASZAMY na turnusy rehabilitacyjne 
i pobyty zdrowotne:

Albatros SPA & SKI to idealne miejsce na wypoczynek 
i odzyskanie zdrowia nad morzem. 

Albatros położony jest w centrum Jarosławca, pośród 
zadbanej zieleni parkowej, skąd jest tylko 10 minut 

spacerem do plaży.

REKLAMA
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Jak wypełnić wniosek, gdzie złożyć, ile się czeka?

Dopłata do dekodera 
lub telewizora 2022

Już niebawem 
telewidzowie 
w całej Polsce 
będą odbierać 
nowy, lep-
szy sygnał na 
swoim ekranie. 
Niestety, starsze 
telewizory mogą 
mieć problem 
z przystoso-
waniem się do 
nowej rzeczy-
wistości. Kiedy 
te zmiany wejdą 
w życie? Jak 
przygotować 
swój telewizor 
do możliwo-
ści odbierania 
nowej telewizji 
naziemnej? Jak 
starać się o rzą-
dowe dofinan-
sowanie de-
kodera? Gdzie 
zakupić pewny 
sprzęt, który 
będzie odbierać 
nowy sygnał?  

Telewizja naziemna 
zmiany – co dla nas 
oznaczają?

W okresie od 28 marca do 27 
czerwca nastąpi zmiana spo-
sobu nadawania naziemnej 
telewizji cyfrowej w Polsce. 
Oznacza to, że telewizory za-
czną odbierać lepszy dźwięk 
i obraz. Poprawa jakości tych 
parametrów przyniesie od-
biorcom wiele korzyści. Bę-
dziemy w stanie zauważać 
więcej szczegółów na ekra-
nie, a cały obraz stanie się 
bardziej dynamiczny. Głosy 
i melodie w programach te-
lewizyjnych będą wyraźniej 

i czyściej słyszalne. Inny 
sposób nadawania wiąże się 
ze zmianami technicznymi, 
które najprościej można wy-
różnić w taki sposób:

• rezygnujemy ze starego 
standardu DBV-T/MPEG-
4,

• przyjmujemy nowy stan-
dard DVB-T2/HEVC.

Oznacza to, że stary typ sy-
stemu nie będzie już więcej 
obsługiwany przez nasze 
urządzenia. Telewizja DBV-T/
MPEG-4 zostanie dezakty-
wowana zgodnie z przygoto-
wanymi przez rząd etapami.

Terminy zmian. Kiedy 
włączą nową telewizję?

Przejście na nowocześniej-
szy standard telewizyjny 
podyktowany jest wejściem 
w życie nowych przepisów 
unijnych. Zmieniono prze-
znaczenie częstotliwości, 
która do tej pory była wy-
korzystywana przez telewi-
zję. Oznacza to, że państwa 
członkowskie UE zostały 
zobligowane do przejścia 
na inne pasmo. To zaś spo-
wodowało szansę unowo-
cześnienia systemu i do-
pasowania go do komfortu 

telewidzów. W Polsce zmiana 
sposobu nadawania telewizji 
naziemnej nastąpi w czte-
rech etapach. W każdym 
z nich do nowego standardu 
nadawania zostaną włączo-
ne kolejne gminy.

1. Etap nr 1 – od 28 marca. 
Obejmie on południowo-
-zachodnią strefę Polski.

2. Etap nr 2 – od 25 kwiet-
nia. Obejmie on północno-
-zachodnią oraz część 
centralnej strefy Polski.

3. Etap nr 3 – od 23 maja. 
Obejmie on największy 
obszar Polski: środek, po-
łudnie i wschód.

4. Etap nr 4 – od 27 czerw-
ca. Obejmie on resztę 
kraju, czyli południowo-
-wschodnią strefę Polski.

Aby dowiedzieć się, kiedy 
dokładnie nasza gmina zo-
stanie włączona do nowego 
systemu, warto skorzystać 
z wyszukiwarki terminów 
przełączeń online. Jest to 
oficjalne narzędzie udostęp-
nione przez KPRM Cyfryza-
cja. Dzięki niemu można się 
dowiedzieć, kiedy w naszym 
miejscu zamieszkania na-
stąpi przejście multipleksów 
MUX 1, 2 i 4 na nowy stan-
dard nadawania. Póki co 

zmianą nie są objęte multi-
pleksy nr 3 i 8.

Multipleks to grupa progra-
mów telewizyjnych wcho-
dzących w jeden pakiet. 
Przykładowo, w skład multi-
pleksu MUX-1 wchodzą m.in. 
takie kanały, jak Polo TV, TV 
Trwam, czy Eska TV.

Decyzja Urzędu 
Komunikacji 
Elektronicznej dot. TVP 
a zmiany w telewizji 
naziemnej

Dlaczego zatem multipleks 
nr 3 i 8 nie jest objęty transfe-
rem na nową częstotliwość? 
Dla multipleksu nr 8 nie okre-
ślono jeszcze konkretnego 
terminu zmiany. Oznacza to, 
że programy takie jak: TVP 
Kultura HD, TVP Rozrywka, 
Metro, Zoom TV, Nowa TV, 
Telewizja WP, będą wciąż 
działały w „starym systemie”.

Najwięcej kontrowersji bu-
dzi fakt przesunięcia przyłą-
czenia do nowego standardu 
multipleksu MUX-3. Znajdują 
się na nim kanały należące 
do Telewizji Polskiej, a więc 
główne polskie kanały infor-
macyjne: TVP 1, TVP 2 czy 
TVP Info. Zgodnie z decyzją 
UKE z dnia 24 marca 2022 r. 

Sanatorium 2022 
LISTA ZMIAN

W kwietniowym wydaniu 
"Gazety Senior" pisaliśmy 
o wymogach i zasadach obo-
wiązujących w sanatoriach 
w 2022 r. Krótka aktualizacja 
dot. zmian, które wprowa-
dzono od daty publikacji po-
przedniego numeru.

• Test na obecność wiru-
sa SARS-CoV-2 nie jest 
warunkiem rozpoczęcia 
turnusy w sanatorium 
lub szpitalu sanatoryj-
nym ani leczenia w żad-
nej placówce medycznej. 

• Rehabilitacja pacjentów po 
COVID-19 w uzdrowiskach 
na NFZ potrwa do 30 
czerwca 2022 r. i obejmie 
skierowania wystawione 
tylko do 4 kwietnia br.

• Przypominamy, że od 
kwietnia w sanatoriach na 
NFZ jest drożej. Stawki za-
kwaterowania i wyżywienia 
poszły w górę.

Więcej informacji w zaktu-
alizowanych artykułach Sa-
natorium 2022 i Odpłatność 
za sanatorium NFZ 2022 dla 
emeryta na GazetaSenior.pl.

Szczepienie 
COVID-19
Dla seniorów 80+ 

20 kwietnia br. ruszyły 
szczepienia przeciw CO-
VID-19 drugą dawką przypo-
minającą dla seniorów 80+. 
Jakie kryteria należy spełnić 
i które preparaty są podawa-
ne jako tzw. czwarta dawka 
szczepionki?

Ministerstwo Zdrowia kie-
ruje czwartą dawkę szcze-
pionki do seniorów, którzy 
otrzymali pełny schemat 
szczepienia podstawowe-
go (w tym z dawką dodat-
kową) a pierwszą dawkę 
przypominającą wykonano 
preparatem mRNA, tj. Pfizer-
-BioNTech lub Moderna. MZ 
podkreśla, że przed poda-
niem drugiej dawki przypo-
minającej należy zachować 
odstęp co najmniej 5 mie-
sięcy od podania pierwszej 
dawki przypominającej. 
W szczepieniu przypomi-

nającym stosowane są wy-
łącznie szczepionki mRNA: 
Comirnaty (Pfizer-BioNTech) 
i Spikevax (Moderna).

Kryteria, które należy 
spełnić, aby otrzymać tzw. 
Booster:
• wiek 80+;
• odstęp minimum 150 dni 

od poprzedniego szcze-
pienia przypominającego;

• przyjęcia pierwszej dawki 
przypominającej szcze-
pionki mRNA.

Tym osobom system wy-
stawi automatycznie skie-
rowanie na szczepienie. 
W przypadku braku skie-
rowania lekarz w punkcie 
szczepień może wystawić 
skierowanie od ręki, jeśli 
spełniamy ww. Kryteria.
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 RENOMOWANE BIURO PODRÓŻY 
WYCIECZKI 2022  - BEZ  NOCNYCH  PRZEJAZDÓW!

tel. 12 632 01 50, kom. 781 892 523,    pon - pt  09:30 - 16:30   www.arionsenior.pl    email:  arion@arion.pl
Kraków, ul. Karmelicka 32       Klientom spoza Krakowa oferujemy noclegi w hotelu w Krakowie - przed i po wycieczce

30 lat tradycji SUPER PROMOCJA! 
CZARNOgÓRA 

07.05 - 16.05.2022
2499 zł 2249 zł

TANIEJ!!!
www.arionsenior.pl

WCZASY NAD MORZEM Z DOJAZDEM AUTOKAREM

EXPRES LODOWCOWY W SZWAJCARII  
gLACIER EXPRESS / wycieczka 6 dni

Zwiedzanie: DAVOS - ST MORITZ -  
  LUCERNA - VADUZ - LIEChtENStEIN

13.06 - 18.06.;  04.07 - 09.07;. 15.08 - 20.08.; 11.09 - 16.09.
 Cena: 2.760 zł + 1070 zł  bilet z obiadem na pociąg Glacier 

Express + 350 zł dwie kolejki na górę Pilatus.  
 W cenie: przejazd, 5 noclegów, 2 posiłki dziennie, opieka pilota, 

ubezpieczenie. Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice

POCIĄgIEM BERNINA EXPRESS  
PRZEZ ALPY / 5 dni

AUSTRIA - SZWAJCARIA - WŁOCHY
Zwiedzanie:  CZESKI KRUMOV - SALZBURg - CHUR - TIRANO 

WERONA - SIRMIONE - ZELL am SEE. Terminy: 
 10.05-14.05.   ;   21.06-25.06.   ;   30.08-03.09.2022
 24.05-28.05.   ;   19.07-23.07.   ;   06.09-10.09.2022
 07.06-11.06.   ;   09.08-13.08.   ;  13.09 -17.09.2022

Cena: 1.870 zł + 430 zł  bilet na pociąg Bernina Express
W cenie: przejazd, 4 noclegi, 2 posiłki dziennie, opieka pilota, 

ubezpiecz. Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice

WŁOCHY / tOSKANIA - LIGURIA / wycieczka  8 dni
Zwiedzanie: CORTONA – SIENA - SAN gIMIgNANO REgION 
CHIANTI-  FLORENCJA - LUKKA - PIZA - CINQUE TERRE - PORTOFINO

Cena: 2.130 zł Terminy: 05.06 - 12.06.  /  02.10 - 09.10.
W cenie: przejazd, 7 noclegów, 2 posiłki dziennie, opieka pilota, 

ubezpieczenie. Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice

CHORWACJA - PÓŁWYSEP ISTRIA / wycieczka 10 dni
Wypoczynek w RESORCIE  BELVEDERE**** przy plaży 
Cena od: 2.280 zł  12.05 - 21.05.  /  24.09 - 03.10.2022

W cenie: przejazd, 9 noclegów, pokoje z klimatyzacją: 1 os, 2 os, 
2 posiłki dziennie, opieka pilota, ubezpieczenie.  

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Bielsko-Biała

        CZARNOgÓRA - BUDVA  / wycieczka 10 dni
Wypoczynek w HOTELU POSEJDON****

Zwiedzanie: KANION RZEKI TARY - STARY BAR - BUDVA KOTOR - BOKA 
KOTORSKA - MONASTYR OSTROg PODgORICA - JEZIORO SZKODERSKIE

Cena: 2.249 zł 07-16.05.2022, 2.499 zł 19- 28.09.2022
W cenie: przejazd, 9 noclegów, pokoje z klimatyzacją: 1 os, 2 os, 

2 posiłki dziennie, opieka pilota, ubezpieczenie.
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Bielsko-Biała

NIEMCY / BAWARIA - Zamki Ludwika II /  wycieczka 7 dni
Zwiedzanie: PASAWA - BURgHAUSEN - RATYZBONA - FUSEN 

- NORYMBERgA - ROTHENBURg ob. der TAUBER - NEUSCHWAINSTEIN  
- LINDERHOF  OBERAMMERgAU - WIES - gARMISCH PARTENKIRCHEN  

- MONAChIUM - hERRENChIEMSEE
Cena: 2.570 zł  Terminy:  30.05 - 05.06. / 22.08 - 28.08.2022 

W cenie: przejazd, 6 noclegów, 2 posiłki dziennie, opieka pilota,  
ubezpiecz. Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice

SZWAJCARIA  + przejazd pociągiem Bernina Express  / 8 dni 
Zwiedzanie: CZESKI KRUMLOV - SALZBURg - CHUR - TIRANO  Jezioro 
gENEWSKIE (Chateau de Chillon, Vevey, Montreaux, Evian, geneva) - 
ZURYCH - WODOSPAD RHEIFALL - STEIN n/RENEM - MAINAU (Wyspa 
Kwiatów i Motylarnia na Jezioro Bodeńskim) DOLINA WACHAU - 

MELK -  Pałac LEDNICE
Terminy:  21.05 - 28.05.2022  ; 25.07 - 01.08.2022  

Cena: 2.990 zł + 430 zł  bilet na pociąg Bernina Express
W cenie: przejazd, 7 noclegów, 2 posiłki dziennie, opieka pilota,  

ubezpieczenie. Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice 

WĘgRY z wizytą w RUMUNII / wycieczka 7 dni z Krakowa
Zwiedzanie: TOKAJ - ORADEA - EgER BUDAPESZT - BALATON 

(TIHANY + SIOFOK) SZENTENDRE- ESZTERgOM 
Cena: 1.695 zł Terminy: 29.05 - 04.06.   ;  19.09 - 25.09.2022  

W cenie: przejazd, 6 noclegów, 2 posiłki dziennie, opieka pilota, ubezpiecz.

