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PIŁKA 
patent na życie
O pasji do piłki 
nożnej, która nie 
poddaje się upły-
wowi czasu Beata 
Ryba z zaprzy-
jaźnionego Flexi.
pl rozmawiała z 
Dariuszem Wójto-
wiczem, krakow-
skim trenerem, 
byłym piłkarzem, 
który w barwach 
Lechii Gdańsk 
jako 18-latek, 
zdobył Super-
puchar Polski. 
Trener Wójto-
wicz jako piłkarz 
bronił także barw 
Wisły Kraków, 
Pogoni Szczecin 
czy Polonii War-
szawa. 

Flexi.pl: „To absurdalne, 
ale jak dotąd jeszcze nie 
napisałem, że piłka nożna 
jest cudownym sportem. 
Rzecz jasna, to oczywiste. 
Gole mają pewną szcze-
gólną wartość, której nie 
sposób dostrzec w punk-
tach, biegach i setach. 
Zawsze towarzyszy im 
dreszczyk, ten dreszczyk 
emocji, gdy się ogląda 
coś, co zdarza się tylko 
trzy lub cztery razy w ciągu 
całego meczu, i to jeśli ma 

się szczęście. Gdy masz 
pecha, nie obejrzysz tego 
wcale” – tak o piłce pisał 
Nick Hornby – angiel-
ski powieściopisarz. Co 
takiego daje piłka? I czy 
odczuwanie tych emocji 
zmienia się z wiekiem?

Dariusz Wójtowicz: Oczywi-
ście! Pewnie, że się zmienia, 
bo inaczej się przeżywa to 
w wieku młodzieńczym czy 
dziecięcym, a gdy człowiek 
jest dojrzalszy, to jeszcze 
inaczej. Czynnemu uczestni-
ctwu i rozwoju kariery zawo-
dowej towarzyszą również 
adrenalina i współzawod-
nictwo, a chęć spełnienia 
celu, czyli wygrania meczu 
czy zdobycia czegokolwiek, 
osiągnięcia jakiegoś sukce-
su daje ogromną satysfakcję 
i spełnienie. Zatem ten od-
biór zmienia się z wiekiem, 
absolutnie!

Natomiast, gdy człowiek jest 
starszy i niejako odchodzi 
od czynnego uprawiania 
sportu, to z większym 
dystansem podchodzi do 
postrzegania sytuacji na 
boisku. W mojej sytuacji 
piłka nożna to wciąż pasja 
i cały czas jestem z nią 
związany, już bardziej jako 
fachowiec i osoba, która na 
bazie doświadczenia, nieco 
inaczej do tego podchodzi, 
bardziej wyrachowanie, ale 
z elementem…
Kalkulacji?

Kalkulacji albo rozeznania, 
bazując na doświadczeniu. 
Doświadczenie oraz to, że 
już się nie gra, mają wpływ 
na to, że te emocje są inne.

Jakie są piłkarskie począt-
ki Dariusza Wójtowicza, 
krakowskiego trenera 
i byłego piłkarza? Jak 
narodziła się w Panu pasja 
do sportu? I czy można wy-

trenować w sobie pasję do 
piłki nożnej, czy to jednak 
się w sobie ma?

Po trosze jest i tak, i tak. 
Najważniejszy jest talent, 
który się dostaje. W moich 
czasach, czyli w latach 70., 
był to też sposób na życie. 
Wychodziło się na podwórko 
i każdy grał w piłkę nożną. 
A przy odrobinie talentu bak-
cyl grania w piłkę się pogłę-
biał. A motywacja wzrastała 
z każdym osiągniętym celem 
czy sukcesem.

Rozwijając się, można 
więcej zyskać?

Absolutnie tak! Tym bar-
dziej że pasja bardzo w tym 
pomaga. Każdy się czymś 
zajmuje, co innego pociąga 
danego człowieka — jeden 
ma bowiem talent do muzyki 
a drugi do piłki nożnej, trzeci 
np. do nauki! Ale pasja 
współgra z talentem i poma-
ga go rozwijać.

[...]

Na Flexi.pl piszemy, że 
wiek nie musi determino-
wać aktywności, a efek-

tywność to efekt grania do 
jednej bramki. Jak Pan to 
ocenia z perspektywy tre-
nera drużyn piłkarskich?

Każdy wiek ma swoje prawa. 
W moim przypadku i przy-
padku wielu zawodników, 
którzy zostali później trene-
rami, aktywność jest na tym 
samym poziomie. Pewnie 
efektywność samych działań 
jest inna, bo zależy to od 
wielu innych czynników. 
Natomiast tak samo, z pasją 
i entuzjazmem, podchodzę 
do mojego zawodu, bo to 
całe moje życie. Tak było, 
gdy miałem naście lat, 30 
lat, jak i teraz. I to akurat 
potrafię, na miarę swoich 
możliwości, robić, w związku 
z tym czuję z tego tytułu 
zadowolenie i satysfakcję. 
Cały czas, a mam teraz 57 
lat, piłka stanowi nieodłącz-
ny element mojego życia. 
Kluczowe jest, aby mieć sa-
tysfakcję z tego, co się robi.

[...]

Cały wywiad do przeczytania na: https://flexi.pl/baza-wiedzy/gdy-pilka-nozna-jest-
-sposobem-na-zycie-wywiad-z-dariuszem-wojtowiczem-trenenem-i-pilkarzem-2446

Dariusz Wójtowicz
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ESKORTA seniorów 
Co to był za mecz!
Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych we Wroc-
ławiu zostały uświetnione w wyjątkowy sposób – podczas spotkania Śląsk 
Wrocław-Warta Poznań przedmeczową eskortę, która wyprowadza piłkarzy 
na murawę przed pierwszym gwizdkiem, tym razem utworzyli seniorzy.

Było to unikalne wydarze-
nie w skali PKO BP Ekstrakla-
sy i jednocześnie forma do-
cenienia grupy 22 seniorów, 
którzy angażują się w projek-
ty poprawiające jakość życia 
osób starszych. Ponadto na 
trybunach Tarczyński Arena 
Wrocław na specjalne zapro-
szenie klubu zasiadło ponad 
200 seniorów ze stolicy Dol-
nego Śląska.

Inicjatorem akcji była Fun-
dacja Przyszłość Pokoleń 
– organizacja, która od 8 lat 

działa na rzecz osób star-
szych, przede wszystkim 
w zakresie bezpieczeństwa 
prawnego. – Od wielu lat 
w naszej głowie kiełkowały 
plany wyróżnienia najak-
tywniejszych wrocławskich 
seniorów. Nasze marzenie 
spełniło się 3 październi-
ka – podczas meczu Śląsk 
Wrocław-Warta Poznań. Po-
przez wyróżnienie 22 sylwe-
tek najaktywniejszych senio-
rów chcieliśmy podziękować 
im za to, że każdego dnia 

przyczyniają się do rozwoju 
Wrocławia. – mówi Tomasz 
Wiśliński, Prezes Fundacji 
Przyszłość Pokoleń.

Wydarzenie zrealizowano 
przy współpracy z klubem 
WKS Śląsk Wrocław oraz 
Wrocławskim Centrum Roz-
woju Społecznego, bez któ-
rych realizacja pomysłu nie 
byłaby możliwa. Klub WKS 
Śląsk Wrocław, oprócz zgo-
dy na tak wyjątkową eskortę, 
zaprosił 200 wrocławskich 
seniorów na trybuny stadio-

nu Tarczyński Arena. Wroc-
ławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego zapewniło kon-
takt z seniorami, dystrybucję 
biletów oraz było ogromnym 
wsparcie w wytypowaniu 
sylwetek seniorów, którzy 
zasługują na szczególne wy-
różnienie. Udało się przepro-
wadzić inicjatywę, która zapi-
sała się nie tylko w sercach 
uczestników, ale również na 
karcie historii Ekstraklasy.

Gratulujemy!
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Emeryci bez 
gwarantowanej podwyżki
Waloryzacja emerytur do kwoty 1338 zł

Problem emery-
tur groszowych 
w Polsce wciąż jest 
aktualny – szacuje 
się, że w kolej-
nych latach takie 
świadczenie może 
pobierać nawet 600 
tysięcy emerytów.
Emerytura groszo-
wa to świadczenie 
niższe od minimal-
nego, otrzymują 

je osoby, które 
osiągnęły wiek 
emerytalny, ale 
nie wypracowały 
wymaganego stażu. 
Rekordziści otrzy-
mują z ZUS po kilka 
groszy miesięcznie. 
Emerytom groszo-
wym przysługują 13 
i 14. emerytura, ale 
nie obejmie ich wa-
loryzacja kwotowa 

i gwarantowane 250 
zł minimalnej pod-
wyżki w 2023 r.
Eksperci od lat 
przekonują, że 
zmiany są koniecz-
ne, jednak wciąż 
nie ma jasnego 
planu przyznawania 
świadczeń emery-
talnych niższych niż 
emerytura minimal-
na.

Linda Matus

Skąd wziął się problem 
emerytur groszowych?

Wydaje się, że emerytury 
groszowe dotyczą niewielkiej 
liczby osób, podczas gdy 
w Polsce pobiera je obecnie 
ponad 350 tysięcy uprawnio-
nych. Liczba ta jest napraw-
dę duża, a eksperci szacują, 
że z roku na rok będzie ros-
nąć. Skąd w ogóle wziął się 
problem tak zwanych eme-
rytur groszowych? Jest to 
pokłosie reformy emerytalnej 
z 1999 roku, która zakładała, 
że wystarczy opłacić składkę 
ubezpieczeniową raz, aby 

Gwarantowana podwyżka 250 zł
Waloryzacja emerytur MARZEC 2023

W poprzednim nu-
merze „Gazety Se-
nior” wyjaśnialiśmy 
zawiłości waloryza-
cji i publikowaliśmy 
prognozę emerytur 
po marcowej walo-
ryzacji w 2023 r. Dziś 
aktualizujemy infor-
mację, ponieważ od 
emisji poprzedniego 
artykułu pojawiły się 
kolejne propozycje, 
które wpłyną na 
wysokość marcowej 
podwyżki.
Najnowszy projekt 
rządu zakłada, że 
emerytury i renty 
w 2023 r. będą pod-
legać waloryzacji 
kwotowo-procento-
wej z gwarantowaną 
minimalną kwotą 
podwyżki w wyso-
kości 250 zł brutto, 
czyli 227,50 zł na 
rękę. To zysk przede 
wszystkim dla niż-
szych emerytur.