MAgICZNA gRUZJA / wycieczka 8 dni
Zwiedzanie:  KUTAISI - MTSCHETA - TBILISI - BODBE - SIgHNA-
gHI - ANANURI - KAZBEgI - gUDAURI - UPLITSIKHE - TSAKALTUBO  

Jaskinia Prometeusza - BATUMI - ogród botaniczny
17.05 - 24.05.2022 / 14.06 - 21.06.2022 / 27.09 - 04.10.2022 

Cena: 2.590 zł + około 990 zł - 1390 zł  bilet lotniczy KRK/KTW
W cenie: transfery na lotnisko, 7 noclegów, 2 posiłki bufet, przejazd autokarem 
po terenie Gruzji, bilety wstępu, taneczny Wieczór Gruziński z folklorem,  

polski przewodnik, degustacja win, warsztaty kulinarne, ubezpieczenie.

lub gRUZJA z wypoczynkiem w BAtUMI  /  12 dni
Program zwiedzania - jak w Magiczna gruzja + dodatkowe cztery dni 

wypoczynku nad morzem Czarnym w Kurorcie BATUMI 
17.05 - 28.05.2022 / 14.06 - 25.06.2022  / 27.09 - 08.10.2022 

Cena: 3.450 zł + około 990 zł - 1390 zł  bilet lotniczy KRK/KTW
W cenie: transfery na lotnisko, 11 noclegów, 2 posiłki dziennie, bile-
ty wstępu, taneczny Wieczór Gruziński z folklorem, polski przewodnik,  

degustacja win, warsztaty kulinarne, ubezpieczenie.

hIt

hIt

ROZKŁADAMY CENY NA NIEOPROCENTOWANE RATY. Zapraszamy do rezerwacji, również przez stronę www.arionsenior.pl

hIt

KONCERT FILHARMONIKÓW WIEDEŃSKICH / 3 dni
Zwiedzanie:  Wiednia z przewodnikiem 

- KAhLENBERG  AUStERLItZ 
-  HUNDERTWASSERHAUS - PAŁAC  LEDNICE  

Termin: 16.06 - 18.06.2022  
koncert  w czwartek 16.06. o godz. 20:00

Cena: 830 zł  W cenie wycieszki: przejazd, 2 noclegi,  
2 posiłki dziennie, opieka pilota, ubezpieczenie. 

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice

hIt

WYCIECZKA DO WIEDNIA

ŁEBA    Dom Wczasowy, do plaży 200 m pierwsza linia brzegowa!
12.06 - 25.06.2022, 14 dni/13 nocy cena od 2490 zł w pok 2 os
15.08 - 28.08.2022, 14 dni/13 nocy cena od 2780 zł w pok 2 os
29.08 - 09.09.2022, 12 dni/11 nocy cena od 2460 zł w pok 2 os

W cenie: przejazd, wyżywienie 3 x dziennie (w tym 2 x bufet) 
wycieczka do Ustki, ognisko integracyjne, ubezpieczenie.
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Częstochowa, Łódź.

UZDROWISKO   KURORt CIEChOCINEK / turnusy 15 dni
WCZASY LECZNICZE / SANATORIUM  z  krytym  basenem

Cena od: 2.590 zł 21.08 - 04.09  / 21.08 - 04.09 / 18.09 - 02.10
W cenie: przejazd autokarem 14 noclegów, pokoje: 1 os, 2 os 

z łazienkami, 3 posiłki, 3 zabiegi dziennie,  
opieka lekarska, ubezpieczenie.

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Częstochowa, Łódź

MINI TOUR de FRANCE / wycieczka  10 dni
Zwiedzanie:  PARYŻ, WERSAL, ORLEAN, ZAMKI NAD LOARĄ, 

BURgUNDIA, ALZACJA, STRASBURg
Cena: 3.360 zł  Termin:  13 - 22.06 / 05 - 14.10.2022

W cenie: przejazd, 9 noclegów, 2 posiłki dziennie,  
opieka pilota, ubezpieczenie.  

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice, Wrocław, Legnica

FRANCJA - SMAKI PROWANSJI / wycieczka  7 dni
Zwiedzanie:  NICEA - MANTONA - CANNES - KANION  VERDUN  

MOUSTIERES SAINT MARIE - MARSYLIA - ARLES  AVINION   
PARK NARODOWY CALANQUES - MEDIOLAN 

Cena: 2.640 zł  Termin:  25.06 - 01.07.2023!!!
W cenie: przejazd, 6 noclegów, 2 posiłki dziennie,  

opieka pilota, ubezpieczenie.  
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice

kanały należące do Telewizji 
Polskiej będą cały czas moż-
liwe do odbierania, także na 
starszych telewizorach. Ofi-
cjalnie decyzja ta podykto-
wana jest napaścią zbrojną 
Rosji na Ukrainę i rosnącą 
falą dezinformacji w prze-
strzeni medialnej. W prakty-
ce osoba, która nie wymieni 
przestarzałego dekodera lub 
telewizora na nowy, straci 
możliwość oglądania innych 
kanałów poza tymi, które 
wchodzą w skład multiplek-
su MUX-3.

Sceptycy podkreślają, że 
decyzja ta nie jest do końca 
sprawiedliwa, ponieważ woj-
na w Ukrainie ma znaczenie 
dla wszystkich nadawców 
– nie tylko tych skupionych 
w ramach multipleksu MUX-
3. Zgodnie z wydaną decy-
zją, Telewizja Polska będzie 
mogła przejść na nowy stan-
dard w dowolnie wybranej 
przez siebie chwili – maksy-
malnie do 31 grudnia 2023 
roku.

Dopłata do dekodera 
wniosek – jak i gdzie 
złożyć wniosek?

Jeśli nasz telewizor nie jest 
przygotowany do odbioru 
nowego standardu, wówczas 
mamy dwa wyjścia:

• możemy kupić dekoder 
obsługujący format DVB-
-T2, albo

• możemy kupić nowy tele-
wizor obsługujący format 
DVB-T2.

W obu przypadkach możemy 
starać się o dofinansowanie, 
o ile spełnimy określone wa-
runki. Dopłata do telewizora 
jest przyznawana osobom 
znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej. Ile moż-
na otrzymać?

• dopłata do telewizora to 
250 zł,

• dopłata do de-
kodera to 100 zł. 

Wniosek możesz złożyć sa-
modzielnie lub przez pełno-
mocnika. Istnieją dwie drogi:

1. internetowo, korzystając 
z interaktywnego formula-
rza.

2. stacjonarnie, w wybra-
nych placówkach Poczty 
Polskiej – we wszystkich 
rzędach i filiach poczto-
wych, z wyjątkiem agencji 
pocztowych.

Decyzja dot. dofinansowa-
nia zostaje wręczona w for-
mie e-mail (jeśli korzystasz 
z opcji internetowej) lub wy-
druku (jeśli udasz się na po-
cztę). Potwierdzenie złożenia 
wniosku i kod świadczenia 
otrzymasz od razu po tym, 
jak złożysz wniosek. Usługa 
jest bezpłatna. Nie dajmy się 
nabrać na opłaty za pośred-
nictwo w otrzymaniu dofinan-
sowania.

Dopłata do 
dekodera – dla kogo 
dofinansowanie? 

Dofinansowanie skierowane 
jest do osób, które oświad-
czą na piśmie, że nie mają 
środków na zakup nowego 
odbiornika lub dekodera. 
Aby złożyć wniosek, należy 
mieć ukończone 18 lat i być 
zameldowanym na terenie 
Polski na pobyt stały lub cza-
sowy. Na jedno gospodar-
stwo domowe przysługuje 
tylko jedno dofinansowanie, 
nawet jeśli mamy dwa tele-
wizory.

Dane potrzebne do wypeł-
nienia wniosku to: imię, na-
zwisko, numer PESEL, adres 
swojego gospodarstwa do-
mowego, adres e-mail, na 
który otrzymasz kod dofinan-
sowania, numer telefonu, na 
który otrzymasz SMS.

Jeżeli składasz wniosek 
jako pełnomocnik, np. w 
imieniu np. osoby starszej 
podaj dane osoby, w której 

imieniu wnioskujesz, swoje 
imię i nazwisko, numer PE-
SEL.
Aby dowiedzieć się więcej o sy-
stemie dofinansowań, zadzwoń 
na infolinię 42 253 54 30.

Dekoder DVB-T2/
HEVC. Gdzie kupić i na 
co zwrócić uwagę?

Kod umieszczony na doku-
mencie dofinansowującym 
uprawnia do uzyskania zniż-
ki w 2600 sklepach na te-
rytorium całego kraju. Kod 
można zrealizować zarówno 
w sklepie stacjonarnym, jak 
i internetowym.

Ze względu na duży po-
pyt na nowe urządzenia, 
pojawiły się głosy dotyczące 
tego, że sprzedawcy będą 
sztucznie podnosić ceny te-
lewizorów. Prezes UOKiK, 
Tomasz Chróstny, wystoso-
wał apel do sprzedawców 
o niewykorzystywaniu tej 
sytuacji w celu chęci wzbo-
gacenia się. Zgodnie z ape-
lem Chróstny odwołał się do 

ducha społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Wiele 
wskazuje na to, że nieuczci-
we praktyki sprzedawców 
będą sprawdzane i kontrolo-
wane – tak, aby seniorzy nie 
byli stratni. Nowy dekoder 
można zakupić stacjonarnie 
(np. w Biedronce) lub przez 
Internet (np. na platformie 
Allegro).

Na co zwrócić uwagę ku-
pując nowe urządzenie? Za-
pytaj, czy telewizor odbiera:
• telewizję naziemną w no-

wym standardzie DVB-T2;
• kodowanie obrazu HEVC 

(H.265/MPEG-H);
• kodowanie fonii MPEG-2 

Audio Warstwa 2 i Dolby 
E-AC-3;

• oraz obsługuje Internet 
w standardzie HbbTV 
w wersji minimum 2.0.1. 
(jeśli chcemy korzystać 
z Internetu na telewizorze).

Źródła: 
Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów, 
Poczta Polska S.A, UOKiK
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Sezon 2022
maj-październik

Cena zawiera:
 � 7 lub 9 noclegów w hotelach *** 

w Cesenatico k/Rimini

 � przejazd komfortowym 

autokarem z cafebar i WC

 � polską obsługę

 � wyżywienie 3x dziennie

 � ubezpieczenie od chorób 

przewlekłych oraz KL i NNW 

 � smaczne i obfi te 
pełne wyżywienie

 � swojska, rodzinna atmosfera 
(klienci to Polacy)

 � wyłącznie polska obsługa

Dlaczego 

Buksa Travel?

Możliwość rezerwacji wczasów 
w lokalnym oddziale Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Buksa Travel Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Kamińskiego 19

+48 33 811 77 26
biuro@buksatravel.pl

12 dni od 
1449 zł

10 dni od 
1279 zł

Wyjazd

autokaru

możliwy
z 60 miast 
w Polsce!

dla seniorów!SPECJALNA OFERTA

Odległość hoteli od morza 80-100 m

WŁOCHY

Przeludniona SAMOTNOŚĆ
Andrzej Wasilewski

Samotność stała się 
zjawiskiem społecz-
nym rozprzestrzenia-
jącym się ostatnimi 
czasy w bardzo 
szybkim tempie. 
Potocznie zwykło się 
kojarzyć samot-
ność z podeszłym 
wiekiem, stanem 
po żałobnym lub 
czasem późnoeme-
rytalnym. Niektórzy 
odnoszą hasło „sa-
motność” do osób 
dorosłych niebę-
dących w związku 
małżeńskim, idących 
solo przez życie. 
Jakoś pomijamy sa-
motność w nieuda-
nym lub uczuciowo 
wypalonym związku 
małżeńskim. Nie 
dostrzegamy samot-
ności wielu dzieci 
w małżeństwach roz-

wiedzionych, dzieci 
izolowanych złośli-
wie od drugiego ro-
dzica, którego nadal 
kochają tym bardziej, 
im bardziej ktoś stara 
się im go zohydzić 
z niezrozumiałych 
dla nich powodów. 
Czy samotność 
dzieci w rodzinach 
pełnych, gdzie rodzi-
ce nie znajdują czasu 
ani zainteresowania 
uczestniczeniem 
w życiu psychicznym 
dziecka, jego dzie-
cięcych dramatach, 
rozterkach czy rozpa-
dających się nadzie-
jach lub klęskach 
środowiskowo-towa-
rzyskich.

To nie fi zyczna obecność 
innych ludzi w tym samym 
domu decyduje, czy czuje-
my się samotni. Samotność 
– nie oznacza braku rodziny 
czy znajomych. Samotnymi 
czujemy się wówczas, kiedy 
nie mamy możliwości dzie-
lić się z kimś doznawanymi 
emocjami, przemyśleniami, 
porozmawiać o nurtujących 
nas troskach, otaczających 
wydarzeniach, współkomen-
tować ekscytujących doznań, 
zwyczajnie „pogadać”. Kiedy  
jesteśmy pozbawieni czy-
jegoś zainteresowania, nie 
jesteśmy dla nikogo osobą 
ważną w stopniu choćby mi-
nimalnym. Samotność rodzi 
się także z niezaspokojonego 
poczucia przynależności: ni-
kogo nie interesuje, co myślę, 
co odczuwam, co możemy 
wspólnie, co ja mogę dla ko-
goś, czego ktoś oczekuje ode 
mnie, kto potrzebuje mojego 
odezwania się…

Samotność bywa często 
przyczyną stanów depresyj-
nych wynikających z poczucia 
bezwartościowości społecz-
nej własnej osoby – które to 
długotrwałe stany depresyjne 
obniżają ogólną odporność 

organizmu, a więc sprzyjają 
manifestacji różnych zacho-
rowań. Interesującym jest, że 
podatność chorobowa wsku-
tek długotrwałego poczucia 
samotności wyższa jest wśród 
mężczyzn niż kobiet. Znamy 
potoczny slogan, że „żonaci 
żyją dłużej”. Naukowcy duń-
scy postanowili to sprawdzić 
i ustalili w badaniach nad oso-
bami samotnymi, że u męż-
czyzn cierpiących na długo-
trwałą, dolegliwą samotność 

markery IL6 oraz CRP wskazu-
jące na podatność ku stanom 
zapalnym, są wyższe około 
17% niż u mężczyzn pozo-
stałych. U kobiet cierpiących 
z powodu samotności pod-
wyższenie takie nie występuje.

Stres dolegliwej samotności 
prowadzi często do naduży-
wania środków „poprawy sa-
mopoczucia” – alkoholu czy 
narkotyków. Wcale nie rzad-
ko przy marketowych kasach 

spotykamy mocno starsze 
osoby płci obojga, kupują-
ce z pewnym skrępowaniem 
„małpki” tzn. niewielkie bute-
leczki wódki. Młodsze nato-
miast pokolenie – u dealera 
kupuje „co trzeba”. Bo samot-
ność to nie tylko ból starości.