Wskaźnik waloryzacji 
emerytur – 13,8 proc

Według przyjętego przez Rząd 
projektu budżetu waloryzacja 
emerytur i rent w 2023 r. ma 
wynieść 13,8 proc. Pamię-
tajmy jednak, że ostateczny 
wskaźnik waloryzacji emery-
tur zostanie podany w nowym 
roku i będzie zależał od war-
tości oficjalnego wskaźnika 
inflacji, który ogłosi GUS. Nie-
stety inflacja ostatnio nieprzy-
jemnie zaskakuje, a eksperci 
zgodnie twierdzą, że można 
się spodziewać podwyżki na-
wet na poziomie 15 proc.

Waloryzacja kwotowo-
procentowa

Proponowany wskaźnik walo-
ryzacji – aktualnie na poziomie 
13,8 – posłuży do procento-
wej waloryzacji emerytur i bę-
dzie dotyczył seniorów, którzy 
pobierają świadczenia wyższe 
niż 1850 zł brutto, co będzie 
dla nich korzystne.
Emerytury i renty do kwoty 
1850 zł brutto będą podlegać 
waloryzacji kwotowej z gwa-
rantowaną minimalną kwotą 
podwyżki w wysokości 250 zł 
brutto, czyli 227,50 zł netto.

Czym różnią się 
waloryzacja procentowa 
i kwotowa?

• Waloryzacja procentowa – 
każda emerytura i renta zo-
staje podwyższona o okre-
ślony procent. Im większa 
renta lub emerytura, tym 

wyższa podwyżka.
• Waloryzacja kwotowa – to 

pieniądze w równej wysoko-
ści dla każdego uprawnio-
nego, czyli każda emerytura 
i renta zostaje podwyższo-
na o X złotych (np. propo-
nowane 250 zł)

Waloryzacja kwotowo-procen-
towa jest połączeniem obu 
typów waloryzacji. Oznacza 
ona, że świadczenia emery-
talne zostają podwyższone 
o określony procent, ale pod-
wyżka nie może być mniejsza, 
niż określona minimalna kwo-
ta, w 2023 r. ma to być 250 zł. 
Waloryzacja 2023 kwotowa 
jest korzystniejsza dla emery-
tów o niskich świadczeniach. 
A tacy niestety przeważają 
w naszym kraju. Jak wskazu-
ją dane ZUS, zdecydowana 
większość emerytów pobiera 
emerytury do 2500 zł brutto.

Najniższe świadczenia 
po waloryzacji 2023

Najniższa emerytura, renta 
z tytułu całkowitej niezdolno-
ści do pracy, renta rodzinna 
i renta socjalna po waloryza-
cji wyniosą 1588,44 zł brutto. 
Najniższa renta z tytułu częś-
ciowej niezdolności do pracy 
wzrośnie do kwoty 1191,33 zł. 
Świadczenie przedemerytalne 
wyniesie 1600,70 zł brutto.

13. i 14. emerytura po 
waloryzacji 2023

13. emerytura w 2023 r., we-
dług aktualnych prognoz wy-

niesie 1588,44 zł brutto, czyli 
1445,48 zł netto. 13-tka równa 
jest zawsze wysokosci emery-
tury minimalnej.
Jeśli 14. emerytura zostanie 
wypłacona w 2023 r. – a wie-
le na to wskazuje –  wyniesie 
również 1588,44 zł brutto, 
czyli 1445,48 zł netto. Tyle wy-
niesie maksymalna wysokość 
14-tki, ponieważ wypłata tego 
świadczenie jest obwarowana 
progiem dochodowym.

Jaka będzie ostateczna 
podwyżka w marcu 
2023?

O ile realnie wzrosną wszyst-
kie wymienione świadczenia? 
Zależy to od przyjętego przez 
rząd wskaźnika waloryzacji. 
Jaki będzie ten wskaźnik? Śle-
dząc prognozy GUS, już dziś 
można założyć, że wskaźnik 
waloryzacji będzie wyższy 
niż aktualnie zakładane 13,8 
proc.

Emeryci bez 
gwarantowanej 
marcowej podwyżki

Z gwarantowanej podwyżki 
nie skorzystają emeryci, któ-
rzy nie wypracowali emerytury 
minimalnej, mowa o osobach, 
które osiągnęły wiek emerytal-
ny, ale nie wypracowały wy-
maganego przepisami stażu. 
Więcej na temat waloryzacji 
emerytur niższych niż eme-
rytura minimalna przeczytasz 
w artykule poniżej.
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Więcej informacji o Robercie Kochanku i jego działalności  
www.theonesbyrobertkochanek.pl

Zadzwoń  i sprawdź ofertę 
ROZTAŃCZONYCH WCZASÓW
Nie czekaj! Ilość miejsc jest ograniczona!

789 329 261
info@theonesbyrobertkochanek.pl

ROZTAŃCZONE WCZASY to codzienne zajęcia 
taneczne prowadzone przez samego Roberta 
Kochanka. Robert prowadzi uczestniczki przez 
proces modelowania ciałem i uwalniania 
emocji. Ruch wyzwala w kobietach emocje, 
o których czasem nie mają pojęcia. Przekonaj 
się, jak przełoży się to na twoje życie.

Nieodłącznym elementem ROZTAŃCZONYCH 
WCZASÓW jest joga, stretching, zajęcia 
relaksacyjne, wieczory integracyjno-taneczne 
oraz inne niezapomniane atrakcje. Na 
ROZTAŃCZONYCH WCZASACH nie może 
zabraknąć słońca i plaży oraz wycieczek 
fakultatywnych do urokliwych zakątków 
zachwycających celów naszej podróży.

ROZTAŃCZONE WCZASY to europejskie, jak 
i dalsze tropikalne kierunki.
Zapraszamy kobiety w każdym wieku, jak 
i pary chcące zerwać z rutyną codzienności. 
Taniec połączony z zabawą jest najlepszą 
terapią nie tylko dla kobiet.

ROZTAŃCZONE 
WCZASY

z Robertem 

Kochankiem

Robert Kochanek, 
tancerz znany m.in. 
z „Tańca z Gwiazdami”, 
od kilku lat prowadzi 
ROZTAŃCZONE WCZASY 
dla kobiet w każdym 
wieku.

Kiedy mamy już na to czas, chcemy pomyśleć 
o swoich potrzebach i skrywanych pasjach. 
Czasem potrzebujemy wsparcia i motywacji, 
aby zdecydować się na  zmianę naszego życia.

móc w przyszłości pobierać 
świadczenie emerytalne. Po-
mimo upływu lat, dotychczas 
żadna władza nie próbowała 
rozwiązać problemu emerytur 
groszowych, czyli takich, któ-
re są niższe od emerytury mi-
nimalnej (1338,44 zł w 2022 
r.) Słuszną ideą wydaje się 
wprowadzenie minimalnego 
okresu składkowego na niż-
szym poziomie niż obowiązu-
je obecnie – takie rozwiązanie 
obowiązuje w wielu krajach 
europejskich, bądź wymogu 
zebrania minimalnego kapi-
tału, aby emerytura w ogóle 
mogła zostać wypłacona.

Emerytury groszowe – 
komu przysługują?

Tzw. emerytury groszowe to 
wszystkie świadczenia po-
niżej emerytury minimalnej. 
Są to emerytury przyznane 
osobom o niepełnym stażu, 
których zgodnie z przepisami 
nie podwyższa się do kwoty 
najniższej emerytury. Czyli 
emerytura groszowa zosta-
je przyznana zawsze wtedy, 
gdy senior nie spełnia warun-
ków do otrzymania najniższej 
obowiązującej w danym roku 
emerytury. Jakie więc warun-
ki należy spełnić, aby otrzy-
mać emeryturę minimalną?
• osiągnąć obowiązujący 

wiek emerytalny (aktual-
nie 60 lat dla kobiet oraz 
65 lat dla mężczyzn),

• wykazać minimalny wy-
magany staż w formie 
okresów składkowych 
i nieskładkowych (20 lat 
dla kobiet i 25 lat dla męż-
czyzn).

Okres składkowy to czas 
kiedy płacimy składki ZUS, 
np. pracując na umowę o pra-
cę, prowadząc działalność 
gospodarczą. Okres nie-
składkowy to np. czas, gdy 
studiujemy lub jesteśmy na 
zwolnieniu lekarskim. W tym 
czasie nie płacimy składek 
ZUS, ale czas ten jest liczony 
do wymaganego stażu eme-
rytalnego. Jest jeszcze jeden 
warunek - okresy nieskładko-
we nie mogą liczyć więcej niż 
jedna trzecia naszych okre-
sów składkowych

Do minimalnego stażu nie 
liczy się praca na umowę 
o dzieło czy praca na czar-
no. Aby zostać emerytem 
z tzw. emeryturą groszową 
nie trzeba wiele, wystarczy, 
że zabraknie nam rok czy pół 
roku stażu. A jak widać licz-
ba osób, których dotyczy ten 
problem zaczęła rosnąć lawi-
nowo w ostatnich latach.

Wysokość emerytur 
groszowych

W 2022 wysokość tzw. eme-
rytur groszowych mieści 
się w przedziale od kilku 
groszy do sumy emerytury 
minimalnej, czyli 1338,44 zł 
brutto w 2022 r. Wysokość 
maksymalnej emerytury gro-
szowej rośnie co roku wraz 
z wysokością emerytury mi-
nimalnej. Prognozowana wy-

sokość emerytury minimalnej 
od marca 2023 r. to 1588,44 
zł brutto.

Emerytury groszowe 
w przyszłości może pobie-
rać nawet 600 tysięcy osób, 
przy czym obecnie najniższe 
świadczenia opiewają na za-
ledwie kilka groszy. Warto 
wziąć pod uwagę również 
koszty, jakie generuje w ZUS 
wypłata tak niskiej sumy, 
a jest to ok. 100-150 zł.

Co może rozwiązać 
problem? Minimalny 
staż ubezpieczeniowy 
czy minimalny kapitał?

Problem emerytur groszo-
wych jest na tyle poważny, 
że konieczne jest szybkie 
wprowadzenie rozwiązań sy-
stemowych. Jednym z nich 
jest minimalny staż ubez-
pieczeniowy. W wielu kra-
jach UE takowy obowiązuje 
i wynosi 5, 10 lub nawet 15 
lat. Emerytura mogłaby być 
też wypłacana osobom, któ-
re na przestrzeni lat zgroma-
dzą na swoim koncie w ZUS 
określony minimalny kapitał, 
jednak trudno ustalić, na ja-
kim poziomie miałby się on 
plasować.

Ci, którzy nie osiągnęliby 
stażu minimalnego bądź nie 
zgromadzili konkretnego ka-
pitału, mogliby skorzystać 
z prawa do bezpłatnej opieki 
zdrowotnej, lecz nie wypłaca-
no by im emerytury. Prezes 
ZUS rozważa także w takim 
przypadku zwrot zgromadzo-
nych przez ubezpieczonego 
składek.

Emerytury groszowe 
do likwidacji? Pomysł 
rządu na rozwiązanie 
problemu

Resort rodziny planuje roz-
wiązać problem emerytur 
groszowych. Jak wynika 
z dokumentu przesłanego 
przez Ministerstwo członkom 
Rady Dialogu Społeczne-
go jednym z pomysłów jest 
wprowadzenie minimalnego 
stażu składkowego, któ-
ry wynosiłby 5 lat. Zmiana 
dotyczyć ma wyłącznie przy-
szłych emerytów, czyli osób, 
które przejdą na emeryturę 
po wejściu w życie nowych 
przepisów. Świadczenia już 
przyznane, czyli aktualnie po-
bierane emerytury groszowe, 
byłyby wypłacane na starych 
zasadach.

Innym proponowanym roz-
wiązaniem jest wprowadze-
nie zasady, zgodnie z którą 
emerytura wypłacana była-
by wyłącznie w przypadku, 
gdy jej wysokość przekra-
cza kwotę zasiłku pielęg-
nacyjnego – obecnie wyno-
si on 256,44 zł miesięcznie. 
W przeciwnym razie emeryci 
otrzymywaliby przelew raz 
w roku, np. wraz z trzynastą 
emeryturą.

Bez gwarantowanej 
podwyżki – procentowa 
waloryzacja emerytur 
niższych niż minimalna 
2023

W planach rządu na przyszły 
rok jest waloryzacja kwotowo-
-procentowa. Zmiana miałaby 
zostać wprowadzona od mar-
ca 2023 i gwarantowałaby mi-
nimalną podwyżkę w kwocie 
250 zł brutto (227,50 zł netto) 
dla każdego emeryta. Projekt 
zakłada więc wsparcie senio-
rów, którzy otrzymują niższe 
świadczenia, lecz w żaden 
sposób nie rozwiązuje prob-
lemu emerytur groszowych. 
Zgodnie z założeniami projek-
tu z gwarantowanej podwyżki 
nie skorzystają osoby, które 
nie wypracowały emerytury 
minimalnej, czyli właśnie se-
niorzy pobierający emerytury 
groszowe. Tych emerytów 
obejmie waloryzacja procen-
towa, która jest dla nich mniej 
korzystna. Prognozowany 
wskaźnik waloryzacji wynosi 
aktualnie 13,8 proc., ale z du-
żym prawdopodobieństwem 
będzie wyższy, może sięgnąć 
nawet 15 proc.

Niepełne 13. i 14-tki do 
emerytur groszowych?

Osobom pobierającym eme-
ryturę groszową przysługują 
takie same uprawnienia w kon-
tekście 13. i 14. emerytury, jak 
pozostałym emerytom. Na 
dziś dzień są uprawnieni do 
tych świadczeń w pełnej ich 
wysokości.

Kwestia "trzynastek" i "czter-
nastek" w kontekście tak 
zwanych emerytur groszo-
wych jest także rozważna 
w ministerstwie. Obecnie 

każdy emeryt groszowy otrzy-
muje świadczenie na takich 
samych zasadach, jednak 
rozważane są zmiany. Oso-
by, które nie nabyły prawa 
do najniższej emerytury, nie 
mogłyby również otrzymać 
pełnej 13. czy 14. emerytu-
ry, a jedynie pewien jej pro-
cent. W praktyce oznacza to, 
że wysokość dodatkowego 
świadczenia byłaby związana 
z kwotą emerytury, jaką co 
miesiąc otrzymuje senior.

Zmiany w emeryturach 
groszowych – kto jest 
za, a kto jest przeciw?

Eksperci alarmują – problem 
groszowych emerytur trze-
ba rozwiązać jak najszybciej, 
zwłaszcza że będzie on na-
rastał z każdym rokiem. Po-
zytywnie w tej kwestii wypo-
wiadają się pracodawcy oraz 
związki zawodowe. Na po-
dobnym stanowisku stoi pre-
zes ZUS. Emerytury groszowe 
generują wysokie koszty, a ich 
wypłacanie nie poprawia jako-
ści życia emerytów. Co więc 
stoi na przeszkodzie, aby 
wprowadzić zmiany? Nie bra-
kuje na nie pomysłów, jednak 
brakuje chęci ze strony rzą-
dzących. Ci, choć zauważają 
problem, nie wydają się być 
zainteresowani jego rozwią-
zaniem. Potrzeba bowiem nie 
tylko przepisów, które wpro-
wadzałyby trwałe zmiany, ale 
również przejściowych, do-
tyczących konkretnych grup 
osób pobierających ten rodzaj 
świadczenia.

Waloryzacja emerytur 
groszowych 2023 
[PROGNOZA do 
1338,44 zł]

Podano kwoty w złotówkach i zaokrąglono do pełnych złotych. 
Wyliczenia mają wyłącznie charakter poglądowy, ostateczne 
kwoty nalicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Emerytura 
brutto 2022

Emerytura
brutto 2023

Składka 
zdrowotna 

9%

Emerytura netto 
od marca 2023

Waloryzacja procentowa 
(prognozowany wskaźnik waloryzacji 13,8 proc)

200 228 20 207

300 341 31 311

400 455 41 414

500 569 51 518

600 683 61 621

700 797 72 725

800 910 82 828

900 1024 92 932

1000 1138 102 1036

1100 1252 113 1139

1200 1366 123 1243

1300 1479 133 1346

Waloryzacja kwotowo-procentowa 
(gwarantowana podwyżka 250 zł brutto)

1338 1588 143 1445
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UBEZPIECZENIE 
od wyłudzenia na wnuczka

Seniorzy często 
padają ofi arą 
oszustów. Istnieje 
wiele sposobów 
wyłudzeń 
pieniędzy od osób 
starszych. Metody 
przestępców 
potrafi ą być 
tak perfi dne, że 
czujność tracą 
nawet bardzo 
ostrożni emeryci. 
Od niedawna 
dostępne jest 
ubezpieczenie od 
wyłudzenia metodą 
na wnuczka. 
Jaką ochronę 
oferuje takie 
ubezpieczenie? 
Kogo ubezpieczą 
od metody na 
wnuczka? Jakiego 
odszkodowania 
może oczekiwać 
senior, jeśli padnie 
ofi arą oszustów?

41 377 60 61
info@uzdrowiskosolec.pl
www.uzdrowiskosolec.pl

CZY WIESZ, ŻE? 
Na bazie wody 

siarczkowej 
z „Szybu Soleckiego” 

produkowane są leki, co jest 
unikatem na skalę światową 

oraz potwierdza jej 
właściwości lecznicze.

FORMY 
LECZENIA 

SANATORYJNE:

-na skierowanie 
z NFZ

-pełnopłatnie

Zaliczane do 
„Pereł Uzdrowisk 

Polskich” przyciąga 
kuracjuszy 
od 185 lat.

Najlepsza na 
świecie lecznicza 
woda siarczkowa 

czerpana z własnego 
„Szybu Soleckiego”.

UZDROWISKO 
SOLEC-ZDRÓJ

M.Cz Sztuk sp.j.

Metoda na wnuczka, na 
policjanta, na policjanta 
CBŚ – jak działają 
oszuści

Wyłudzenie na wnuczka po-
lega na podszywaniu się pod 
osobę najbliższą seniora. Tę 
praktykę powszechnie stosują 
oszuści w Polsce, jak i za gra-

nicą. Wyłudzenie najczęściej 
rozpoczyna się od telefonu do 
osoby starszej. Fałszywy wnu-
czek czeka, aż emeryt sam 
podpowie, z kim rzekomo roz-
mawia. Nienaturalną zmianę 
barwy głosu tłumaczy choro-
bą. Kiedy senior wskaże imię 
wnuczka, siostrzeńca etc., 
oszust zaczyna udawać tę 
osobę i mówi, że pilnie potrze-
buje pieniędzy na przykład na 
zakup samochodu lub miesz-
kania. Gotówki nie może ode-
brać osobiście, dlatego wysy-
ła po nią znajomego. Jest to 
oczywiście kłamstwo, w wy-
niku którego senior oddaje 
swoje pieniądze w ręce całko-
wicie obcych osób. Czasem 
metoda na wnuczka zmienia 
się w oszustwo na policjanta. 
Fałszywi mundurowi w trakcie 
rozmowy telefonicznej próbu-
ją wmówić seniorom, że mogą 
zostać oszukani i powinni od-
dać swoje pieniądze w ręce 
policjantów. Osoby starsze, 
które posiadają gotówkę 
w banku, powinny uważać na 
oszustów namawiających ich 
do wypłaty depozytu.

Tylko w 2022 r. polscy 
emeryci stracili 
w wyniku oszustwa 
na wnuczka miliony 
złotych.

NOWOŚĆ. 
Ubezpieczenie od 
metody na wnuczka 
– na czym to polega?

Na rynku ubezpieczeń poja-
wiła się nowość – ubezpie-
czenie, które może uchronić 
seniora przed utratą oszczęd-
ności życia. Ubezpieczenie 
od wyłudzenia ma za zadanie 
zrekompensować straty fi nan-
sowe ponoszone przez ofi ary 
przestępstwa na wnuczka 
oraz innych metod tj. wyłudze-

nie na policjanta, na CBŚP, na 
bank, czy na COVID-19. Oso-
ba starsza, która straci pienią-
dze w wyniku działań oszu-
stów, będzie mogła ubiegać 
się o odszkodowanie.

Ubezpieczenie przed 
metodą na wnuczka 
– kto i jak ochroni 
seniora?