„Rozwiazanie”

Depresja wynikająca z po-
czucia osamotnienia, bycia 
niepotrzebnym nikomu, od-
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rzuconym prowadzi często do 
uznania, że takie życie dalej 
nie ma sensu. W roku 2021 
w Polsce miało miejsce ponad 
5 tys. samobójstw, z czego 
próby jako „krzyk rozpaczy” 
podjęło 15 000 dzieci i na-
stolatków, a 127 przypadków 
było nieodwołalnie skutecz-
nych. Według danych Komen-
dy Głównej Policji samobój-
stwa mają  miejsce  w każdej 
grupie wiekowej, ale najczęś-
ciej zdarzają się w grupie 
wiekowej mężczyzn 34-44 lat 
oraz dziewcząt w grupie 13-
24. Zastanawiające – dlacze-
go właśnie młode dziewczęta 
dominują w dramatycznych 
rozwiązaniach? W jakich sfe-
rach psychicznych nie znaj-
dują oparcia w rodzicach, 
osobach najbliższych? Dla-
czego czują się niepotrzebne 
nikomu? Co szwankuje w re-
lacjach rodzice-dzieci skoro 
dom rodzinny przestaje być 
opoką bezpieczeństwa, miło-
ści, przynależności? Według 
tychże policyjnych danych, 
wśród powodów zamachów 
samobójczych, pierwsze miej-
sce zajmują stany depresyjne 
oraz inne powody psycholo-
giczne.

Problem samotności po 
części niesie także rozwój 
technologiczny, osłabiając 
dążenie do bezpośrednich 
relacji interpersonalnych. 
Co wszyscy robimy zaraz po 
obudzeniu się? – pyta prof. 
Tomasz Grzyb z Uniwersyte-
tu SWPS we Wrocławiu. Otóż 
natychmiast bierzemy do ręki 
„komórkę”. Nie głaszczemy 
żony, nie przytulamy się do 
męża, nie cmokamy dziecka, 
żeby wstało do szkoły – prze-
wijamy telefon. Dziecko też 
nie czeka na żadne gesty czu-
łości, bo właśnie również trzy-
ma nos w telefonie –„mamo, 
no weź się…” – jęczy z nieza-
dowoleniem. Technika stała 
się ważniejsza niż potrzeba 
emocji ciepłej bliskości.

Samotność emeryta

Bieg przedziałów człowie-
czej drogi przez życie wraz 
z przejściem na status eme-
ryta odrywa znaczny obszar 
nurtu życia społecznego. Nie 
tylko w sferze interpersonal-
nej uszczuplając krąg osób, 
z którymi wchodzimy w rela-
cje, załatwiając sprawy i roz-
wiązując problemy. Oddala 
również życie wśród proble-
mów pozaosobistych. Znacz-
nie także uszczuplił rozległość 
horyzontu społecznego i me-
rytorycznego, absorbującego 
i stymulującego na co dzień 
naszą aktywność umysłową. 
Dzieci już nie wypełnią po-
wstałej rezerwy czasu wolne-
go: są dorosłe, mają własne 
rodziny, zaangażowania za-
wodowe, własny nurt życia, 
do którego mamy dostęp tylko 
okazjonalny. Wnuczęta im głę-
biej wchodzą we własne życie 
osobiste, tym mniej mają dla 
dziadków i zainteresowania 
nimi, bowiem ich świat i kie-
runki rozwoju życiowego nie 
przewidują naszego udziału 

– zresztą naturalne wraz z bie-
giem czasu zmiany w funkcjo-
nowaniu życia państwowego, 
politycznego, lokalnego, spo-
łecznego, technologicznego, 
gospodarczego – powodują, 
że świat emeryta i młodszej 
części jego rodziny, zaczynają 
się rozwarstwiać. Starzejący 
się organizm przynosi coraz 
więcej zaabsorbowania sobą. 
Horyzont świata seniora i ho-
ryzont zainteresowań przeno-
si się z pod kasy kina, teatru, 
sali koncertowej pod drzwi 
przychodni lekarskiej, szpitala, 
sanatorium w związku z czym 
zmienia się tematyczny obszar 
rozmów. Tematami dominują-
cymi na spotkaniach towarzy-
skich starszych emerytów są 
opowieści o własnych choro-
bach, lekarzach, pielęgniar-
kach, szpitalach i cierpieniach. 
Ten dawny, intensywny świat 
odchodzi w przeszłość wraz 
ze zmianą kierunku nikłego 
strumienia pieniążków emery-
ta. Już nie butiki, galerie, re-
stauracje wyjazdy turystyczne 
(jaka tam wycieczka? Z moimi 
bolącymi kolanami?), ale apte-
ka staje się głównym punktem 
kasowym.

Z biegiem czasu z dwojga 
tylko jedna już osoba siada 
przy stole do posiłku. Kolejno 
odchodzą w niebyt przyja-
ciele, znajomi. Krąg bliskich 
przenosi się w krainę wspo-
mnień. Wycieczkowo - na 
cmentarz, gdzie są groby nie-
dawnych jeszcze znajomych, 
robi się bliżej niż do Karpacza. 
Zawieranie nowych znajomo-
ści i przyjaźni po siedemdzie-
siątce  – jakoś nie wychodzi. 
Robi się coraz bardziej pusto, 
samotnie, smętnie. Horyzont 
świata zaczyna zamykać się 
pomiędzy telewizorem, przy-
chodnią lekarską i „Biedron-
ką”. Wyjście na zabiegi reha-
bilitacyjne staje się celebracją 
niemal odświętną. W telewizo-
rze coraz więcej jakichś abs-
trakcyjnych audycji porusza-
jących  coraz bardziej obce, 
niezrozumiałe tematy, jedynie 
seriale pozostają zrozumiałe, 
nie wymagają skomplikowa-
nego myślenia. Czy można 
opóźnić tę degradację? Pro-
cesów biologicznych nie po-
wstrzymamy, ale degradację 
umysłową opóźnić możemy. 
Cóż – 25 proc. starszych se-
niorów uskarża się, że nie ma 
z kim porozmawiać, zatem 
połączenia neuronów reduku-
ją się w mózgu jako bezuży-
teczne.

W niektórych miastach po-
czął się rozwijać społeczny 
ruch „obiadów z seniorem”. 
Wielu właścicieli zakładów 
gastronomicznych zadeklaro-
wało raz w tygodniu gratisowe 
dwa obiady dla starszej osoby 
z asystentem wolontariuszem 
z młodszego pokolenia, żeby 
mogli sobie towarzysko po-
gawędzić. „Nabór” organizo-
wali koordynatorzy. Pandemia 
przerwała. Stowarzyszenie 
„mali bracia ubogich” (tak się 
piszą z małej litery) od dawien 
dawna prowadzi wolontaria-
ckie usługi towarzyszenia. 

Wolontariusz przychodzi raz 
w tygodniu na dwie godziny 
– towarzysko. Nie sprząta, nie 
gotuje, nie robi zakupów – nie 
on od tego jest. On jest od 
pogawędki przy kawie czy na 
spacerze. Ale wolontariuszy 
jest niewielu, a i organizacja 
działa w nielicznych miejsco-
wościach.

Mówimy o sędziwych 
emerytach. A kto się zajmie 
zrozpaczoną, zhejtowaną 
piętnastolatką, szykanowaną 
w klasie przez złośliwych ró-
wieśników, poniżaną i obśmie-
waną, której ojciec odpowiada 
ciągle „nie zawracaj mi głowy, 
piszę konspekt, mam jutro 
konferencję”, a matka: „dzie-
cko, nie widzisz, że wróciłam 
skonana? Jeżeli masz jakieś 
sprawy, to jutro porozmawia-
my”. I tak w kółko. Aż dziecko 
„przestaje mieć sprawy” do 
rodziców, których nie obcho-
dzi. Odczuwa, że jest nikomu 
niepotrzebne.

Rozmowy o samotności

Dostrzegając społeczne, ne-
gatywne znaczenie pogłębia-
nia się poczucia samotności 
w społeczeństwie i wielopłasz-
czyznowych skutków spo-
łecznych tego zjawiska, które 
nabrało rozmiarów epidemicz-
nych, Urząd Miasta we Wroc-
ławiu, działając poprzez swoje 
komórki organizacyjne, jakimi 
są Wrocławskie Centrum Aka-
demickie oraz Wrocławskie 
Centrum Rozwoju Społeczne-
go, w ramach Wrocławskiego 
Roku Dobrych Relacji zorgani-
zował konferencję SPOŁECZ-
NE KONTEKSTy SAMOT-
NOŚCI I OSAMOTNIENIA. 
Referaty o głębi problemu, 
jego płaszczyznach i różnych 
aspektach, wygłosiły znako-
mitości wrocławskiego świata 
badań naukowych zajmujące 
się problematyką, a udział 
w charakterze słuchaczy wzię-
ło wg naszej oceny 150-200 
osób. Byli to zaproszeni przez 
organizatorów tak pracownicy 
nauki, jak i pracownicy oraz 
działacze różnych instytucji, 
fundacji i organizacji mogą-
cych posiadać jakikolwiek 
związek z omawianą na kon-
ferencji problematyką w profi -
lu swoich działań.

Znając twórczą kreatyw-
ność wrocławian, jesteśmy 
przekonani, że konferencja 
będzie zaczynem wzmożenia 
zainteresowań i praktycznych 
działań stosownych podmio-
tów dla umniejszenia skali 
zjawiska samotności i osa-
motnienia oraz wzmożenia 
kroków organizatorskich dla 
niesienia pomocy potrzebu-
jącym, czasem dramatycznie 
pilnie potrzebującym. „Samot-
ności – jakaś ty przeludnio-
na” zatytułowała swój referat 
psycholog dr Woydyłło-Osia-
tyńska i w tym tytule zawarta 
jest obrazowa prawda o skali 
rozległości społecznej zjawi-
ska. Zjawiska, które we wroc-
ławskim Ratuszu, zostało do-
strzeżone.
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Boże Ciało 15-19.06
ZE ŚNIADANIEM
• pokój de-lux

560 zł/os. zamiast 799 zł
PAKIET FULL 
ŚNIADANIE + OBIADOKOLACJA 
+ WYCIECZKA DO SKALNEGO 
MIASTA LUB JASKINIA 
Niedźwiedzia W KLETNIE
• pokój de-lux

779 zł/os. zamiast 1029 zł

Wczasy 8 dni/7 nocy 
PROMOCJA!!!
09-16.07 LUB 16-23.07
• pokój standard

949 zł/os. zamiast 1399 zł
• pokój de-lux

1049 zł/os. zamiast 1499 zł
02-09.09  LUB 26.09-3.10
• pokój standard

899 zł/os. zamiast 1399 zł
• pokój de-lux

999 zł/os. zamiast 1499 zł

Wczasy 11 dni/10 nocy
02-12.08 
1299 zł zamiast 1600 zł

Długi Weekend 
Sierpniowy 12-16.08
ZE ŚNIADANIEM
• pokój standard

460 zł/os. zamiast 699 zł
• pokój de-lux

560 zł/os. zamiast 799 zł
PAKIET FULL 
ŚNIADANIE + OBIADOKOLACJA 
+ WYCIECZKA DO SKALNEGO 
MIASTA LUB JASKINIA 
Niedźwiedzia W KLETNIE
• pokój standard

679 zł/os. zamiast 929 zł
• pokój de-lux

779 zł/os. zamiast 1029 zł

REKLAMA

e-mail: recepcja@alfakudowa.pl
ul. Słoneczna 12A, 57-350 Kudowa-Zdrój

Do dyspozycji gości: Pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe 
z łazienkami (suszarka, ręczniki). Na wyposażeniu 
każdego pokoju: lodówka, czajnik, szklanki, TV, dostęp 
do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi. 

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

WILLA 
ALFA

tel. +48 510 150 966

Na przekór samotności 
NA 2 GŁOSY … A CZASAMI 3. Cykl
Realizacja: Bogna Bartosz, Linda Matus, Ilona Zakowicz

Samotność, która 
nie bez przyczyny 
zyskała miano jednej 
z chorób cywiliza-
cyjnych XXI wieku, 
budzi coraz większe 
zainteresowanie 
– zarówno wśród 
naukowców, specja-
listów, jak i przed-
stawicieli świata 
mediów. Coraz wię-
cej mówi się i pisze 
o “epidemii samot-
ności”, wyrażającej 
się wzrostem liczby 
osób doświadczają-
cych wyobcowania, 
poczucia izolacji 
czy osamotnienia. 
Samotność ma różne 
oblicza, dotyka wielu 
osób, niezależnie 
od wieku, płci czy 
sytuacji życiowej. 
I choć jest to od-
czucie subiektywne, 
wynikające z braku 
satysfakcjonujących 
relacji z innym, jed-
no wiemy na pewno 
– samotność wpływa 

zarówno na nasz do-
brostan psychiczny, 
jak i fi zyczny i przez 
to jest niebezpieczna. 
W majowym numerze 
„Gazety Senior” przyj-
rzymy się samotności 
nieco bliżej, z wielu 
różnych perspektyw. 
Zapraszamy do lek-
tury.

Linda: Każdy z nas 
czasem czuje się sa-
motny. Jednak samot-
ność, taka incydental-
na, to nie to samo co 
osamotnienie, które 
kojarzy się nam z po-
czuciem wewnętrznej 
pustki, bezsilności, 
a nawet lęku. Czym 
różni się samotność 
od osamotnienia i czy 
są jakieś “rodzaje” lub 
“typy” samotności?

Bogna: Najogólniej rzecz 
ujmując, wyróżniamy: 
samotność egzystencjalną 
– związaną np. z poczuciem 
bezsensu własnego życia, 
emocjonalną – powodo-
waną uczuciem, że brakuje 

nam bliskich więzi, oraz 
społeczną – gdy nie odczu-
wamy przynależności do 
żadnej z grup społecznych, 
lub jest ona niesatysfak-
cjonująca. Paradoksalnie 
jednak także będąc wśród 
ludzi, możemy czuć się 
opuszczonymi. W rodzinie 
czy wśród bliskich może 
nam się przydarzyć obez-
władniające poczucie samot-
ności, a ściślej osamot-
nienia… gdy brakuje nam 
choćby jednej osoby, dla 
której jesteśmy kimś waż-
nym. Nawet jeśli tej osoby 
nie ma przy nas, to świado-
mość, że jesteśmy obecni 
choćby w jej myślach, jest 
dla nas  terapeutyczna.