Aktualnie ubezpieczenie od 
metody na wnuczka można 
kupić u trzech ubezpieczycie-
li. Jest ono oferowane przez 
PZU, Generali oraz Wartę. 
Sprawdzamy, w czym są do 
siebie podobne, oraz co różni 
te oferty między sobą.
Aktualnie wszystkie dostępne 
na rynku ubezpieczenia od 
wyłudzenia na wnuczka moż-
na wykupić jako rozszerzenie 
ubezpieczenia domu. Senior 
zostanie objęty ochroną od 
wyłudzenia na wnuczka, jeśli 
zdecyduje się na wykupienie 
ubezpieczenia mieszkania 
oraz ruchomości domowych 
w najszerszym wariancie, czy-
li tzw. all risk (pol. wszystkie 
ryzyka). Póki co fi rmy ubez-
pieczeniowe nie oferują tego 
ubezpieczenia niezależnie 
jako samodzielną polisę.

Ubezpieczenie od 
metody na wnuczka 
– minimalny wiek 
ubezpieczonego

Metoda na wnuczka dotyka 
głównie seniorów. Ponad 44 
proc. ofi ar tego oszustwa to 
osoby w wieku 70-79 lat, a 36 
proc. poszkodowanych prze-
kroczyło 80-tkę. Nie oznacza 
to, że przestępstwo to nie do-
tyka młodszych seniorów, ale 
zaawansowany wiek jest czyn-
nikiem ryzyka i warto wziąć go 
pod uwagę. Ubezpieczenia 
od metody na wnuczka ofero-

Od lat 
zasadniczym 

profi lem leczenia są 
wszelkie choroby 

narządu ruchu.

Kompleks 
Uzdrowiska to 7 

obiektów hotelowych 
zlokalizowanych 
w naszym Parku 

Uzdrowiskowym - 
EKO wypoczynek.

REKLAMA
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REKLAMA

 RENOMOWANE BIURO PODRÓŻY 

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

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

FRANCJA - SMAKI PROWANSJI  
- LAZUROWE WYBRZEŻE / wycieczka  7 dni

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, ubezpiecznie 

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice

SUPER PROMOCJA! 
NA HASłO  

„GAZEtA SENIOR” 
NOCLEG W KRAKOWIE

PRZED WYCIECZKĄ za 1 zł !

OGRODY KWIAtOWE w HOLANDII  / wycieczka  5 dni
ZAANSE SCHANS - OGRODY KWIAtOWE KEUKENHOFF 
- HAGA - FLORAHOLLAND - SCHEVENINGEN - 

MADURODAM - ROttERDAM  - AMStERDAM
Cena: 2.360 zł  termin:  23.04 - 27.04.2023

W cenie: przejazd, 4 noclegi  z HB, opieka pilota, ubezpiecz.
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice, Wrocław, Legnica.

turnusy 5 - dniowe  
od maja 2023 do września 2023.   

Zadzwoń 12/6320150. Zarezerwuj!!!!

wane są seniorom już od 65 
roku życia.

Do jakiej kwoty chroni 
ubezpieczenie na 
wnuczka?

Towarzystwa ubezpieczenio-
we proponują różne sumy 
i zakresy ubezpieczenia od 
metody na wnuczka:
• "Generali, z myślą o domu" 

– wariant obejmujący 
wszystkie ryzyka to szansa 
na odszkodowanie do wy-
sokości sumy ubezpiecze-
nia, lecz nie więcej niż 50 
000 zł,

• PZU DOM – oferuje ubez-
pieczenie od utraty gotówki 
i biżuterii w wariacie all risk 
10% nie więcej niż 10 000 
zł,

• Warta – w wariancie Dom 
nie więcej niż 10 000 zł, 
a w opcji Dom Komfort nie 
więcej niż 50 000 zł.

Ubezpieczenie od 
oszustwa na wnuczka, 
na policjanta, na CBŚP 
[zakres ochrony polisy]

Wybierając ubezpieczenie za-
wsze warto zapoznać się z tzw. 
OWU, to skrót od Ogólne Wa-
runki Ubezpieczenia. Jest to 
czasem żmudna lektura, bo 
OWU nie zawsze są napisane 
przyjaznym językiem, ale dają 
nam pojęcie o prawdziwym 
zakresie oferowanej ochrony 
i tzw. wyłączeniach, czyli sy-
tuacjach, kiedy ubezpiecze-
nie nie chroni. Zapoznając się 
z OWU ubezpieczeń od meto-
dy na wnuczka naszą uwagę 
przykuło kilka szczegółów, 
które są ważne w kontekście 
ubiegania się o ewentualne 
odszkodowanie.

"Generali, z myślą 
o domu" – do 50 000 zł 
dla 68 latków

Towarzystwo Ubezpieczeń 
Generali ubezpiecza seniorów 
od wyłudzenia na wnuczka, 
policjanta, CBŚP i w wyniku 
podszywania się pod inne 
osoby. Oszustwo musi mieć 
miejsce na terenie Polski, 
a jego ofiara więcej niż 68 lat. 

Wypłata środków powinna 
nastąpić z rachunku bankowe-
go, a pieniądze wydane w ręce 
oszusta w gotówce. Ubezpie-
czyciel oczekuje dostarczenia 
potwierdzenia wypłaty gotówki 
z rachunku bankowego.

W ciągu 3 dni roboczych 
od daty zdarzenia należy 
powiadomić Generali o wyłu-
dzeniu oraz zgłosić sprawę na 
policję.

Senior może liczyć na od-
szkodowanie w kwocie do wy-
sokości sumy ubezpieczenia, 
ale nie większej niż 50 000 zł.
Generali nie odpowiada za 
pieniądze przekazane prze-
lewem lub inną transakcją 
internetową. Ubezpieczony 
nie otrzyma odszkodowania 
również wtedy, gdy wyłudze-
nie nastąpiło w wyniku trans-
akcji handlowej, czyli zakupu 
produktu, usługi i podpisania 
umowy cywilno-prawnej. Co 
oznacza, że taka polisa nie 
obejmuje zakupu drogich 
garnków, kołder czy pakie-
tów medycznych, na które 
ubezpieczony senior został 
namówiony przez nieuczci-
wych sprzedawców.

PZU DOM – ubezpiecze-
nie od utraty gotówki 
i biżuterii dla 65 latków

Ubezpieczenie oferowane 
przez PZU obejmuje osoby 
powyżej 65 lat, a także oso-
by częściowo lub całkowicie 
ubezwłasnowolnione. Chroni 
przed wyłudzeniem gotówki 
lub biżuterii tylko na terenie 
Polski.

Ubezpieczyciel nie wypła-
ci odszkodowania za wyłu-
dzenie dokonane w związku 
z zawarciem umowy cywilno-
-prawnej. Oznacza to, że za-
kup bardzo drogich kołder, 
garnków czy sprzętu AGD na 
pokazie, na które często se-
niorzy zostają podstępem na-
mówieni, również tutaj nie jest 
objęty ochroną.

Wyłudzenie należy udoku-
mentować np. przedstawiając 
ubezpieczycielowi potwier-
dzenie wypłaty gotówki 
z konta w placówce banku lub 
bankomatu.

Jeżeli skorzystasz z ubez-
pieczenia i padniesz ofiarą 
oszustów, musisz pamiętać 
o powiadomieniu policji i po-

informowaniu PZU najszybciej 
jak to możliwe, aby nie stra-
cić możliwości ubiegania się 
o odszkodowanie – trzeba to 
zrobić najpóźniej w ciągu 7 
dni od zdarzenia.

Warta – Dom Komfort 
nie więcej niż 50 000 zł 
dla 65 latków

Warta również oferuje ubez-
pieczenie od oszustwa na 
wnuczka i innych wyłudzeń. 
Pakiet Warta Dom proponu-
je odszkodowanie do 10% 
sumy ubezpieczenia, ale nie 
więcej niż 10 000 zł. Nato-
miast w wariancie Warta Dom 
Komfort poszkodowany może 
otrzymać do 20% sumy ubez-
pieczenia, ale nie więcej niż 
50 000 zł. Także tu występuje 
wyłączenie od oszustw, któ-
re nastąpiły w wyniku zawar-
cia umowy cywilno-prawnej.

Przezorny senior 
ubezpieczony 
i wyedukowany

Akcje edukacyjne Policji, arty-
kuły w prasie dla seniorów nie 

zawsze działają, dlatego war-
to pomyśleć o innych formach 
zabezpieczenia przed metodą 
na wnuczka. Jedną z form 
ochrony może być wykupie-
nie polisy ubezpieczeniowej. 
W ramach ubezpieczenia 
domu lub mieszkania senior 
zyska pewność, że nie zosta-
nie bez pieniędzy, jeśli padnie 
ofiarą wyłudzenia na wnucz-
ka, na policjanta etc. Oszuści 
wciąż wymyślają nowe, co-
raz bardziej perfidne metody 
przejmowania oszczędności. 
W ramach odszkodowania 
osoba starsza może odzyskać 
całość lub część kwoty, którą 
przekazała w niepowołane 
ręce.

Warto zaznaczyć, że sam 
fakt poszukiwania ubezpie-
czenia jest formą profilaktyki 
i stanowi doskonały pretekst 
do rozmowy na temat metody 
na wnuczka.

WYCIECZKI i WCZASY 2023  - BEZ  NOCNYCH  PRZEJAZDÓW!

! Programy wycieczek na: www.arionsenior.pl !  W kolejnym wydaniu więcej ofert wycieczek !

SłOWENIA - WłOCHY / wycieczka  6 dni
JEZIORO i ZAMEK BLED - WĄWÓZ VINtGAR - DOLINA 
BOHINJ - VOGEL - SKOFJA LOKA - LUBLANA - JASKINIA 

POStOJNA - ZAMEK PREDJAMA - tRIESt - PIRAN
Cena: 2.160 zł  terminy:  15.05 - 20.05 / 04.10 - 09.10.2023
W cenie: przejazd, 5 noclegów, 2 posiłki dziennie,  

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

tOSKANIA - LIGURIA / wycieczka  8 dni
CORtONA - SIENA - SAN GIMIGNANO - REGION CHIANtI 
- FLORENCJA - LUKKA - PIZA - LA SPEZIA - CINQUE tERRE 

- RAPALLO - PORtOFINO 
Cena: 2.780 zł terminy:  17.06 - 24.06 / 30.09 - 07.10.2023
W cenie: przejazd, 7 noclegów, 2 posiłki dziennie,  

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

FIORDY  NORWEGII / wycieczka  7 dni
OSLO - SOGNEFJORD - DOLINA AURLANDSDALEN - FLÅM - 

rejs statkiem po fiordzie  NÆRØYFJORD 
 LAERDAL - BORGUND - GEIRANGER - GEIRANGERFJORD 

DROGA ORłÓW - DROGA tROLLI - KARSKRONA - GDAŃSK
Cena od 5.380 zł terminy:  26.06 - 02.07  /  07.08 - 13.08.2023
W cenie: przejazd, 6 noclegów, 2 posiłki dziennie,  

opieka pilota, ubezpieczenie
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Częstochowa, Warszawa. 

SZWAJCARIA  + pociąg „BERNINA EXPRESS”  
przez ALPY / wycieczka  8 dni 

CZ. KRUMLOV - SALZBURG - POCIĄG „BERNINA EXPRESS” 
- JEZ. GENEWSKIE:  ZAMEK CHAtEAU DE CHILLON, VEVEY, 
MONtREAUX, EVIAN, GENEWA - ZURYCH - WODOSPAD 
RHEIFALL - StEIN n/RENEM  WYSPA KWIAtÓW MAINAU 

na Jez. BODEŃSKIM - DOLINA WACHAU - MELK 
i MORAWY: LEDNICE-VALtICE

Cena:  3.380 zł  terminy:  29.05 – 05.06 / 22.07 – 29.07.2023
W cenie: przejazd autoakrem i pociągiem, 7 noclegów,  

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

WYPOCZYNEK  I  ZWIEDZANIE       
CHORWACJA - PÓłWYSEP  IStRIA:  

VRSAR / wczasy 10 dni
Luksusowy RESORt BELVEDERE 4*

Cena od  2.880 zł terminy:  28.05 - 06.06 / 23.09 - 02.10.2023
W cenie: przejazd, 9 noclegów, 2 posiłki dziennie - bufet, 

opieka pilota, ubezpieczenie
Wycieczki fakultatywne po Istrii oraz do Włoch i do Słowenii

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice

WCZASY NAD BAłtYKIEM  

MIELNO - 50 m do morza, kryty basen, wycieczka do 
Kołobrzegu, turnusy 13 dni, cena od 3.040 zł    

DARłÓWKO - 200 m do morza, turnusy 11 i 14 dni,  
cena od 2.720 zł

łEBA - 200 m do morza, wycieczka do Ustki, 
turnusy 13 dni, cena od 3.190 zł 

W cenie: przejazd autokarem, noclegi, 3 posiłki dziennie  
bufet, pokoje z łaz. i balkonami, ubezpieczenie 

Wyjazdy do łeby:  Kraków, Katowice, Częstochowa, Łódź,
Wyjazdy do Mielna i Darłówka: Kraków, Katowice, Gliwice, 

Wrocław, Poznań.
WCZASY LECZNICZE

UZDROWISKO - KURORt CIECHOCINEK
 turnusy 15 dniowe - z dojazdem autokarem!

SANAtORIUM ZNP z krytym basenem i rehabilitacją
turnusy: 28.05 - 11.06. / 11.06 - 25.06 / 25.06 - 09.07.2023

Cena 3.640 zł  przejazd autokarem, 
W cenie: 14 noclegów w pokojach 2 os. z łaz. TV,

3 posiłki codziennie: śniadania, obiady, kolacje,
3 zabiegi dziennie, opieka lekarska, ubezpieczenie

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Częstochowa, Łódź.

HIt
WYCIECZKI OBJAZDOWE

W pierwszej linii brzegowej i z dojazdem autokarem!!!
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Bezpłatne leki 75+ 
nie dla wszystkich 
75-latków

Seniorzy, którzy ukończyli 
75 lat, mogą otrzymać część 
swoich leków bezpłatnie (leki 
z tzw. Listy Bezpłatnych Le-
ków 75plus). Specjalną re-
ceptę „S” może wystawić 
lekarz rodzinny. Od 1 stycz-
nia 2021 r. taką możliwość 
uzyskali także lekarze spe-
cjaliści i lekarze zatrudnieni 
w szpitalach. Możliwość ta 
okazała się jednak czysto te-
oretyczna.

Lekarz specjalista przed 
wypisaniem recepty "S" se-
niorowi 75+ zobowiązany 
został do zweryfi kowania 
ilości oraz rodzaju przepisa-
nych leków przez innych le-
karzy. Nie może tego zrobić 
na podstawie dokumentacji 
papierowej czy wywiadu 
z pacjentem. Lekarz ma obo-
wiązek wejść na Interneto-
we Konto Pacjenta (IKP), 
a senior musi na to wyrazić 

zgodę. Oczywiście, pod wa-
runkiem że pacjent 75+ akty-
wował wcześniej IKP. Bez ak-
tywnego konta pacjent 75+ 
nie dostaje recepty na bez-
płatne leki od lekarza specja-
listy. Co robią w tej sytuacji 
najstarsi pacjenci? Od leka-
rza specjalisty idą do leka-
rza rodzinnego, aby receptę 
przepisać na bezpłatną. Tak 
było w pandemii. Co więcej, 
taka sytuacja trwa do dziś.

97 proc. pacjentów 
pozbawiono praw do 
refundacji

Zamiast szybko zmienić 
przepisy, zaczęto zachęcać 
seniorów do aktywowania 
Internetowego Konta Pa-
cjenta, a z pomocą miały 
przyjść dzieci i wnuki. Aby 
aktywować IKP, trzeba po-
siadać profi l zaufany, który 
najprościej założyć przez 
bankowość elektroniczną. 
Wielu seniorów 75+ to oso-
by samotne, bez dostępu 

Otrzymanie recep-
ty na bezpłatne 
leki z listy 75plus 
to prawo pacjenta 
i przysługująca 
najstarszym 100 
proc. refundacja. 
Dlatego nie powin-
no mieć znacze-
nia, który lekarz 
wypisze receptę. 
Niestety wciąż ma. 
Resort Zdrowia 
zapowiedział dłu-
go postulowane 
zmiany dotyczące 
zasad wystawiania 
recept "S" jeszcze 
w tym roku. Co się 
zmieni?

Bezpłatne Leki 75+ 
dla wszystkich 75-latków

Linda Matus

Resort zdrowia zniesie 
kłopotliwy wymóg

Seniorzy nie wykupują leków 
Są za drogie.
Potrzebny program Leki 60+

Wydatki na leki 
obciążają budże-
ty prawie 95 proc. 
Seniorów, a ponad 
80 proc. zdarzyło 
się z uwagi na ceny 
leków w ostatnich 
miesiącach nie 
wykupić recept. 
Takie są wyniki 
badania zleconego 
przez Koalicję „Na 
pomoc niesamo-
dzielnym”, która 
apeluje o wsparcie 
systemowe.

Zadłużenie osób 
starszych

Z danych zgromadzonych 
w Rejestrze Dłużników BIG 
InfoMonitor i Bazie Informacji 
Kredytowych (BIK) wynika, 
że zaległości osób po 65 r.ż. 
wynosiły już prawie 10,4 mld 
zł (dane z czerwca br.) Ponad 
60 proc. emerytów wska-
zuje, że najbardziej ich bu-
dżet uszczuplają wydatki na 
leki. - Emerytura lub renta są 
głównym źródłem dochodów 
większości seniorów. Wo-
bec sytuacji na rynku oso-
by starsze są zmuszone do 
oszczędności czy rezygnacji 
z zaspokojenia niektórych 
potrzeb, także zdrowotnych 
- mówi prof. Piotr Błędowski 
ze Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie, jeden z au-
torów badania PolSenior 2.

Ponad 80 proc. 
seniorów nie wykupiło 
w ostatnich miesiącach 
leków

- Od początku roku dociera-
ją do nas liczne sygnały od 
naszych członków, że osoby 
starsze mają poważne prob-
lemy z wykupieniem leków 
- mówi Magdalena Osińska-
-Kurzywilk, prezes Koalicji 
„Na pomoc niesamodziel-
nym”. - Podwyżki energii, 
żywności i leków pochłaniają 
ich oszczędności. Jeśli prze-
staną się leczyć, wrócą do 
lekarzy w dużo gorszym sta-
nie. To błędne koło, bo trafi ą 
do szpitali i będą generować 
jeszcze większe koszty.

Koalicja zleciła Agencji 
Badań Rynku i Opinii SW 
Research badanie dotyczą-
ce sytuacji pacjentów po 60 

r.ż. z wielochorobowością 
i chorobami przewlekłymi. - 
Wyniki zaskoczyły nawet nas 
- mówi Magdalena Osińska-
-Kurzywilk. - Niby po rozmo-
wach powinniśmy być na to 
przygotowani, a jednak nie 
sądziłam, że aż 82 proc. ba-
danych nie wykupiło w ostat-
nich miesiącach leku.

Z badania wynika ponad-
to, że seniorzy, ograniczając 
codzienne wydatki, w pierw-
szej kolejności oszczędzają 
na rachunkach i żywności, 
ale zaraz potem - właśnie na 
lekach. 94 proc badanych 
osób przyznało, że wydatki 
na leki obciążają ich domo-
wy budżet.

Lekarze widzą problem 
w gabinetach

- Obserwujemy to na co 
dzień w naszych gabinetach 
- mówi dr Michał Sutkowski, 
prezes Warszawskich Leka-
rzy Rodzinnych. - Kiedy pró-
bujemy zdiagnozować brak 
postępów w leczeniu senio-
rów, zdarza nam się słyszeć, 
że nie wykupili leków, bo były 
za drogie. To są najczęściej 
pacjenci z wielochorobowoś-
cią, a przerwy w leczeniu są 
niebezpieczne i mogą w zna-
czący sposób wpłynąć na 
pogorszenie stanu zdrowia.

Potrzebne wsparcie 
systemowe. Program 
Leki 60+

Członkowie Koalicji wskazują 
na rozwiązanie, które mogło-
by wpłynąć na poprawę sytu-
acji materialnej seniorów, co 

z kolei może się przełożyć na 
ich stan zdrowia. Nie jest to 
nowy pomysł, został wcześ-
niej zawarty między innymi 
w jednym z akapitów zało-
żeń Polskiego Ładu. Czyta-
my w nim, że „w związku ze 
skutecznością dotychcza-
sowego programu Leki 75+ 
(wzrastająca liczba benefi -
cjentów i malejące wydatki 
osób powyżej 75. roku życia 
na leki) chcemy umożliwić 
korzystanie z programu oso-
bom młodszym, a w niektó-
rych kategoriach leków na-
wet osobom z grupy 60+”.

Sytuacja seniorów napraw-
dę nie jest łatwa, a będzie 
jeszcze trudniejsza. Przykła-
dy odchodzenia od okienek 
w aptekach, ale także skle-
pach spożywczych, widać 
na każdym kroku. Pacjenci 
dużą nadzieję wiążą ze sło-
wami prezesa PiS Jarosława 
Kaczyńskiego, który 24 lipca 
w Koninie powiedział o dar-
mowych lekach dla senio-
rów, i to nawet młodszych niż 
75 lat.