Ilona: Samotność ma 
różne oblicza – nieco 
jaśniejsze, gdy jest efektem 
określonej sytuacji i trwa 
krótko – samotność przej-
ściowa, oraz ciemniejsze – 
gdy poczucie osamotnienia, 
pustki i braku nie mija wraz 
z upływem czasu, wówczas 
mówimy o samotności 
przewlekłej, niezwykle 
niebezpiecznej. Zdaniem J. 
T. Cacioppio z Uniwersytetu 
w Chicago samotność wiąże 
się z 26 proc. wzrostem 
ryzyka przedwczesnej śmier-
ci. Co więcej, jak zauważa 
prof. H. Sienkiewicz-Jarosz 
z Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii w Warszawie, 

jest ona czynnikiem ryzyka 
podobnym w skutkach do 
palenia tytoniu, nadużywa-
nia alkoholu czy otyłości.

Linda: Warto także 
dodać, że samotnym 
można być na wiele 
różnych sposobów: 
z konieczności, za karę 

(np. odosobnienie), ale 
także z wyboru…

Bogna: Oczywiście, bywa 
tak, że wybieramy, czasami 
w pełni świadomie, bycie 
z sobą samym – wybieramy 
samotność. Nie zawsze 
poczucie bycia samym jest 
niechciane czy złe. Prag-
niemy samotności np. gdy 
jesteśmy introwertykami, 
a także wtedy, gdy chcemy 
podjąć jakąś decyzję – uni-
kając przy tym tzw. “dobrych 
rad”. Bywa także, że na 
jakimś etapie nie chcemy 
bliskości i troski innych. Do-
ceniajmy chwile, gdy bycie 
w pojedynkę jest naszym 
wyborem, a nie przymusem. 
Samotność przymusowa 
prowadzi do wielu chorób, 
to dzisiaj globalny problem 
społeczny. Świadczy o tym 
choćby powołane w roku 
2018 roku w Wielkiej Brytanii 
Ministerstwo ds. zwalczania 
samotności. Jego zadaniem 
jest przygotowanie strategii 
przeciwdziałania samotności 
i jej konsekwencjom – bo 
samotność to nie tylko ból 
duszy, ale i cierpienie ciała. 
Już wówczas, przed pande-
mią, samotność określono 
“ukrytą epidemią”, na którą 
cierpi 9 milionów Brytyjczy-
ków.

Ilona: Dodajmy, że rów-
nież w Japonii samotność 
okazała się problemem na 
tyle poważnym, że w roku 
2021 powołano tam pierw-

szego w historii ministra 
ds. samotności – został nim 
T. Sakamoto. To właśnie 
tam, w kraju kwitnącej wiśni 
uznano, że samotnością 
należy się zająć na szczeb-
lu ministerialnym, przede 
wszystkim ze względu na 
wzrost liczby samobójstw 
odnotowanych podczas pan-
demii koronawirusa. Japoń-
ski rząd w ramach swoich 
struktur stworzył także biuro 
ds. przeciwdziałania izolacji/
samotności. Warto także 
dodać, że jeszcze przed wy-
buchem pandemii w Japonii 
dyskutowano o problemie 
szeroko rozumianej izolacji 
i samotności. Powodem 
takiego stanu rzeczy był 
syndrom hikikomori.

Linda: Hikkimori to 
niepokojące zjawisko 
społeczne nazywane 
także “wirusem ja-
pońskiej samotności” 
– czym ono właściwie 
jest i jak się objawia?

Ilona: Termin “hikikomori” 
pochodzi od czasownika hi-
kikomoru i oznacza „zaszy-
wać się wewnątrz (domu)” 
lub „wejście do środka i nie 
wychodzenie na zewnątrz”. 
Hikikomori to także określe-
nie osoby, która świadomie 
decyduje się na „zaszycie” 
w swoich czterech ścianach 
np. pokoju. Izolacja ta trwa 
od 6. miesięcy nawet do 
kilku lat, podczas których 
hikikomori nie pracuje, nie 
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Ilona Zakowicz  gerontolożka i kulturoznaw-
czyni. Pracuje z osobami starszymi i na ich 
rzecz. Autorka, współautorka dziesiątek pub-
likacji naukowych, członkini krajowych i mię-
dzynarodowych zespołów projektowych oraz 
badawczych.
Dr Bogna Bartosz  zajmuje się zawodowo 
psychologią. Stara się odkryć czynniki decy-
dujące o wysokiej jakości życia osób w różnym 
wieku, w tym 60+. Autorka, współautorka dzie-
siątek artykułów oraz sześciu książek.

spotyka się ze znajomymi, 
a nawet nie jada posiłków 
z rodziną. W wyjścia z domu 
ogranicza do minimum. 
Zjawisko to może przybierać 
różne postaci chorobliwego 
syndromu wycofania spo-
łecznego lub być wyrazem 
buntu, świadomą kontesta-
cją rzeczywistości.

Linda: Samotność 
i izolacja społeczna 
okazały się być w Ja-
ponii (i zapewne nie 
tylko tam) przyczyną 
problemów psychicz-
nych prowadzących 
m.in. do samobójstw. 
U nas nie ma (jeszcze) 
ministra ani minister-
stwa ds. przeciwdzia-
łania samotności, 
natomiast problem ist-
nieje, o czym świadczy 
Raport o Samotności 
z 2021 roku (Szlachet-
na Paczka), a także 
przywołane w nim zda-
nie: „Samotność, tak 
jak wirus, zabija – i nie 
jest to przenośnia”. 
Jak zatem możemy 
sobie radzić z zagraża-
jącą naszemu zdrowiu 
samotnością?

Bogna: Banalnym jest 
twierdzenie, że jesteśmy 
“istotami społecznymi”. Inni 
są nam potrzebni jak powie-
trze, byśmy mogli przeżyć 
i prawidłowo się rozwijać. 
Naukowcy twierdzą, że 
dotyk, a ściślej 4 przytule-
nia dziennie są warunkiem 
przeżycia. Zdrowie zapew-
nia nam 8 przytuleń, a do 

rozwoju niezbędnych jest 12 
uścisków. Dotyk i bezpo-
średni kontakt przynoszą 
nam, zwłaszcza w trudnych 
chwilach, ukojenie, uspo-
kajają nas. Co ciekawe, 
specjaliści zajmujący się 
przeciwdziałaniem samotno-
ści zauważyli, że tzn. „dotyk 
zastępczy” - np. oglądanie 
bliskości w fi lmach – sta-
nowi jej namiastkę, dzięki 
czemu możemy poczuć się 
mniej samotni. To swoiste 
pozytywne zarażanie się 
obecnością i bliskością in-
nych np. w fi lmie oczywiście 
nie zastąpi prawdziwego 
kontaktu, ale może warto 
spróbować?

Linda: Jak jeszcze mo-
żemy przeciwdziałać 
samotności, zwłaszcza 
wśród osób starszych?

Ilona: Intrygującym, 
a jednocześnie łatwym do 
wprowadzenia wydaje się 
być holenderski pomysł na 
przeciwdziałanie samotno-
ści wśród seniorów przez 
“ploteczki z kasjerem”. 
W roku 2019 sieć dyskontów 
“Jumb” postanowiła wpro-
wadzić kasy, w których nie 
tylko płaci się za zakupy, 
umożliwiają one także miłą 
pogawędkę z obsługą. 
Pierwsza taka kasa z sukce-
sem uruchomiona została 
w miejscowości Vlijmen, 
w tej chwili jest ich już 200. 
Specjalnie oznaczone kasy 
cieszą się w Holandii dużą 
popularnością. Korzystając 
z “pogaduszkowej kasy” 
użytkownik wie bowiem, że 

nikt nie będzie go poganiał 
ani złośliwie komentował. 
Kletskassa jest zatem nie 
tylko miejscem robienia 
zakupów, ale także okazją 
do spotkania się z drugim 
człowiekiem – do życzliwego 
towarzyszenia mu wtedy, 
gdy z różnych powodów 
doświadcza samotności.

Bogna: Nie od dziś wiemy, 
że  bliskość, dotyk i bez-
interesowna serdeczność 
gwarantują nam między 
innymi przyjaciele. Możemy 
także do serca “przytulić 
psa, wziąć na kolana kota”. 
Podczas spaceru z pupilem 
możemy poznać innych 
zwolenników dogoterapii 
lub felinoterapii. Posiada-
nie ukochanego zwierzaka 
daje ogrom radości, zaś 
głaskanie pupila gwarantuje 
bliskość i dotyk, którego 
– jak już wiemy – wartość 
jest nie do przecenienia. 
Warto zatem znaleźć swój 
sposób – lek na samotność 
i pamiętać, inspirując się 
słowami H. Balzaca, że sa-
motność może być piękna, 
ale potrzebujemy kogoś, 
komu możemy to powie-
dzieć...

Z życzeniami wielu 
serdecznych spotkań, 
Bogna, Ilona i Linda
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Wnioski z raportu NIK

Według najnowszego 
raportu NIK polska 
geriatria jest w bardzo 
złej kondycji, 
a usługi z zakresu 
opieki medycznej 
w tej kategorii nie 
są świadczone 
na odpowiednim 
poziomie. Analiza 
Najwyższej Izby 
Kontroli wskazuje na 
nieprawidłowości, 
które uniemożliwiają 
efektywne 
funkcjonowanie 
systemu. Pomimo że 
teoretycznie geriatria 
została uznana 
za priorytetowy 
kierunek rozwoju 
polskiego systemu 
ochrony zdrowia, 
wciąż pozostaje 
niedofinansowana, 
a lekarzy specjalistów 
brakuje.

Polska GERIATRIA wymaga 
zmian systemowych!

Czym jest opieka 
geriatryczna i dlaczego 
jest tak ważna dla 
seniora?

Opieka geriatryczna jest skon-
centrowana na organizmie jako 
całości. W przeciwieństwie do 
konwencjonalnego sposobu 
leczenia chorób nie skupia się 
wyłącznie na jednym schorze-
niu. Dzięki holistycznemu po-
dejściu do pacjenta leczenie 
może być bardziej efektywne. 
Przede wszystkim jakościo-
we usługi z zakresu geriatrii 
zmniejszają ryzyko śmierci 
seniora i ponownego hospi-
talizowania, oraz zwiększają 
szansę na poprawę ogólnego 
stanu zdrowia po interwencji 
szpitalnej. Opieka geriatryczna 
powinna być dostępna dla każ-
dego polskiego seniora oraz 
stanowić podstawę systemu.

Polskie społeczeństwo szyb-
ko starzeje się, co sprawia, że 
opieka geriatryczna musi stać 
się  priorytetowym kierunkiem 
rozwoju dla polskiego syste-
mu ochrony zdrowia. Kontro-
la NIK wykazała, że opieka 
geriatryczna w Polsce wyma-
ga natychmiastowych zmian 
systemowych. Według NIK 
w województwie warmińsko-
-mazurskim nie zorganizowano 

żadnego oddziału geriatrycz-
nego, a w podlaskim i zachod-
niopomorskim istnieją zaledwie 
pojedyncze oddziały przypa-
dające na całe województwo.

Kontrola NIK – 
geriatria nie cieszy się 
popularnością wśród 
przyszłych lekarzy 
specjalistów

Młodzi lekarze bardzo rzadko 
wybierają geriatrię jako specja-
lizację. Świadczy o tym liczba 
geriatrów przypadająca na 
milion mieszkańców. W Pol-
sce wskaźnik ten wynosi 12,8 
(w UE od 16 do 50). Zahamo-
wanie zainteresowaniem geria-
trią ze strony młodych lekarzy 
jest widoczne od 2017 roku. 
W okresie 2017-2019 specjali-
zację z zakresu geriatrii wybra-
ło dwóch lekarzy rezydentów. 
W 2020 roku na kształcenie 
w tym kierunku zdecydowa-
ło się trzech młodych lekarzy, 
natomiast w 2021 roku tylko je-
den. Tym samym wśród geria-
trów w badanym okresie 52% 
stanowili specjaliści mający 
powyżej 50 lat. Na przestrzeni 
ostatnich pięciu lat specjali-
zację ukończyło 101 lekarzy 
w całej Polsce.

Braki kadrowe przekładają 
się przede wszystkim na czas 
pracy lekarzy na kontraktach 
(pracowników kontraktowych, 
w przeciwieństwie do etato-
wych, nie obowiązują limity 
przepracowanych godzin). NIK 
stwierdził, że w niektórych pla-
cówkach objętych badaniem 
lekarze kontraktowi pracowali 
nieprzerwanie ponad 24 go-
dziny (najczęściej od 31 do 35 
godzin). W skrajnych przypad-
kach nieprzerwany czas pracy 
wynosił ponad 100 godzin, 
a nawet 240 godzin. Raport 
NIK konsultowany był z wielo-
ma specjalistami. Jak wskazu-
je cytowany przez Najwyższą 
Izbę Kontroli Tomasz Kostka, 
w Polsce powinno być 5 tys. 
lekarzy geriatrów, aby system 
mógł funkcjonować prawidło-
wo. Na dzień 30 czerwca 2021 
r. w Polsce pracowało 518 ge-
riatrów, z czego 102 w woje-
wództwie śląskim.

Wnioski z raportu 
NIK – polska opieka 
geriatryczna wymaga 
zmian

W badanym okresie (od 1 
stycznia 2017 r. do 6 paździer-
nika 2021 r.) wskaźniki dostęp-
ności leczenia geriatrycznego 
w pięciu województwach nie 
uległy poprawie, lecz pogor-
szyły się. Dla przykładu w wo-
jewództwie świętokrzyskim na 
jednego lekarza specjalistę 
przypadało 60 tys. seniorów. 

Pomimo że najlepiej skoor-
dynowana opieka medyczna 
występowała w województwie 
śląskim, pacjenci i tak musieli 
czekać na wizytę ponad dwa 
miesiące.

Pomimo działań podejmo-
wanych przez Ministerstwo 
Zdrowia, oddziały wojewódzkie 
NFZ oraz Narodowy Instytut 
Geriatrii, Reumatologii I Reha-
bilitacji, poprawy brak – wysiłki 
okazały się fragmentaryczne 
i nieskoordynowane. Nie udało 
się opracować odpowiednich 
przepisów, które określałyby 
standardy opieki geriatrycznej 
w polskim systemie ochrony 
zdrowia. Co więcej, nie opraco-
wano systemu organizacji oraz 
funkcjonowania, które pozwoli-
łyby na poprawę jakości świad-
czonych usług.