Nie ma wątpliwości, że 
podobnie jak wprowadzenie 
programu „Leki 75+” popra-
wiło dostęp do farmakote-
rapii osób w tym przedziale 
wiekowym, tak jej rozszerze-
nie pomoże kolejnym gru-
pom pacjentów.

Źródło: Koalicja 
„Na pomoc 

niesamodzielnym”
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do komputera i Internetu. 
Jeśli nawet posiadają konto 
w banku, to często nie korzy-
stają z bankowości interneto-
wej. Niektórzy mają wspólne 
konto z mężem, żoną, cór-
ką, synem, wnukiem, a to 
uniemożliwia identyfi kację 
niezbędną do założenia Pro-
fi lu Zaufanego. Z tych i wielu 
innych powodów jedynie 3 
proc. pacjentów 75+ akty-
wowało IKP. W praktyce le-
karze specjaliści nie mogą 
wystawiać recepty "S", a 97 
proc. pacjentów pozbawiono 
swoich praw.

Kwestionowanie 
recepty na bezpłatne 
leki 75+ w aptece

Recepty wystawione przez 
lekarza specjalistę bez 
sprawdzenia seniora w IKP 
są kwestionowane w apte-
ce. Jeśli NFZ wykaże nie-
prawidłowości przy realiza-
cji refundowanych recept 
"S", nałoży na farmaceutów 
kary. W chwili kiedy aptekarz 
zakwestionuje receptę "S", 
senior musi zapłacić za leki 
pełną kwotę lub udać się do 
swojego lekarza rodzinnego 
i poprosić o przepisanie re-
cepty.

Zmiany dotyczące 
wystawiania recepty 
"S"

Jak zapowiedziało Mini-
sterstwo Zdrowia lekarze 
i pielęgniarki uprawnieni do 
wystawiania recept "S" na 
darmowe leki 75+ będą mo-
gli już wkrótce wystawiać je 
bez przeszkód wszystkim 
75-latkom. W efekcie tej 
zmiany lekarze zyskają także 
większy dostęp do informacji 
o pacjentach.

Ogłoszone zmiany doty-
czące wystawiania recept 
na bezpłatne leki 75+, to 
automatyczny dostęp do 
danych osobowych lub 
danych medycznych, które 
są niezbędne do wystawie-
nia recepty "S" (tzn. ilość, 
rodzaj przepisanych leków, 
środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego oraz wyrobów 
medycznych). Dostęp nie 
będzie wymagał zgody pa-
cjenta ani jego przedstawi-
ciela ustawowego, a otrzy-
mają go wszyscy uprawnieni 
do wystawiania recept "S" 
lekarze oraz pielęgniarki.

Kto dziś może 
wystawiać receptę 
na bezpłatne leki dla 
seniorów:

• lekarz POZ (lekarz rodzin-
ny)

• pielęgniarka POZ – upraw-
niona do wystawiania re-
cept

• lekarz specjalista
• lekarz geriatra
• lekarz szpitalny
• pielęgniarka szpitalna – 

uprawniona do wystawia-
nia recept

• lekarz emerytowany do-
wolnej specjalności (wy-
łącznie dla siebie albo mał-
żonka, osoby pozostającej 
we wspólnym pożyciu oraz 
krewnych lub powinowa-
tych)

Ułatwienia dla 
pacjentów 75+ od 
kiedy?

Resort Zdrowia zapowiedział 
wprowadzenie ułatwień doty-
czących zasad wystawiania 
recept na darmowe leki 75+ 
jeszcze w tym roku. Zmiany 
są odpowiedzią na interpela-
cję poselską posła Mirosła-
wa Suchonia oraz postulaty 
Rzecznika Praw Pacjentów 
i organizacji broniących praw 
pacjenta. Będziemy informo-
wać czytelników, jeśli tylko 
zmiany wejdą w życie.

REKLAMA

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.

Wapń 
i Magnez 
- dla mocnych 
kości i zębów

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

Newsletter 
Gazety Senior 

AUTOPROMOCJA
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Do zobaczenia 
Halina Paliwoda

Dyplomowany 
protetyk słuchu 

www.amedaparaty.pl

Poznań, ul. Poznańska 18a/1 
tel. 61 22 101 51; 730 554 111
Zalasewo, ul.Kórnicka 198B, tel. 730 580 111
Wieleń, ul. Storczykowa 1, tel. 609 712 803

Jeżeli chcecie Państwo dołączyć do ich grona, zapra-
szam na wizytę i konsultację z protetykiem słuchu, laryn-
gologiem, audiologiem, foniatrą w naszych ośrodkach.

Oferujemy Państwu:
• Badania słuchu dla dorosłych i dzieci bez ograniczeń 

wiekowych
• Wybór i dopasowanie aparatów słuchowych
• Badanie zysku z aparatów słuchowych
• Akcesoria do czyszczenia aparatów i wkładek 

usznych, baterie
• Urządzenia poprawiające słyszenie i rozumienie TV
• Treningi słuchowe

Co należy zrobić? Zadzwonić lub 
napisać maila, umówić się i przyjść!

Dobrze słyszę….
...ponieważ regularnie wykonuje badania słuchu.
...dzięki aparatom słuchowym.
...i nie wycofuję się ze spotkań z rodziną i znajomymi.
...dlatego nadal chodzę do teatru i na koncerty.
...i cieszę się wnukami.
...i rozwijam swoje pasje.
...dźwięki natury.
...ponieważ moim słuchem opiekują się najlepsi  
   specjaliści.

Szanowni Państwo,
nasi pacjenci poproszeni o dokończenie zdania 
„Dobrze słyszę...” odpowiedzieli:

amed@amedaparaty.pl

10%
Rabatu
na wszystkie 
usługi
z hasłem
„GazetaSenior”

Przecieranie ścieżek
W ostatnim czasie 
obserwuje się 
wzrost aktywności 
społecznej środo-
wisk senioralnych 
w Polsce. Zarówno 
w miastach, jak i na 
obszarach wiej-
skich stosownie 
do swojego profi lu 
obyczajowego.

Andrzej Wasilewski

To znaczy, w miastach ruch 
aktywnego udziału seniorów 
dotyczy głównie seniorów 
jako grupy wiekowej. Nato-
miast we wsiach, animator-
kami grupowego spędzania 
czasu stają się głównie Koła 
Gospodyń Wiejskich, które 
jeżeli coś organizują, to w za-
sadzie dla całej społeczności 
bez rozgraniczania wieku, 
a więc i seniorów także. Koła 
te skupiają w zasadzie kobie-
ty starsze i to one są działacz-
kami kierowniczymi, inspira-
torkami i organizatorkami.

Wydaje się, obserwując 
to ożywienie, że powoli mija 
czas, kiedy jedyną formą zor-
ganizowanych form konso-
lidacji tego środowiska były 
kluby seniora oraz uniwersy-
tety trzeciego wieku. Pojawia 
się coraz więcej animatorów 
aktywności, nie tylko zawo-
dowych (kształci ich Akade-
mia Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu – o czym pisali-
śmy), ale przede wszystkim 
charyzmatycznych. Wyraźnie 
widoczną jest działalność 

Macieja Patynowskiego pre-
zesa Fundacji Społeczeństwa 
Przedsiębiorczego w Zachod-
niopomorskiem; dr Emilii Le-
wickiej-Kalka z Piły, czy Zofi i 
Sawikowskiej z Poznania, 
która zaczęła organizować 
pozaklubowe i pozainstytu-
cjonalne ogólnie dostępne 
formy aktywności emerytów.

Zaczynamy obserwować 
również przejawy penetracji 
obszarów pełniejszego uwy-
puklenia faktu istnienia spo-
łecznego emerytów jako ludzi 
i to kreatywnych, twórczych, 
dynamicznych, realizujących 
się w różnych płaszczyznach 
aktywności osobistej i spo-
łecznej, niekoniecznie w ra-
mach środowiska podobnych 
sobie emerytów. Wszystko 
to razem stanowi działania 
wyprowadzające seniorów 
z cienia dynamiki funkcjono-
wania społeczeństwa jako 
populacji, pewnej całości ży-
wego organizmu, jakim jest 
ludność gminy, powiatu, wo-
jewództwa czy całego kraju. 
Seniorzy są i zaczyna być ich 
widać, że są. Istnieją mimo 
spychania ich niejako za ku-

lisy sceny życia poprzez po-
kutujące z przeszłości stereo-
typy postrzegania człowieka 
emerytowanego.

Przykładem poszukiwania 
nowych kierunków rozwią-
zań co do umiejscowienia 
seniorów w strukturze straty-
fi kacji społeczeństwa aktyw-
nego bez względu na wiek, 
jest podjęcie przez preze-
sa Oddziału Poznańskiego 
Polskiego Towarzystwa Ge-
rontologicznego prof. Wie-
czorkowską-Tobis z Uniwer-
sytetu Medycznego tamże, 
wraz z zespołem, studyjnego 
programu „Seniorzy-studen-
tom, studenci-seniorom. Dia-
log międzypokoleniowy”.

W ramach programu pracu-
je kilka grup seniorów oraz kil-
ka grup studentów. Zadaniem 
uczestników moderowanego 
dialogu jest sformułowanie, 
czego seniorzy by oczekiwa-
li od środowiska młodzieży 
i co seniorzy mogą od siebie 
dać temu środowisku – oraz 
odwrotnie. Co dać – ale i jak 
podać w sposób akceptowal-
ny. Zadaniem grup jest także 

obustronne zobrazowanie 
stereotypów wzajemnego 
postrzegania się i zapropo-
nowanie dróg obalenia tych 
stereotypów na rzecz uwypu-
klenia realnej rzeczywistości 
w obecnym czasie. Oprócz 
warstwy dyskusyjnej i opiso-
wej projekt zakłada także war-
stwę propagującą wizualnie 
jego ideę, myśl przewodnią. 
Ma to być publiczna wystawa 
fotografi czna ukazująca se-
niorów w działaniach, dyna-
micznych formach życia bez 
względu na wiek metrykalny, 
ich radość życia, energię, 
kreatywność i wykorzystywa-
nie posiadanych umiejętności 
w różnych sferach życia. Wy-
kazanie, że na obecnym eta-
pie cywilizacyjnym dziadek 
czy babcia, różne może mieć 
oblicza społeczne i mode-
le życia równie różnorodne, 
a jego świat niekoniecznie 
zamyka się w obrębie: kuch-
nia, łazienka, sklep, telewizor, 
oraz że w tych modelach ży-
cie pokoleń może się zazę-
biać z wzajemnym zrozumie-
niem, akceptacją i wzajemną 
życzliwą pomocą.

Obywatelski Parlament Seniorów
Obywatelski Par-
lament Seniorów 
to apolityczne, 
neutralne religijnie 
i światopoglądo-
wo ogólnopolskie 
przedstawicielstwo 
osób starszych, 
reprezentujące inte-
resy wielu milionów 
seniorów w Polsce. 
VIII sesja Obywatel-
skiego Parlamentu 
Seniorów odbędzie 
się 7 listopada 2022 
r. w Sejmie RP.

Inauguracyjna sesja Oby-
watelskiego Parlamentu Se-
niorów została zwołana 1 
października 2015 r. w Sali Po-
siedzeń Sejmu RP jako efekt 
długiego procesu integracji 
ruchu senioralnego w Polsce. 

Utworzenie OPS było także 
wypełnieniem rekomendacji 
Parlamentu Europejskiego, 
która zaleca powołanie w każ-
dym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej Parlamentu 
Seniorów mającego wpływ na 

politykę państwa wobec osób 
starszych.

Relacja z sesji Obywatel-
skiego Parlamentu Senio-
rów w kolejnym numerze 
"Gazety Senior".
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„Gazeta Senior”

„Gazeta Senior” to drukowany ogólnopolski miesięcz-
nik skierowany do seniorów. Czasopismo inspiruje 
i podpowiada, jak korzystać z życia na emeryturze, 
edukuje i w razie potrzeby przestrzega seniorów przed 
czyhającymi zagrożeniami. „Gazeta Senior” tworzona 
jest przez redaktorów seniorów i w całości poświęco-
na sprawom osób starszych. Czasopismo wydawane 
jest nieprzerwanie od 2011 r., a hasło „Gazeta Senior” 
znajdziesz nawet w internetowej encyklopedii, czyli Wi-
kipedii.

Gdzie kupię „Gazetę Senior”?

„Gazety Senior” nie kupisz w kiosku, saloniku praso-
wym, czy sklepie. Miesięcznik dostępny jest wyłącznie 
w prenumeracie. Dzięki temu „Gazeta Senior” dociera 
do czytelników bez względu na ich miejsce zamieszka-
nia, zarówno do dużych miast, jak i wsi.

Dlaczego warto zamówić prenumeratę 
„Gazety Senior”?

Prasa dla seniorów to często pierwsze, a czasem je-
dyne źródło informacji. Warto o tym pamiętać i zapew-
nić sobie lub bliskim dostęp do aktualnych i dedyko-
wanych seniorom wiadomości, wiedzy oraz rozrywki. 
Drastycznie spada liczba kiosków i punktów z prasą, 
a te które działają, oferują ograniczoną liczbę tytułów. 
Tradycyjna prasa jest coraz trudniej dostępna, co jest 
szczególnie dotkliwe dla wykluczonych cyfrowo i ko-
munikacyjnie najstarszych seniorów. Ulubiona gazeta 
to drobny, ale ważny gest dla seniora.

Jak zamówić prenumeratę „Gazety 
Senior”?

Prenumeratę „Gazety Senior” zamówisz na Poczcie 
Polskiej. Zamówienie złożysz stacjonarnie w okienku w 
każdym urzędzie pocztowym i agencji pocztowej oraz 
u listonosza. Przedpłaty na prenumeraty przyjmowane 
są na druku 220. Prenumeratorowi wydawane jest „Po-
twierdzenie przyjęcia prenumeraty”. Zamówienia moż-
na składać także online na stronie internetowej Poczty 

Polskiej. Przygotowaliśmy graficzną instrukcję krok po 
kroku jak to zrobić pod linkiem:
https://www.gazetasenior.pl/prenumerata-gazeta-
-senior-zamowienie-online

Apteki, UTW i Kluby Seniora, firmy oraz instytucje za-
interesowane prenumeratą grupową (powyżej 10 egz.) 
zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z wydawnictwem 
tel. 533-301-661 oraz biuro@mediasenior.pl

Ile kosztuje egzemplarz „Gazety Senior” 
w prenumeracie?

Cena egzemplarza „Gazety Senior” w prenumeracie 
indywidualnej to 6 zł. Minimalny okres prenumeraty to 
kwartał, czyli okres 3 miesięcy.
• Prenumerata kwartalna – 18 zł
• Prenumerata półroczna – 36 zł
• Prenumerata na 3 kwartały – 54 zł
• Prenumerata roczna – 72 zł

Podane ceny zawierają koszt egzemplarzy oraz ich 
dostawy do skrzynki pocztowej. Prenumerator nie po-
nosi żadnych dodatkowych kosztów.

Jak dostarczana jest „Gazeta Senior” 
do prenumeratorów?

„Gazeta Senior” dostarczana jest do prenumeratorów 
przez listonoszy Poczty Polskiej pod wskazany adres.

Kiedy można zamówić prenumeratę  
„Gazety Senior”?

Prenumeratę „Gazety Senior” zamawiamy z wyprze-
dzeniem.

Przykład: Prenumeratę roczną (numery od 1 do 12) 
na 2023 r. można zamówić wyłącznie w okresie od 16 
października do 25 listopada 2022 r. Atutem jest m.in. 
gwarancja ceny na cały przyszły rok. Jeśli przeoczysz 
ten termin, przyjmowanie kolejnych zamówień ruszy 
po 16 stycznia 2023 r. Przyjmowane będę zamówie-
nia na prenumeratę rozpoczynającą się od II kwartału 
obejmującą numery od 4 do 12.2023.

Kalendarz składania zamówień na 
prenumeratę „Gazety Senior”

Od 16 października do 25 listopada 2022 r. Poczta 
Polska przyjmuje zamówienia na prenumeratę roczną, 
półroczną i kwartalną na rok 2023 r. To ważny okres, 
ponieważ tylko w tym czasie można zamówić prenu-
meratę na cały następny rok.

Od 16 stycznia do 25 lutego 2023 r. przyjmowane będą 
zamówienia na prenumeratę rozpoczynającą się od II 
kwartału i obejmującą numery od 4 do 12 w 2023 r.  

Zamówienia są przyjmowane według kalendarza 
Poczty Polskiej. We wskazanych okresach Poczta Pol-
ska przyjmuje przedpłaty na prenumeratę. Między tymi 
okresami nie ma możliwości złożenia zamówienia, na-
leży poczekać na kolejny cykl przyjmowania przedpłat.

Uwaga! Tylko do 25 listopada br. zamówisz roczną prenumeratę miesięcznika 
„Gazeta Senior” na 2023 r. z dostawą do domu. Prenumerata obejmuje numery 
od 1 do 12 na 2023 r.

Prenumerata
„Gazety Senior” 
Dostawa do domu
Tylko 72 zł za cały rok

Prenumeratę „Gazety Senior” zamówisz:
• w każdym urzędzie pocztowym i agencji pocztowej
• u listonoszy
• online na stronie internetowej Poczty Polskiej

Nr Wydanie Data ukazania się numeru

1/2023 styczniowe ‘23 14 grudnia

2/2023 lutowe 01 lutego

3/2023 marcowe 01 marca

4/2023 kwietniowe 29 marca

5/2023 majowe 26 kwietnia

6/2023 czerwcowe 31 maja

7/2023 lipcowe 21 czerwca

8/2023 sierpniowe 02 sierpnia

9/2023 wrześniowe 30 sierpnia

10/2023 październikowe 27 września

11/2023 listopadowe 25 października

12/2023 grudniowe 22 listopada

Harmonogram wydań „Gazety Senior” 
na 2023 r.

AUTOPROMOCJA
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Zadbaj o ZDROWIE PSYCHICZNE!
Jadwiga Kwiek
ABC Psychologii dla seniorów. Cykl 

Niemal każdego dnia 
docierają do nas 
alarmujące informa-
cje dotyczące zdro-
wia psychicznego 
najmłodszych. Są one 
tym bardziej przygnę-
biające, że towarzy-
szą im dane na temat 
braku personelu, 
a nawet zamykania 
placówek niosących 
pomoc osobom 
z problemami psy-
chologicznymi i psy-
chiatrycznymi. Mniej 
mówi się w sferze 
publicznej na temat 
problemów ze zdro-
wiem psychicznym 
seniorów. A przecież 
ich również dotykają 
problemy codzienne-
go życia. Naturalne 
procesy biologiczne 
towarzyszące sta-
rzeniu również mogą 
osłabiać kondycję 
psychiczną seniora. 
Tym bardziej należy 
o nią zadbać. Zadbać, 
zanim potrzebna nam 
będzie ostra inter-
wencja.  

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

REKLAMA

Kto się nie leni, 
robi złoto z kamieni
Halina sama nawet 
nie wie, jak to się 
stało, że udało jej 
się wyjść za mąż. 
Nie wie, jak udało 
jej się poznać Jurka 
i spędzić z nim 45 lat. 
Nie wie, bo wiedzieć 
nie chce. Odkąd 
odszedł do młodszej, 
życie Halinki zmieniło 
się kompletnie. 
Wprawdzie nie 
mogła narzekać na 
problemy fi nansowe, 
bo Jurek miał głowę 
do interesów i potrafi ł 
o nią zadbać nawet 
po rozwodzie, jednak 
już go nie było, a ona 
była sama jak palec. 
Wieczorami snuła 
się po pokojach, 
przecierała ramki 
ze zdjęciami 
i wspominała 
wspólne chwile.

Koleżanki namawiały ją, 
żeby uciekła od męczących 
ją demonów i sprzedała dom, 
bo zamienia się w białą damę. 
Sprzedaż domu była jednak 
tym, czego Halinka zrobić nie 
chciała.

To ona wybrała działkę, na 
której stoi, sama nadzorowała 
budowę, sama była odpowie-
dzialna za każdy detal i nie wy-
obrażała sobie, że pozbędzie 
się jedynego dowodu na to, 
że jest architektem z krwi i ko-
ści. Chociaż była absolwentką 
Politechniki Krakowskiej, nigdy 
nie pracowała w zawodzie. 
Miała wprawdzie kilka poważ-
nych propozycji współpracy, 
ale nigdy się nie zdecydowała.