Wnioski skierowane do 
Ministra Zdrowia

Według raportu NIK seniorzy 
chętnie korzystają z opieki ge-
riatrycznej. Jednak z uwagi na 
jej słabą dostępność oraz niską 
jakość świadczonych usług 
dostęp do niej jest ograniczo-
ny. Przedstawiciele Najwyż-
szej Izby Kontroli sformułowali 
wnioski płynące z analizy pol-
skiej opieki geriatrycznej, które 
zostały skierowane do Ministra 
Zdrowia. Przede wszystkim ko-
nieczne jest stworzenie syste-
mu wsparcia organizacyjnego 
i finansowego dla podmiotów 
leczniczych. Geriatria musi być 
sektorem dofinansowanym, 

ponieważ jej rozwój ma duże 
znaczenie dla polskiego społe-
czeństwa, które z roku na rok 
się starzeje. Co więcej, rozwią-
zania instytucjonalne powinny 
ułatwiać podejmowanie decyzji 
dotyczących rozwoju kolejnych 
placówek geriatrycznych. Mło-
dzi lekarze muszą być zachęca-
ni do specjalizowania się w tej 
dziedzinie. Zmiany powinny 
obejmować nie tylko rezyden-
tów. Problemy kadrowe doty-
czą również pielęgniarek, które 
często nie mają odpowiednich 
kwalifikacji, aby pracować na 
oddziale geriatrii. Aby zapew-
nić systemowi ochrony zdro-
wia ciągłość, należy kształcić 
również innych pracowników 
medycznych specjalizujących 
się w długoterminowej opiece 
zdrowotnej.

Dla podwyższenia standar-
du, jaki powinna mieć opie-
ka geriatryczna, konieczne 
jest również wprowadzenie 
obowiązujących standardów 
organizacyjnych opieki geria-
trycznej. NIK skierował także 
wniosek do zarządzających 
podmiotami leczniczymi, któ-
rzy powinni podjąć działania 
zmierzające do wyeliminowa-
nia przypadków pracy ponad 
normę przez lekarzy specjali-
stów z dziedziny geriatrii. Kon-
trola wykazała, że niektórzy 
specjaliści pracowali nieprze-
rwanie kilkadziesiąt, a nawet 
kilkaset godzin, co znacząco 
wpływa na standard świadczo-
nych usług oraz naraża pacjen-
tów na niebezpieczeństwo.

Umowa  
z NASTĘPCĄ

Osoby prowadzące 
działalność rolniczą, 
poza omówionymi 
w poprzednich 
artykułach umową 
darowizny oraz 
umową o dożywocie, 
mają alternatywną 
możliwość zbycia 
nieruchomości 
rolnych 
(gospodarstwa 
rolnego) na 
podstawie umowy 
z następcą 
w trybie ustawy 
z dnia 20.12.1990 
r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników. 
Jak w praktyce 
przebiega podpisanie 
takiej umowy?

Umowa w trybie ustawy 
o ubezpieczeniu 
społecznym rolników

Cykl Masz do tego PRAWO! 
Izba Notarialna we Wrocławiu

Konieczne dwie umowy

W umowie z następcą rolnik, 
będąc właścicielem gospo-
darstwa rolnego, zobowiązu-
je się przenieść na następcę 
(osobę młodszą od niego o co 
najmniej 15 lat) własność i po-
siadanie prowadzonego przez 
niego gospodarstwa. Przenie-
sie ma miejsce z chwilą na-
bycia przez rolnika prawa do 
emerytury, jeżeli następca do 
tego czasu będzie pracować 
w tym gospodarstwie.

Za rolnika, w rozumieniu 
ww. ustawy, uważa się peł-
noletnią osobę fizyczną, za-
mieszkującą i prowadzącą na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osobiście i na własny 
rachunek działalność rolniczą 
w pozostającym w jej posia-
daniu gospodarstwie rolnym, 
a także osobę, która przezna-
czyła grunty prowadzonego 
przez siebie gospodarstwa do 
zalesienia.

Umowa taka polega więc na 
jednostronnym zobowiązaniu 
się rolnika do przeniesienia 

REKLAMA
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Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczne LEK-AM Sp. z.o.o. po-
wstało w 2001 r. dzięki pomy-
słowi, samo zaparciu,  inwencji 
i zaangażowaniu właścicieli. 
Od samego początku i aż do 
dzisiaj, fi rma LEK-AM jest fi rmą 
z 100% kapitałem polskim. No-
woczesny zakład produkcyjny 
w Zakroczymiu pod Warszawą 
produkuje prawie 2 mln opa-
kowań preparatów miesięcz-
nie i ma ponad czterystu pra-
cowników. Portfolio fi rmy jest 
bardzo szerokie i obejmuje 
wiele grup terapeutycznych 
między innymi: pulmonologię, 
kardiologię, psychiatrię, urolo-
gię, dermatologię i ortopedię. 
Jednym z produktów znanych 
na rynku jest Orton Flex, su-
plement diety w saszetkach 
i kapsułkach wspomagający 
ruchomość i elastyczność sta-
wów. Jest on skierowany dla 
osób, które cierpią na scho-
rzenia reumatyczne, a wg sta-
tystyk w Polsce jest ich ponad 
5,5 mln osób. Z problemami 
tymi częściej spotykają się 
kobiety niż mężczyźni. Stawy 
są najbardziej ruchomymi po-
łączeniami kości. Budowa ich 
jest złożona, a wszelkie stany 
chorobowe – zapalne, urazo-
we czy degeneracyjne mogą 
w łatwy sposób doprowadzić 
do ich uszkodzenia. Dlatego 
tak ważne jest dbanie o stawy!

Wszystkie składniki mineral-
ne i witaminowe wchodzące 
w skład Floradix Wapń i Mag-
nez są szczególnie ważne 
dla zachowania zdrowych 
kości i zębów.  Tonik zawie-
ra tylko wyselekcjonowane 
najlepsze surowce roślinne 
i naturalne soki owocowe. 
Większość roślin pochodzi 
z hodowli organicznych lub 
są zbierane w środowisku 
naturalnym, ale pod ścisłą 
kontrolą jakościową. Floradix 
Wapń i Magnez nie zawiera 
alkoholu, substancji dodat-
kowych i konserwujących. 
Minerały i witaminy w formie 
płynnej są szybko i łatwo 
wchłaniane przez organizm, 
w przeciwieństwie do tab-
letek i kapsułek. Przyswa-
jalność można zwiększyć 
poprzez zmieszanie toniku 
z niewielką ilością wody lub 
soku owocowego. Rekomen-
dowany jest już dla dzieci od 
3 roku życia i młodzieży w fa-
zach intensywnego wzrostu 
oraz osób starszych, a także 
w okresach podwyższonego 
stresu lub aktywności fi zycz-
nej.

Zadbaj 
o stawy

FLORADIX
Wapń i Magnez 
- dla mocnych 
kości i zębów

własności nieruchomości, 
a nie przeniesieniu własno-
ści nieruchomości. Dlatego 
w celu przeniesienia własno-
ści nieruchomości należy za-
wrzeć kolejną umowę – umo-
wę w celu wykonania umowy 
z następcą. Dopiero druga 
umowa – umowa w celu wy-
konania umowy z następcą, 
przenosi własność nierucho-
mości na rzecz nabywcy.

Obie umowy, zarówno umo-
wa z następcą, jak i umowa 
w celu wykonania umowy 
z następcą powinny być za-
warte w formie aktu notarial-
nego.

Umowa z następcą 
– dodatkowe 
postanowienia

Umowa z następcą może za-
wierać dodatkowe postano-
wienia, w szczególności doty-
czące wzajemnych świadczeń 
stron przed i po przeniesieniu 
przez rolnika własności go-
spodarstwa rolnego na na-
stępcę. Strony mogą więc 
zastrzec w umowie dodatko-
we świadczenia, jakie rolnik 
miałby otrzymywać od nabyw-
cy lub doprecyzować warun-
ki pracy świadczonej przez 
nabywcę w gospodarstwie 
rolny będącym przedmiotem 
umowy. Dodatkowe postano-
wienia mogą mieć także na 
celu ochronę interesów na-
bywcy np. poprzez ustanowie-
nie kary pieniężnej dla rolnika, 
którą będzie zobowiązany 
zapłacić w przypadku zbycia 
nieruchomości innej osobie. 
Jeżeli w umowie z następcą 
lub umowie zawartej w celu 
wykonania tej umowy strony 
nie postanowiły inaczej, rolnik, 
już po przeniesieniu gospo-
darstwa rolnego na następ-
cę, może żądać od następcy, 
w zakresie uzasadnionym 
potrzebami rolnika i członków 
jego rodziny, świadczeń, ja-
kie są przewidziane przy za-
warciu umowy o dożywocie. 
W szczególności może więc 
żądać dostarczenia jemu oraz 
członkom jego rodziny wyży-
wienia, ubrania, mieszkania, 

światła i opału, zapewnienia 
odpowiedniej pomocy i pie-
lęgnowania w chorobie, jak 
również sprawienia pogrzebu 
odpowiadającego miejsco-
wym zwyczajom. Żądanie 
spełnienia powyższych świad-
czeń przez nabywcę powinno 
uwzględniać warunki majątko-
we i osobiste nabywcy oraz 
nakład jego pracy w gospo-
darstwie rolnika i korzyści, 
jakie uzyskał od rolnika przed 
objęciem gospodarstwa.

Rozwiązanie umowy 
z następcą – możliwe 
w sądzie

Jeżeli po zawarciu umowy 
z następcą, następca bez 
usprawiedliwionych powodów 
nie podjął się lub zaprzestał 
pracy w gospodarstwie rolni-
ka, nie wywiązuje się z obo-
wiązków przyjętych w umowie 
lub postępuję w taki sposób, 
że nie można wymagać od 
rolnika, aby spełnił on swoje 
obowiązki względem nabyw-
cy, sąd na żądanie rolnika 
może rozwiązać umowę z na-
stępcą. Także umowa w celu 
wykonania umowy z następ-
cą może zostać rozwiązana 
przez sąd, na żądanie rolnika, 
po spełnieniu ustawowych 
przesłanek, po rozważeniu 
przez sąd interesów stron, 
zgodnie z zasadami współży-
cia społecznego.

Na wypadek śmierci 
rolnika

Jeżeli rolnik zmarł po zawarciu 
umowy z następcą, a przed 
zawarciem umowy o wyko-
nanie umowy z następcą, 
następca będzie mógł żądać 
wykonania tej umowy przez 
spadkobierców rolnika, o ile 
pracował on w gospodarstwie 
rolnika co najmniej 5 lat przed 
otwarciem spadku. Powinien 
to być okres faktycznie wyko-
nywanej pracy przez następ-
cę, chyba że przerwa w świad-
czeniu pracy przez nabywcę 
była uzgodniona z rolnikiem 
lub wynikała z przyczyn uspra-
wiedliwiających taką przerwę.
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O wartości PARADOKSU
Jadwiga Kwiek
ABC Psychologii dla seniorów. Cykl 

„Człowiek strzela, 
Pan Bóg kule nosi”,  
„Chcesz rozśmieszyć 
Boga, opowiedz mu 
o swoich planach”. 
Kto z nas tego nie 
słyszał? Mawia się też 
„Najpiękniejsze róże 
kwitną na gnoju”. Albo 
„Lotos najpiękniej za-
kwita na bagnie”. Czy 
„Nie ma takiego złego, 
co by na dobre nie wy-
szło”. Powiedzenia te 
mówią metaforycznie 
o paradoksach życio-
wych, paradoksalno-
ści życia. Im dłużej 
żyjemy, tym bardziej 
upewniamy się w tym, 
jak bardzo złożone 
i niejednoznaczne jest 
wszystko to, co nas 
w życiu spotyka.

Dr Jadwiga Kwiek psycholog, psychoterapeuta, emerytowany pracownik naukowy i wykła-
dowca psychologii na UAM. Prezes założyciel UTW w Tarnowie Podgórnym. Autorka książki „…
jak żyć, jak? PRZEPIS na CZŁOWIEKA” dedykowanej słuchaczom UTW.

Polecamy jednodniowe warsztaty pt. „Pokonać stres!” i „Odnaleźć w sobie 
optymistę!”. Dla sanatoriów, UTW, bibliotek i klubów seniora. 

Kontakt: e-mail: jkwiek@amu.edu.pl, tel. 61/896-36-17

Paradoks to coś nieocze-
kiwanego, nieprawdopo-
dobnego, zadziwiającego. 
Twierdzenie logiczne pro-
wadzące do zaskakujących 
lub sprzecznych wnio-
sków.  

Z jednej strony paradoksy 
życia odbierają nam złudze-
nia na temat bycia logiczny-
mi, racjonalnymi. Pokazują, 
że życie nie jest logiczne 
tak bardzo, jak byśmy tego 
chcieli i jak często to sobie 
wyobrażamy. Z drugiej stro-
ny wskazują na ogromną 
wartość podświadomości, 
intuicji. Podkreślają wartość 
wewnętrznej mądrości, 
w którą jesteśmy wyposażeni 
jak każdy element przyrody.  
Roślin  i zwierząt nie musi-
my uczyć  tego, jak mają 
żyć. Wewnętrzną mądrość 
zatracamy pod wpływem 
nacisków kultury wyrażają-

cych się w różnego rodzaju 
modach, trendach, stereo-
typach, uprzedzeniach. Pa-
radoksy mówią nam o tym, 
jak ważne jest odnalezienie 
prawdy o sobie samym. 
Prawdy, która wybiega da-
leko poza to, co logiczne 
i racjonalne. Która, zawiera 
w sobie logikę i racjonal-
ność, ale się w niej nie zamy-
ka. Jest dużo bardziej boga-
ta, barwna i ciekawa.

Wszyscy z pewnością 
mają w swoim życiowym do-
świadczeniu takie sytuacje, 
kiedy to poczuli niechęć do 
nowo poznanego człowieka. 
Kiedy nic o nim nie wiedzą, 
ale „coś” ich przed tym czło-
wiekiem ostrzega. Racjonal-
nie myślący ludzie kwitują 
te odczucia, mówiąc, że nie 
należy się do nikogo z  góry 
uprzedzać. Trzeba dać szan-
sę, lepiej poznać. Ale po ja-
kimś czasie, czasem nawet 
po wielu latach, okazuje się, 
że osoba, do której mieliśmy 
zastrzeżenia, bliżej nieokre-
ślone, okazuje się faktycznie 
być dla nas osobą toksyczną. 
Krzywdzi nas. Współczesna 
psychologia potrafi już wy-
jaśnić zagadkę „pierwszego 
wrażenia”. Odpowiadają za 
nią neurony lustrzane.  Są to 
grupy komórek nerwowych, 
które uaktywniają się pod-
czas wykonywania pewnej 
czynności lub obserwowania 
jej u innych osób. Neurony 
lustrzane odkryto w móz-
gu małp i człowieka.  Dzięki 
nim na widok mowy ciała 
jesteśmy w stanie niemal na-
tychmiast odgadnąć intencje 
drugiej osoby. U człowieka 
neurony lustrzane odpo-
wiadają za zdolność do roz-
poznawania cudzych emocji 
i intencji wyrażanych niewer-
balnie, czyli empatię oraz 
współczucie. Nie wiemy, ile 
jeszcze niespodzianek kryje 
w sobie ludzka psychika.

Paradoks wskazuje na 
konieczność wyważenia 
pomiędzy tym, co racjonal-
ne a pozaracjonalne. Przy 
czym pozaracjonalności nie 
należy mylić z irracjonalnoś-
cią. Chodzi o uwzględnienie 

i zaakceptowania złożono-
ści świata i siebie samego.  
Paradoks wskazuje na ko-
nieczność harmonijnego, 
elastycznego poruszania się 
pomiędzy przeciwstawnymi 
siłami, którym podlegamy.

E. Fromm za główną przy-
czynę paradoksalności ży-
cia człowieka uznał jego 
przynależność zarówno do 
świata natury, jak i kultury. 
Rozdarcie pomiędzy cieles-
nością a duchowością czło-
wieka i wynikającymi z tego 
potrzebami, które nie zawsze 
pozostają z sobą w zgodzie. 
Rzecz w tym, żeby dopro-
wadzić do harmonii między 
nimi.

Paradoksalność życia jego 
zdaniem wyraża się poprzez 
dychotomie egzystencjalne. 
Dychotomię między życiem 
a śmiercią, między moż-
liwościami potencjalnymi 
a realnymi, między potrze-
bą więzi z innymi a samot-
nością.

Z dychotomią pomiędzy 
życiem a śmiercią wiąże się 
paradoks czasu. Koniecz-
ność wyważenia pomiędzy 
docenianiem tego, co prze-
szłe i jego wpływu na teraź-
niejszość. Umiejętnością 
mądrego, elastycznego pla-
nowania przyszłości. A zro-
zumieniem, że tak naprawdę 
mamy do dyspozycji jedynie 
i aż teraźniejszość. Jedynym 
pewnikiem jest fakt przemi-
jania. Umiejętność bycia „tu 
i teraz” pomaga jak najle-
piej wykorzystać czas, który  
mamy do dyspozycji. „Trwaj 
chwilo, jesteś wieczna”.

Z dychotomii pomiędzy 
praktycznie nieograniczony-
mi możliwościami naszych 
mózgów a realiami histo-
rycznymi, społecznymi, oso-
bowościowymi wynika para-
doks wyboru. Fakt, że każdy 
wybór wiąże się równocześ-
nie z zyskiem i stratą. Jeżeli 
pójdziemy w lewo, tracimy 
tym samym możliwość pój-
ścia w prawo. Tak jest z  każ-
dą naszą życiową decyzją 
- „Coś za coś”, „Trzeba coś 
stracić, żeby coś zyskać”. 
Generalnie całe życie jest 

sztuką wyboru. Ważne, że-
byśmy się sami nie postawili 
w sytuacji osiołka, któremu 
„w żłoby dano” i nie pozwolili 
przeciec życiowym szansom 
przez palce.

Dychotomia pomiędzy po-
trzebą więzi a samotnością 
wiąże się z paradoksem sa-
motności. Nie możemy żyć 
bez innych ludzi.  A równo-
cześnie w najbardziej zna-
czących momentach  na-
szego życia jesteśmy sami 
z decyzjami, jakie musimy 
podjąć. Nikt nie podejmie ich 
za nas. I sami musimy po-
nieść konsekwencje tych de-
cyzji. Pytając innych o radę, 
słyszymy często różne pod-
powiedzi, które z reguły 
kończą się stwierdzeniem: 
„Zrób, jak uważasz”.

Trudno jest podjąć właści-
wą decyzję bez znajomości 
samego siebie. A poznajemy 
siebie na wiele sposobów. 
Jednym z nich jest mecha-
nizm porównań społecznych. 
Przeglądamy się w innych 
ludziach jak w  lustrze i po-
dejmujemy decyzje co zmie-
nić, co wzmocnić. Ale też 
poznajemy siebie poprzez 
wewnętrzny dialog. W sa-
motności. M. Buber mówi, że 
możemy dogłębnie poznać 
siebie tylko „w lodowatych 
mrokach samotności”. Pa-
radoks polega na tym, żeby 
nie tracąc więzi z innymi 
ludźmi nie uciekać przed 
momentami dojmującej sa-
motności. W różnych kultu-
rach i religiach wskazuje się 
na wartość „doświadczenia 
pustyni”. Odosobnienia. By-
cia osobno,  bycia osobnym. 
Bycia sobą.

Inny mędrzec mówi, że 
ktoś, kto naprawdę chce być 
sobą, odnaleźć prawdę o so-
bie, jest jak człowiek, który 
idzie w tłumie pod prąd, szu-
kając na ziemi zagubionej 
perły. Nie jest to łatwe.  Czy 
to zrobimy? To zależy od 
tego, jak sobie poradzimy 
z paradoksem wyboru.

Aktywność osób starszych 
wobec postępującej 
zmiany klimatycznej
Powoli zbliża się 
ku końcowi projekt 
„#klimaSENIORE - 
aktywizacja seniorów 
na rzecz klimatu”, 
który prowadzony 
jest  przez Instytut 
na rzecz Ekorozwoju 
wraz z Krajowym In-
stytutem Gospodarki 
Senioralnej.

Założeniem projektu była 
aktywizacja seniorów w trzech 
gminach Puszcza Mariańska, 
Piastów oraz Rejowiec Fa-
bryczny, zgromadzonych wo-
kół organizacji senioralnych, 
samorządowych, a także lokal-
nych aktywistów i zbadanie ich 
potencjału do stawienia czoła 
zmieniającemu się klimatowi. 
Osoby starsze, znajdujące się 
w wieku senioralnym, znajdują 
się w grupie podwyższonego 
ryzyka i są szczególnie nara-
żone na postępującą zmianę 
klimatyczną.

Problemy ochrony 
środowiska wskazywane 
przez osoby starsze
W pierwszej fazie projektu zo-
stała przeprowadzona anoni-
mowa ankieta, w której wzięło 
udział ok. 200 osób z trzech 
gmin, a jej celem było zbadanie 
subiektywnej opinii mieszkań-
ców na temat stanu środowiska 
lokalnego, a także podejmowa-
nych zachowań ekologicznych.

Najczęstszym wskazywanym 
problemem przez seniorów jest 
zanieczyszczenie środowiska 
nadmiarem porzuconych odpa-
dów, a także zanieczyszczenie 
środowiska plastikiem. Osoby 
starsze upatrują przyczyn nie 
tylko w braku rzetelnej eduka-
cji na temat sortowania odpa-
dów, ale także w nadmiernej 
konsumpcji i pewnego rodzaju 
„zmuszaniu” klientów sklepów 
do wybierania toreb foliowych 
na pakowanie produktów tzw. 
„zrywek”.

Jako sposób przeciwdziała-
nia temu, osoby starsze chętnie 
wracają do dawnych nawyków 
i wybieraniu się do sklepów 
z torbami wielorazowego użyt-
ku lub wiklinowymi koszami.

Społeczna aktywność 
osób starszych
Osoby starsze doceniają możli-
wość tworzenia miejsc spotkań 
w postaci klubów seniora, do-
mów dziennego pobytu, a także 
miejsc przyjaznych dla środowi-
ska, czy też zielonych miejsc re-

kreacji w postaci parków i skwe-
rów. Zazielenianie przestrzeni 
publicznej jest istotnym elemen-
tem wpływu na dobrostan spo-
łeczny, który wydaje się być istoty 
i ważny dla osób znajdujących 
się w wieku emerytalnym.

W trakcie prowadzonych 
działań w projekcie, uczestnicy 
organizowanych narad wska-
zywali zainteresowanie tworze-
niem lokalnych rad senioral-
nych, by wspólnie z włodarzami 
gmin sugerować i być głosem 
doradczym w tworzeniu aktów 
prawa miejscowego. Potencjał 
wypływający z wiedzy i do-
świadczenia życiowego, często 
jest nieoceniony i niedoceniany, 
a osoby starsze chętnie dzielą 
się swoimi doświadczeniami 
we współpracy z dawnych lat 
i wskazują na rozwiązania, które 
mogą być efektywne. Bardzo 
chętnie uczestniczą również 
w akcjach możliwości doszka-
lania się i wzbogacania wiedzy 
w interesujących ich dziedzinach, 
a także w tych, z którymi często 
gminy mają problem. Szukanie 
wspólnego rozwiązania proble-
mów dotykających gminy w sy-
stemie partycypacji społecznej 
jest najlepszym rozwiązaniem, 
włączania lokalnej społeczności 
w zarządzanie gminą.

Partycypacja społeczna 
sposobem aktywizacji 
Projekt prowadzony był za 
pomocą narzędzia narad oby-
watelskich, który za pomocą 
moderowanej debaty uczest-
ników, definiuje problemy i za 
pomocą metody warsztatowej 
poszukuje ich najlepszych 
rozwiązań. Metoda ta zyskuje 
uznanie wśród mieszkańców, 
którzy chętnie korzystają z za-
proszeń włodarzy na tego typu 
spotkania. Przede wszystkim 
największą aktywnością wyka-
zują się lokalne stowarzysze-
nia, co pokazuje, że najwięk-
sze zaangażowanie społeczne 
można  uzyskać w momencie, 
gdy lokalna grupa ma lidera, 
który umiejętnie ją prowadzi, co 
istotne jest w przypadku stowa-
rzyszeń senioralnych. Projekt 
pokazał, że największe zaanga-
żowanie w sprawach społecz-
nych i aktywności społecznej 
wykazują osoby, które udzielają 
się w lokalnych organizacjach: 
kluby seniora, chóry, kluby ak-
tywności fizycznej, uniwersytetu 
trzeciego wieku i innych. Dlate-
go tak ważne jest wspieranie lo-
kalnych organizacji, ponieważ 
pobudzają one społeczność do 
dbania o wspólne dobro.

Konrad Wielądek - Instytut 
na rzecz Ekorozwoju

Projekt „#klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu” korzysta z do-
tacji z Active Citizens Fund w ramach Funduszy EOG pochodzących z Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii.
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                     CHANCA PIEDRA

niszczyciel kamieni-liofilizowany napar

  Jedyny na rynku liofilizowany napar
 przygotowywany według tradycyjnej
   receptury medycyny peruwiańskiej

     Komu polecany jest ten suplement: 
     Osoby borykające się z problemem 
           kamicy nerkowej i woreczka 
          żółciowego oraz te które chcą 
  zapobiec tworzeniu się nowych złogów, 
    osoby z podwyższonym ciśnieniem 
     i cholesterolem, chorzy na cukrzycę, 
cierpiący z powodu problemów z wątrobą, 
      borykający się z dolegliwościami 
  trawiennymi, bólami brzucha i kolkami 
    jak również kobiety mające bolesne 
 miesiączki. Chorzy na dnę moczanową 

sklep internetowy: kolagenum.com
tel. 62 76 022 22

www.elena.pl

REKLAMA

Kolonoskopia
z „gwarancją” na 10 lat
W rozmowie z dr. n. med. Krzysztofem Praga-
czem z ogólnopolskiego Centrum Medycznego 
enel-med rozprawiamy się z mitami na temat 
kolonoskopii u starszych pacjentów. 

Zadzwoń 22 23 07 007
Online: kolonoskopia.enel.pl

Czy 65 lat to właściwa 
górna granica wieku dla 
kolonoskopii w obliczu 
wydłużającego się życia 
seniorów?

dr n. med. Krzysztof Pra-
gacz: 65 lat to granica umow-
na. Jak najbardziej wykonuje 
się takie badania u starszych 
pacjentów. Założenia do pro-
gramów profilaktycznych, 
w których wiek 65 lat był górną 
granicą kwalifikującą do ba-
dań przesiewowych, były two-
rzone, kiedy średnia długość 
życia pacjentów była niższa. 
Postęp w anestezjologii oraz 
rozwój aparatury medycznej 
umożliwia obecnie bezpiecz-
nie wykonywanie badania 
kolonoskopii również u star-
szych pacjentów. 

Jakie korzyści płyną 
z badania dla starszych 
pacjentów?

Dlaczego pacjent w wieku 85 
lat ma umierać na raka jelita, 
skoro można mu zrobić kolo-
noskopię w wieku 75 lat, wy-
ciąć polipa i nie dopuścić do 
rozwoju raka jelita? A szcze-
gólnie powinni zabiegać o to 
badanie pacjenci objawowi 
z uporczywymi biegunkami 
czy krwawieniami z przewodu 
pokarmowego, wiek nie ma tu 
zupełnie znaczenia.

Z jakimi mitami 
dotyczącymi 
kolonoskopii spotyka 
się Pan najczęściej? 
Lęk, obawa przed 
bólem, wiek, choroby?

Pacjenci naprawdę dziś nie 
mają powodów, aby obawiać 
się przebiegu samego bada-
nia lub znieczulenia do niego. 
Jeśli otrzymamy skierowanie 
od lekarza na kolonoskopię, 
to powinniśmy zdecydowanie 
badanie takie wykonać. Jest 
to badanie bezpieczne dla 
pacjentów niezależnie od ich 
wieku. Zwłaszcza że tak jak 
w enel-med, mamy możliwość 
znieczulenia każdego pacjen-
ta, więc problem z bolesnoś-

cią czy innymi trudnościami 
w trakcie badania jest mini-
malizowany. Nasi pacjenci za-
wsze są konsultowani przez 
anestezjologa przed zakwali-
fikowaniem do znieczulenia, 
więc nie wyobrażam sobie 
jakiegoś szczególnego nie-
bezpieczeństwa związanego 
z tym badaniem.
Czasem u starszych osób 
występuje problem z dobrym 
przygotowaniem do badania 
ze względu na gorszą pracę 
jelit. W takiej sytuacji trzeba 
poświęcić trochę więcej cza-
su i zmodyfikować to przy-
gotowanie indywidualnie, co 
u młodszego pacjenta rzadziej 
jest konieczne. Ale sam wiek 
nie jest tu żadną przeszkodą, 
nie może być też wymówką.
Oczywiście istnieją takie 
wyzwania jak np. choroba 
uchyłkowa, która z wiekiem 
występuje częściej i w takim 
przypadku konieczne jest 
ostrożne badanie. Sama 
choroba uchyłkowa nie jest 
przeciwwskazaniem, co w po-
czątkach kolonoskopii miało 
miejsce. 

Jakie są aktualne 
rekomendacje, 
jak często należy 
wykonywać 
kolonoskopię?

Jeśli pacjent jest dobrze przy-
gotowany i jelito w trakcie 
badania zostało obejrzane 
w całości, to zwykle przyjmu-
je się 10-letni okres gwarancji, 
że w tym jelicie nic złego pod 
względem onkologicznym nie 
powinno się wydarzyć. 
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Od 1 kwietnia w apte-
kach i punktach wy-
mazów nie znajdzie 
się już darmowych 
testów antygenowych 
na Covid-19. Takie 
testy będzie mógł 
zlecić tylko lekarz 
w uzasadnionych wy-
padkach. Jednak na 
rynku dalej dostępne 
są domowe testy, 
które mogą dostar-
czyć wiedzy na temat 
zachorowalności. 

Domowe testy 
na Covid-19

Zniesienie większości ob-
ostrzeń i mniejsza liczba 
wykonywanych testów na 
SARS-CoV-2 dla wielu osób 
oznacza powrót do normal-
ności. Nie można jednak za-
pominać, że pandemia wciąż 
jest obecna i wirus dalej może 
być niebezpieczny. Szczegól-
nie narażone są osoby star-
sze z wielochorobowością 
i obniżoną odpornością. Znie-
sienie izolacji i kwarantanny 
zwiększa ryzyko rozprzestrze-
niania się wirusa. Dlatego ze 
względów bezpieczeństwa 
istotna jest wiedza na temat 
zachorowalności, aby chronić 
siebie i swoich bliskich przed 
zarażeniem. Pomóc w tym 
może domowy test na Covid, 
umożliwiający wykrycie wiru-
sa i podjęcie odpowiednich 
środków.

Jak działa domowy test 
na Covid

Domowe testy mają na celu 
wykrycie białka wirusa znaj-
dującego się w wydzielinach 
nosa lub gardła. Test na Co-
vid do nosa taki jak np. CO-

VID-19 Antygen wykrywa 
wirusa w ciągu 7 dni od wy-
stąpienia objawów lub bez-
objawowo w przypadku po-
dejrzenia zarażenia. Badanie 
może zostać przeprowadzo-
ne w warunkach domowych 
przez osoby dorosłe, a także 
dzieci od 2 roku życia. Do 
badania konieczne jest po-
branie wydzieliny z przedniej 
części nosa. Osoby dorosłe 
mogą wykonać test samo-
dzielnie, jednak w przypadku 
dzieci konieczny jest nadzór 
lub pomoc osoby dorosłej. 
Domowy test na Covid może 
w różny sposób informować 
o zakażeniu np. poprzez po-
jawienie się kolorowego pa-
ska jak w przypadku testu 
do nosa. Przed wykonaniem 
testu zawsze konieczne jest 
dokładne przeczytanie ulotki 
— na testach jest dokładna 
instrukcja dotycząca sposo-
bu użytkowania i sposobu 
przechowywania. Domowy 
test może być dobrym rozwią-
zaniem dla wszystkich osób 
mających kontakt z osoba-
mi zarażonymi i pragnących 
zapewnić bezpieczeństwo 
najbliższym.

Gdzie kupić domowe 
testy na Sars-CoV-2

Domowe testy dostępne są 
w większości aptek. Jednak 
w przypadku podejrzenia za-
rażenia lepiej taki test zaku-
pić z dostawą do domu, aby 
uniknąć kontaktu z ludźmi. 
Domowy test na Covid-19 
można także zamówić ze 
sprawdzonych stron zajmu-
jących się sprzedażą testów 
diagnostycznych takich jak 
domowelaboratorium.pl. Naj-
bardziej wiarygodne są testy 
wykonywane z nosa jak np. 
COVID-19 Antygen lub gar-
dła. Testy wykrywające wirusa 
w ślinie mogą dawać wynik 
niejednoznaczny.

REKLAMA
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W związku 
z pandemią 
koronawirusa 
w 2022 roku średni 
oczekiwany czas 
trwania życia 
ponownie został 
skrócony. Fakt 
ten ma wpływ 
na wysokość 
emerytur. Osoby, 
które odpowiednią 
dokumentację 
złożą w urzędzie 
w okresie od 1 
kwietnia 2022 
do 31 marca 
2023 roku, mogą 
liczyć na wyższe 
świadczenie. Jak 
to działa?

Jak pandemia 
podnosi emerytury 
[Tablice trwania 
życia GUS 2022]
Wniosek o przeliczenie 
emerytury – dla kogo?

Wysokość emerytury 
w okresie pandemii

Wybuch pandemii korona-
wirusa w 2020 r. znacząco 
wpłynął na średnią oczeki-
waną długość trwania ży-
cia człowieka. Jak wskazu-
ją dane Głównego Urzędu 
Statystycznego, w 2019 r. 
60-letnia osoba miała przed 
sobą 261,5 miesiąca życia, 
natomiast w 2021 r. już 238,9 
miesiąca. W ciągu 2 lat śred-
nia zmniejszyła się aż o 22,6 
miesiąca. Ten drastyczny 
spadek niesie jednak za 
sobą zmiany korzystne dla 
przyszłych emerytów. Jak 
wskazują najnowsze tablice 
trwania życia opublikowane 
przez GUS, wysokość eme-

rytur w 2022 w porównaniu 
do poprzednich lat wzrośnie.

Tabela dalszego 
trwania życia GUS 
– czym są tablice 
trwania życia?

Zgodnie z defi nicją zamiesz-
czoną na ofi cjalnej stronie 
internetowej tablice trwania 
życia GUS określać mają te-
oretyczny proces wymierania 
populacji w miarę jej starze-
nia się. Pod uwagę brane są 
m.in. czynniki takie jak:
• liczba dożywających,
• liczba zmarłych,
• prawdopodobieństwo zgo-

nu,
• przeciętne dalsze trwanie 

życia.

Wartość tych funkcji oblicza-
na jest na podstawie liczby 
ludności i liczby zgonów, 
zazwyczaj w ciągu jedne-
go roku, biorąc pod uwagę 
płeć i wiek. Tablice trwania 
życia GUS wykorzystywane 
są nie tylko przez instytucje 
ubezpieczeniowe, ale rów-
nież przez demografów oraz 
socjologów. Pomagają one 
także w ocenie stanu zdrowia 
ludności. Tablice te stanowią 
podstawę do ustalania wyso-
kości emerytur w nowym sy-
stemie, przeznaczonym dla 
osób urodzonych po 1949 
roku, tj. w forw formule zde-
fi niowanej składki.

Wysokość emerytur 
2022 – zmiany na 
lepsze

Najnowsze tablice 2022 
wskazujące średnią oczeki-
waną długość życia są ko-
rzystne dla przyszłych eme-
rytów. Wysokość emerytur 
2022 obliczona na ich pod-
stawie będzie różnić się od 
wysokości obliczonej przy 
wykorzystaniu poprzednich 
tablic o kilka punktów pro-
centowych. Dla osób w wie-

ku 60 lat wysokość emery-
tury zwiększy się o 3,7%, 
natomiast dla ludzi mających 
65 lat o 4,1%. Jak to wygląda 
w praktyce? Na zwiększe-
nie emerytur bezpośrednio 
wpływa wyższy wskaźnik 
umieralności. Składka, którą 
zebrała osoba przechodzą-
ca na emeryturę, dzielona 
jest przez uśredniony czas 
dalszego trwania życia ludzi 
w jej wieku. Wniosek z tego 
rozumowania jest prosty: im 
więcej miesięcy życia pozo-
stało, tym wysokość emery-
tury będzie niższa.

COVID-19 jako 
przyczyna zwiększenia 
wysokości emerytury

Przed wybuchem pandemii 
koronawirusa średnia dłu-
gość trwania życia człowieka 
z roku na rok była coraz dłuż-
sza. Spadek nastąpił w 2020 
r. i, jak wskazują dane sta-
tystyczne, utrzymuje się 
do teraz. Zgony wywołane 
COVID-19 są jedną z dwóch 
głównych przyczyn takiego 
stanu rzeczy.

Wpływ na skrócenie się 
średniej długości trwania 
życia miał również brak do-
stępu do ochrony zdrowia 
w czasie pandemii. Ten trud-
ny okres tylko pogłębił dług, 
który Polska zaciągnęła 
przez ostatnie lata. Bezpie-
czeństwo zdrowotne społe-
czeństwa w czasie pandemii 
dotknięte zostało mającym 
duże znaczenie regresem. 
W zaistniałej sytuacji jedyną 
korzyścią dla seniorów wy-
daje się być zwiększona wy-
sokość emerytury dotycząca 
osób, które złożą wniosek 
w ściśle określonym czasie.

Wyższe świadczenia 
emerytalne nie dla 
każdego

Pozytywna zmiana, którą 
niewątpliwie jest zwiększona 

ZDROWOtNE 
POŃCZOCHY

UCISKOWE  

2 klasa kompresji
(23 - 32 mmHg)

WIĘCEJ INFORMACJI NA: avicenum.eu

MICRO

COttON

FINE

WYKOŃCZENIE:
koronką

lamówką
czubek otwarty

czubek zamknięty

avicenum.eu
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W N U C Z K A  W A R I A T K I

Pola ma dwadzieścia osiem lat, studiuje i pracuje w buti ku, a mimo 
to wciąż żyje pod dyktando matki. To na jej życzenie dziewczyna 
ma spędzić wakacje u babki, która do tej pory była dla niej jedynie 
bohaterką ponurej legendy – miesiąc na „zapadłej wsi” w towa-
rzystwie niezrównoważonej starszej pani ma być dla niej nauczką 
i przestrogą przed zbyt lekkomyślnym podejściem do życia.
Dziewczyna w najśmielszej nawet wyobraźni nie przypuszcza, co 
ją tam czeka. Na dzień dobry „babunia” upija ją własnej roboty 
bimbrem i wciąga w rozkręconą przez siebie intrygę. W dodatku 
starsza pani jeździ jak szalona fi acikiem, a jak trzeba i motocykl od-
pali. Z energią godną trzydziestolatki wojuje z całą wsią – wszyst-
ko po to, żeby nie dopuścić do wycięcia lasu i postawienia w jego 
miejsce fabryki. A to tylko początek wydarzeń, w które babcia 
wciąga Polę i jej przyjaciół.

Zabawnie 

opowiedziana historia 

trzech pokoleń kobiet, 

która mogła potoczyć 

się inaczej.

Część pierwsza:

Danuta Noszczyńska - plastyczka, reżyserka, twórczyni amatorskich te-
atrów Azet i Amarant, absolwentka krakowskiego liceum plastycznego 
oraz Wydziału Filozofi cznego UJ. Opublikowała wiele książek, w tym 
"Pod dwiema kosami, czyli przedśmiertne zapiski Żywotnego Mariana", 
"Wszystkie życia Heleny P.", "Harpia" - nagrodzone na Festi walu Litera-
tury Kobiet "Pióro i Pazur".

 Pola

wysokość emerytur 2022, 
niestety nie będzie dotyczyć 
każdego seniora. Na nowych 
tabelach zyskają osoby 
w wieku emerytalnym, jeśli 
złożą wniosek o przyznanie 
świadczenia w czasie od 1 
kwietnia 2022 roku do 31 
marca 2023 roku. Pierwszą 
część tej grupy stanowić 
będą ubezpieczeni, którzy 
w roku 2022 osiągnęli wiek 
emerytalny i chcą przejść na 
przysługujące im świadcze-
nie. Drugą natomiast osoby 
spełniające wymagane wa-
runki od dłuższego czasu, 
nawet od kilku lat, dopiero 
teraz decydujące się na zło-
żenie wniosku o przyznanie 
i wypłatę emerytury. Warto 
również zaznaczyć, że dla 
seniorów, którzy odłożyli 
w czasie zakończenie ak-
tywności zawodowej, wyso-
kość emerytur 2022 wzroś-
nie o więcej niż 3-4 punkty 
procentowe, zależnie od ich 
wieku.

Czy warto szybko 
wnioskować 
o emeryturę?

Przechodząc na emeryturę 
później, osoby, które osiąg-
ną wiek emerytalny w 2022 
r., mogą zastosować tabli-
ce z tego okresu, jeśli będą 
one dla nich korzystniejsze 
niż przyszłe. Seniorzy po 60. 
lub 65. roku życia, składając 
wnioski w ostatnim tygo-
dniu marca 2023 r., również 
otrzymają świadczenia zgod-
ne z tabelą opublikowaną 
w kwietniu 2022 roku.

Sytuacja emerytów 
pracujących 
zarobkowo

Jak wygląda sytuacja eme-
rytów łączących pobieranie 
świadczeń z pracą zarob-
kową? Wysokość emerytury 
w ich przypadku zostanie 
zwiększona, z uwzględnie-
niem składek wpłaconych od 
ostatniego obliczenia kwoty 
świadczenia i nowych tablic, 
jednak nie będzie obliczana 
całkowicie od nowa. Odpo-
wiedni wniosek mogą oni 
składać raz w roku, po usta-
niu ubezpieczenia. Jest to 
całkowicie zgodne z założe-
niem, że im później zapadnie 
decyzja o przejściu na eme-
ryturę, tym większe świad-
czenie zostanie przyznane.
Choć wysokość emerytury 
w 2022 roku uległa zwięk-
szeniu, na dłuższą metę nie 
wpłynie to negatywnie na 
stabilność systemu. Wyższa 
kwota idzie w parze z wyż-
szą śmiertelnością w czasie 
pandemii. Przed złożeniem 
wniosku warto szczegółowo 
rozważyć własną sytuację, 
co pomoże w podjęciu właś-
ciwej decyzji.

Tablice trwania życia 
lata poprzednie –2021

Tablice trwania życia GUS 
2021 zostały przygotowa-

ne na podstawie danych 
o śmiertelności z 2020 r. Te 
wskaźniki od kwietnia 2021 
do marca 2022 r. wykorzysty-
wał ZUS do obliczenia wyso-
kości świadczenia osobom, 
które w tym okresie przeszły 
na emeryturę. Tabele dal-
szego trwania życia GUS 
z 2021 r. były wyjątkowo ko-
rzystne dla przyszłych eme-
rytów i pozwalały obliczyć 
emeryturę 60-latka wyższą 
o 5,6 proc., a 65-latka o 6,5 
proc. niż na podstawie po-
przedniej tablicy z 2020 r. 
Zyskały także osoby, które 
w poprzednich latach zdecy-
dowały się odroczyć decyzję 
o przejściu na emeryturę.

Korzystniejsze tablice 
nie przepadają

Osoby, które osiągnęły wiek 
emerytalny, nie muszą spie-
szyć się z przejściem na 
emeryturę, aby skorzystać 
z korzystniejszej tablicy 
GUS. Przyznając emeryturę, 
ZUS sprawdza, czy korzyst-
niejsza jest obecnie obowią-
zująca tablica, czy ta, która 
obowiązywała w momencie, 
gdy senior uzyskał swój wiek 
emerytalny – i przyjmuje do 
obliczeń tę korzystniejszą.

Odmowa przeliczenia 
emerytury

Publikowane przez GUS 
tablice średniego dalszego 

trwania życia są kluczowym 
elementem przy wylicza-
niu emerytur ustalanych 
według nowych zasad. Ale 
przeliczenie jest możliwe 
tylko wtedy, gdy emeryt da-
lej pracuje i na jego konto 
wpływają składki lub wtedy, 
gdy pomimo przyznania mu 
po osiągnięciu wieku emery-
talnego prawa do emerytury 
kontynuuje on działalność 
zawodową i dlatego ZUS nie 

rozpoczął jeszcze wypłaty 
jego emerytury.

W jakich przypadkach 
nie jest możliwe 
zastosowanie tabeli 
dalszego trwania życia 
GUS?

Tymczasem do ZUS wpływają 
wnioski o przeliczenia dotych-
czasowych emerytur w związ-
ku z nowymi tablicami od:

• niepracujących emerytów 
z tzw. starego systemu,

• niepracujących osób, któ-
re mają emeryturę z tzw. 
nowego systemu i już 
wcześniej skorzystały z jej 
obliczenia według różnych 
tablic średniego dalszego 
trwania życia.

Te osoby otrzymają odmowę 
przeliczenia, ponieważ w ich 
przypadku zastosowanie no-

wych tablic średniego dal-
szego trwania życia jest nie-
możliwe. Nie wszyscy mogą 
liczyć na korzystniejsze prze-
liczenie świadczenia.

Źródło: Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, 
Główny Urząd Statystyczny

REKLAMA
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fot. Aneta Mikulska/Patrzę kadrami.

"Piszemy" – kurs pisania z Kasią Bulicz-Kasprzak (Odcinek 7)

Wiosna
czyli teoria w praktyce

Kasia Bulicz-Kasprzak pisarka, która z kobiecą delikatnością 
przedstawia trudne sytuacje, a humorem, doprawionym nutką cy-
nizmu zachęca czytelnika do spojrzenia na opisywane wydarzenia 
z innej perspektywy. Nie udziela rad, lecz daje nadzieję na świat 
pełen dobra i życzliwości, uważa bowiem, że wszyscy mamy obo-
wiązek w taki świat wierzyć. Prowadzi kursy i warsztaty, odkrywając 
przed uczestnikami uroki pisania.
Autorka sagi wiejskiej „Skrawek pola”, „Gościniec” i „Zielo-
ne pastwiska”.

REKLAMA

Za oknami wiosna, 
chcielibyśmy się nią 
cieszyć, ale świat 
uparł się, by kolejny 
rok z rzędu odbierać 
nam pełną radość 
z obserwowania przy-
rody, budzącej się do 
życia. Nie zamierzam 
zmieniać charakteru 
tego, co piszę, na spo-
łecznopolityczny, nie 
mogę jednak również 
udawać, że wszystko 
jest w porządku. Czuję 
niepokój o dalsze 
losy świata, martwię 
się i daję temu wyraz. 
Pisanie przynosi mi 
ukojenie. Jeśli, drodzy 
Czytelnicy, są wśród 
Was tacy, którzy jesz-
cze nie sprawdzali tej 
metody uspokojenia 
emocji, zachęcam do 
spróbowania. Mam na-
dzieję, że informacje, 
które dziś przedsta-
wię, zachęcą Was do 
kontynuowania, czy 
też podjęcia własnych 
prób pisarskich.

Przewodnik po życiu dla tych, którzy pragną się zainspirować głębo-
kimi przemyśleniami Benedykta XVI. Małe, ale skondensowane daw-
ki tekstów układają się w mozaikę pomocnych wskazówek i inspiracji. 
Szczególnie cenne dla osób poszukujących wiary, nadziei i miłości 
w swojej codzienności. Benedykt XVI prezentuje teologię bliską ży-
ciu – wypływającą z bezpośredniego doświadczenia obecności Boga.

„Wiara, nadzieja, miłość…” może dać poczucie, że ten niezwykły oj-
ciec duchowy jest przy nas i z wprawą doświadczonego przewodnika 
pomaga nam w mądrej obserwacji świata i wglądzie we własne serce.

Benedykt XVI – papież od 2005 do 2013 roku, światowej kla-
sy teolog. Pozostaje dla wiernych na całym świecie wielkim 
nauczycielem chrześcijańskiego życia oraz mistrzem diagno-
zy rzeczywistości, w jakiej żyjemy.

„WIA� , NADZIEJA, MIŁOŚĆ. 
PRZEWODNIK PO ŻYCIU 

CHRZEŚCIJAŃSKIM”

Piękna
pamiątka 
z okazji 

95. urodzin 
Benedykta XVI

BENEDYKT XVI

Istnieje taka nauka, któ-
ra nazywa się teorią dzieła 
literackiego czy też krócej 
„poetyką”. Zajmuje się ona 
analizowaniem i nazywaniem 
każdego elementu, który 
możemy znaleźć w utworze 
literackim. Paralelizm syntak-
tyczny, strofa, sylabotonizm, 
sytuacja liryczna, bohater, 
dialog, narracja – nad nimi 
i nad wieloma innymi zagad-
nieniami pochyli się teoretyk 
literatury. Będzie je badać, 
porównywać, opisywać, two-

rząc grubaśne podręczniki, 
by innym teoretykom dostar-
czać niezbędnej wiedzy.

Wielu, którzy szukają wy-
mówek przed codziennym pi-
saniem, powołuje się właśnie 
na to, że skoro nie znają teo-
rii, nie powinni zabierać się za 
praktykę. Moja reakcja na to 
jest jedna – czy nieznajomość 
teorii muzyki powstrzymuje 
cię od nucenia pod nosem?

Oczywiście, warto znać 
podstawy, ale tak naprawdę 
mało kto ich nie zna. O jed-
nych mówi się w szkole, ist-
nienie innych uświadomiło 
nam czytanie książek czy 
oglądanie fi lmów. Teraz upo-
rządkujemy tę wiedzę, by 
móc siąść do pisania w po-
czuciu odrobionej lekcji.

Bez względu na to, czy za-
mierzamy spisywać historię 
prawdziwą (na przykład na-
sze wspomnienia czy dzieje 
rodziny) czy też pokusimy się 
o tworzenie opowieści wymy-
ślonej, pierwsze, za co należy 
się wziąć to stworzenie świa-
ta przedstawionego, czyli 
określenie, poza rodzajem 
narracji, o której mówiliśmy 
poprzednio, również czasu 
i miejsca opisywanych wyda-
rzeń. Określimy też, kto jest 
bohaterem, jaki klimat będzie 
miała opowieść. Wszystkie 
te działania przynależą do 
pracy koncepcyjnej, bardzo 
istotnej w pisaniu. Warto, by-
śmy robili notatki, do których 
później, już w trakcie pisania, 
wrócimy.

Poświęćmy teraz akapit 
na kwestie miejsca i czasu, 
w którym rozgrywać się będą 
opisywane przez nas wyda-
rzenia. Jeśli chcemy napisać 
współczesne opowiadanie 
o aktualnej sytuacji, będzie to 
wiosna dwa tysiące dwudzie-
stego drugiego roku. Jeśli 
opracować wspomnienia pra-
dziadka, będzie to przełom 
dziewiętnastego i dwudzie-
stego wieku. Nawet jeśli nie 
zamierzamy tych dat poda-
wać w naszym tekście, waż-

ne, żebyśmy sami je znali. 
Zaznaczajmy to sobie w no-
tatniku. Inaczej może się oka-
zać, ze w opowiadaniu, które 
rozgrywa się na przestrzeni 
jednego tygodnia, są trzy 
soboty. Kolejna istotna uwa-
ga – gdy zamierzamy zajęć 
się przeszłością, warto sięg-
nąć do dokumentów z epo-
ki. Przejrzyjmy stare gazety, 
pisma, pamiętniki, a także 
skonfrontujmy naszą wiedzę 
z podręcznikami historii. Do 
wspomnień lubią zakradać 
się przekłamania, dlatego 
warto je weryfi kować.

Kolejną ważną decyzją, 
która musimy podjąć przed 
pisaniem, a która wpłynie 
na nasz świat przedstawio-
ny, jest klimat opowieści. 
Może on być pogodny albo 
mroczny. Czasem wymusza 
go temat naszej historii, bo 
o pewnych sprawach mo-
żemy mówić tylko w jeden 
sposób – na poważnie, albo 
na wesoło. Bywa też tak, że 
to autor decyduje, czy na 
przykład opowieść o miło-
ści będzie melodramatem 
czy komedią romantyczną. 
Specyfi czny klimat osiąga-
my, używając odpowiednich 
słów, które nadadzą charak-
ter naszej historii. Pamiętaj-
my, że jeśli chcemy, by opo-
wieść była poważna, musimy 
używać języka oszczędnego, 
literackiego, jeśli zaś chcemy 
opowieści zabawnej, bardzo 

wskazane jest używanie języ-
ka potocznego.

W tym miejscu zaproponu-
ję ćwiczenie. Weźcie Wasze 
notesy, przedzielcie stronę 
na pół pionową kreską, po 
prawej napiszcie „wiosen-
ny pogodny dzień”, po le-
wej „jesienny deszczowy 
dzień”. Pod spodem wypisz-
cie wszystko, co kojarzy się 
Wam z tymi dwoma, jakże 
różnymi dniami. Teraz, uży-
wając słów z tabelki, opiszcie 
w kilkunastu zdaniach dzień 
wiosenny i dzień jesienny. 
Odłóżcie zeszyt na bok. Po 
kilku godzinach albo na dru-
gi dzień, przeczytajcie oba 
opisy. Czy łatwo Wam się 
wczuć w klimat? Widzicie 
jasne słońce, słyszycie pta-
ki, czujecie zapach kwiatów, 
gdy czytacie o wiośnie? Czy 
jest Wam zimno, gdy czyta-
cie o jesieni? Oczywiście. Tak 
działa cudowna magia słów, 
które wywołują w nas kon-
kretne reakcje. Jeśli napiszę 
„czerwona róża”, każdy z nas 
przywoła natychmiast jej wy-
obrażenie. Wielu poczuje jej 
zapach, niektórzy poczują 
jedwabistość płatków, będą 
też tacy, którzy natychmiast 
wyobrażą sobie ogród, albo 
wnętrze kwiaciarni. Taką 
moc mają słowa. Dlatego, 
gdy określamy klimat naszej 
opowieści, poszukajmy tych 
właściwych, które go podkre-
ślą.

REKLAMA
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Rezerwacje, informacje, kontakt:
Biuro Turystyczne Belferek od 1996 r.
Kraków, Al. Słowackiego 52, k/ Nowego Kleparza  
pn-pt: 11.00-17.00

tel. 12 634 23 17
tel. 575 550 302
www.belferek.pl

W cenie:
• Transport Kraków-Katowice-Niechorze
• Zakwaterowanie: pokoje 2 os.z łazienką, balkon, TV, 

czajnik, ręczniki
• Wyżywienie serwowane lub all inclusive (23.06-04.07)

22.05 - 02.06 1449 zł
01.06 - 12.06 1449 zł
11.06 - 22.06 1499 zł
21.06 - 02.07 1599 zł
23.06 - 04.07 1799 zł
ALL INCLUSIVE

01.07 - 12.07 1599 zł

Niechorze k. Rewala 
Wczasy nad Bałtykiem z dojazdem

od 1399 zł
11.07 - 22.07 1599 zł 
21.07 - 30.07 1399 zł
29.07 - 09.08 1599 zł
08.08 - 19.08 1599 zł
18.08 - 29.08 1599 zł
28.08 - 08.09 1499 zł

S U P E R  O F E R T Y  D L A  S E N I O R A  2 0 2 2 ! ! !
REKLAMA

Ostatnie miejsca

Wczasy Ustronie 
Morskie 

W cenie: 
• Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym
• Pokoje 2 i 3-os. z łazienką i TV
• Wyżywienie 3x dziennie
• Ogród z basenem do dyspozycji gości 

7 noclegów 1049 zł
09.07 - 16.07
16.07 - 23.07
23.07 - 30.07 
30.07 - 06.08
26.07 - 02.08

02.09 - 09.08
06.08 - 13.08
13.08 - 20.08
20.08 - 27.08

11 noclegów 1549 zł
05.07 - 16.07 09.08 - 20.08 

10 noclegów 
z dojazdem 
Kraków-Ustronie-Kraków
26.08 - 06.09 1649 zł
05.09 - 16.09 1549 zł 
15.09 - 26.09 1499 zł

Realizujemy 
BON TURYSTYCZNY

W cenie: 
• Transport Kraków-Karpacz-Kraków
• Zakwaterowanie: pokoje 2-os. z łazienką i TV
• Wyżywienie 3x dziennie, śniadanie i kolacje w formie bufetu
• Grill, wieczorek
• wycieczka po Karpaczu z przewodnikiem

Rezerwacje, informacje, kontakt:

1299 zł KARPACZ
8 dni 09.09-16.09

1299 zł1299 zł1299 zł

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

Zapisz się do Newslettera Gazety 
Senior, a otrzymasz na swój adres 
e-mailowy zbiór najciekawszych 

artykułów publikowanych 
w serwisie GazetaSenior.pl. 

Bądź dobrze poinformowany. 
Usługa jest bezpłatna. 

Zapisz się

https://www.gazetasenior.pl/
newsletter-gazeta-senior

Kliknij

Newsletter 
Gazety Senior 