Ostatniej wiosny zauważy-
ła jednak, że dom wymaga 
zmiany. Trzeba go dostoso-
wać do jej zmieniających się 
możliwości. Wannę  zamienić 
na prysznic, dodać poręcze, 
przebudować schody i zmie-
nić balkon, tak aby mogła cie-
szyć się słońcem i wygrzewać 
obolałe stawy.

Udała się do jednego 
z centrów budowlanych, żeby 
zorientować się, co jest aktu-
alnie dostępne. Miała dużo 
szczęścia, bo jej obsługą 
zajęła się młodziutka Kasia, 
studentka V roku Politechniki, 

która w weekendy dorabia, 
doradzając klientom, w jaki 
sposób zaaranżować swoje 
domy i mieszkania. Mimo róż-
nicy wieku od razu znalazły 
wspólny język. Halinka opo-
wiadała o swojej wizji przebu-
dowy domu, a Kasia w kilka 
chwil przenosiła to na program 
komputerowy, który wizualizo-
wała, jak pomieszczenia będą 
wyglądały po zmianie. Halinka 
była zachwycona. Nie sądziła, 
że będzie widziała efekt tak 
szybko.

Do tej pory nie korzystała 
z komputera zbyt często i nie 
miała nawet smartfona. Przez 
kolejne cztery miesiące regu-
larnie spotykała się z Kasią, 
relacjonując jej postępy prac. 
Gdy już wszystko było gotowe, 
zdecydowała się ją zaprosić na 
obiad, aby pochwalić się, jak 
to wszystko wyszło. Kasia była 
oszołomiona, nie tyle zmia-
nami, ile całym domem. Miał 
idealną formę, był przemyśla-
ny i spójny. W czasie obiadu 
Kasia zapytała Halinkę, czy nie 
myślała o pracy w biurze pro-
jektowania wnętrz. Ona właśnie 
się obroniła i szuka współpra-
cowników. Halinka się jedynie 
uśmiechnęła, ale jej serce aż 
płonęło. Przez cztery miesiące 
prac nad domem zapomniała 
o zmartwieniach, o samotności, 
o Jurku. Wiedziała, jednak że 
największą przeszkodą będzie 
komputer, którego nie potrafi ła 
obsługiwać.

Tego samego wieczoru zna-
lazła kurs komputerowy od 
podstaw dla seniorów łączący 
elementy obsługi smarftona, 
komputera i techniki zapamię-
tywania w ramach projektu 
pn. “Akademi@60PLUS”. Na 
początku nie było jej łatwo, ale 
z każdym kolejnym tygodniem 
robiła duże postępy. Uczyła 
się wysyłać maile, przenosić 
zdjęcia do folderów, obsługi-
wać pliki w chmurze i korzy-
stać z platform zakupowych. 
Wiedziała, że przed nią długa 
droga, ale chciała ja przejść 
i pokazać światu, że mimo wie-
ku jest świetnym architektem.

Z Kasią otworzyły wspólne 
biuro projektów nakierowane 
na aranżacje wnętrz dostoso-
waną do potrzeb seniorów, 
a Halince przyświecało nowe 
motto „Kto się nie leni, robi zło-
to z kamieni”.

Artykuł sponsorowany powstał w ramach projektu 
pn. „Akademi@ 60 Plus” realizowanego przez Fundację 

Aktywności i Edukacji Społecznej FAES.

Tradycyjne medyczne po-
jęcie zdrowia psychicznego 
przeciwstawia je chorobie. 
Jest określane jako brak 
objawów i procesu choro-
bowego. Pojęcie to jest na-
zywane defi niowaniem "nega-
tywnym". A człowiek zdrowy 
psychicznie to ten, u którego 
nie rozpoznaje się choroby, 
także wtedy, gdyby nie był 
zadowolony ze swojego ży-
cia i zdrowia. Granica między 
zdrowiem i chorobą czasem 
jest nieostra. Istnieje, nawet 
dość szeroka "strefa pogra-
nicza". Obecnie kładzie się 
coraz większy nacisk na po-

zytywne defi niowanie zdro-
wia psychicznego. Bliska 
temu nurtowi jest defi nicja 
WHO, która określiła zdrowie 
psychiczne jako "fi zyczne 
i uczuciowe prosperowanie 
jednostki" (ang. wellbeing). 
Wellbeing, czyli dosłownie 
dobrostan.

Według psycholog M. Ja-
hody osoba zdrowa psy-
chicznie to:
• osoba aktywnie przystoso-

wująca się do otoczenia, 
usiłująca spełniać wyma-
gania otoczenia bez utraty 
indywidualności,

• osoba charakteryzująca się 
spójną oraz zintegrowaną 
osobowością,

• osoba postrzegająca sie-
bie i świat adekwatnie do 
sytuacji i własnych możli-
wości, czasami niezależnie 
od własnych potrzeb (brak 
egoizmu, egocentryzmu).

Zdaniem psychiatry K. 
Dąbrowskiego zdrowie psy-
chiczne to zdolność do roz-
woju w kierunku wszech-
stronnego rozumienia, 
przeżywania, odkrywania 
i włączenia się w coraz wyż-
szą hierarchię rzeczywistości 
i wartości, aż do ideału indy-
widualnego i społecznego.

Przewaga defi nicji pozy-
tywnej nad negatywną polega 
na tym, że uczula na objawy, 
które mogą wywołać chorobę 
psychiczną lub psychosoma-
tyczną. To, co możemy zrobić 
sami, tu i teraz, to zadbać 
o to, żeby nie tylko „strefa 
pogranicza” nie przerodzi-
ła się w zaburzenie, a nawet 
chorobę psychiczną, ale żeby 
wzmocnił się nasz dobrostan.

Jak dbać o zdrowie 
psychiczne?

Zadbaj o sen i wypoczynek
Dorosły człowiek potrzebuje 
od 7 do 8 godzin nieprze-
rwanego snu dziennie. Taka 
ilość jest optymalna dla jego 
zdrowa. Niedobór snu jest 
przyczyną wielu chorób od-
noszących się do fi zyczności 
i sfery psychicznej człowieka. 
Niewysypianie się sprawia, że 
stajemy się drażliwi i gorzej 
radzimy sobie z sytuacjami 
stresowymi.

Drugim istotnym elemen-
tem jest wypoczynek. Odpo-
czynek polegający na akty-

wowaniu obszarów mózgu, 
które są niewykorzystywane 
w czasie pracy zawodowej, 
ma istotne znacznie dla zdro-
wia i dobrego samopoczucia.

Zdrowo się odżywiaj
Racjonalna, zbilansowana 
dieta o odpowiednim zapo-
trzebowaniu kalorycznym 
zmniejsza ryzyko wystąpie-
nia wielu chorób, na przy-
kład cukrzycy czy nowotwo-
rów. Dodatkowo obecność 
w diecie niektórych produk-
tów (m.in. węglowodanów 
złożonych) podnosi poziom 
serotoniny, a niedobory mi-
nerałów i witamin powodują 
złe samopoczucie. Zbyt mała 
ilość żelaza jest przyczyną 
problemów z koncentracją 
i zmęczenia. Podobne skutki 
wywołuje niedobór witamin 
z grupy B, których odpowied-
nia ilość pomaga łagodzić 
stany lękowe i utrzymać rów-
nowagę psychiczną.

Unikaj alkoholu i używek
Picie alkoholu oraz stosowa-
nie substancji psychoaktyw-
nych daje złudny chwilowy 
efekt odstresowania, który 
może prowadzić do uza-
leżnienia stanowiącego po-
ważną chorobę psychiczną. 
W sytuacjach stresowych na-
leży unikać alkoholu i innych 
używek. Zamiast tego warto 
zredukować napięcie przez 
sport, hobby, relacje z innymi 
ludźmi.

Naucz się radzić sobie ze 
stresem
Istnieje wiele technik, któ-
rych wykorzystanie ułatwia 
radzenie sobie w sytuacjach 
trudnych. Jedną z nich jest 
koncentracja na celu. Trak-
towanie trudności jako wy-
zwań, których osiągnięcie 
przynosi satysfakcję, podnosi 
poziom zadowolenia. Jedną 
z technik redukcji stresu są 
ćwiczenia oddechowe, które 
działają wyciszająco na orga-
nizm. Głęboki oddech dotle-
nia mózg, przez co podnosi 
poziom energii. Relaksacja 
w połączeniu z wizualizacją 
nie tylko wyciszają organizm, 
ale także obniżają poziom 
hormonów stresowych.

Myśl pozytywnie
Pozytywne myślenie opiera 
się na założeniu, że jeże-

li zmiana sytuacja nie jest 
możliwa, należy zmienić na-
stawienie do niej. Uświado-
mienie sobie subiektywności 
postrzegania rzeczywistości 
pomaga radzić sobie z sytu-
acjami stresowymi. Zmiana 
myślenia na bardziej zdrowe 
i racjonalne pomaga w samo-
kontroli emocji i utrzymaniu 
zdrowia psychicznego.

Bądź uważna/uważny
Trening uważności jest od-
powiedzią na szybkie tempo 
współczesnego życia i pole-
ga na koncentracji uwagi tyl-
ko na jednej rzeczy. Prowadzi 
do wykształcenia nawyku do-
strzegania i skupiania się na 
elementach pozytywnie wpły-
wających na samopoczucie.

Śmiej się
Zadbaj, aby w twoim życiu 
pojawił się śmiech, który 
obniża poziom hormonów 
stresu i pobudza system ser-
cowo-naczyniowy w stopniu 
porównywalnym do aktywno-
ści fi zycznej.

Zdrowie psychiczne wpły-
wa w takim samym stopniu 
na poczucie dobrostanu jak 
zdrowie fi zyczne, dlatego na-
leży otoczyć je szczególną 
uwagą i podejmować dzia-
łania, które sprzyjają jego 
dobrej kondycji. Czasami 
jednak nie ma możliwości 
samodzielnego poradzenia 
sobie z problemami zdrowia 
psychicznego, na przykład 
długotrwałym stresem, lę-
kiem czy złym samopoczu-
ciem psychicznym. Wówczas 
należy skorzystać z pomocy 
psychologa, psychoterape-
uty lub psychiatry. Nie nale-
ży z tym zwlekać, wahać się 
przed szukaniem pomocy 
u specjalisty. A już szczegól-
nie nie należy ulegać, wciąż 
obecnym wśród seniorów, 
uprzedzeniom i stereotypom 
mówiącym, że szukanie po-
mocy psychologa czy psy-
chiatry świadczy o tym, że 
jesteśmy „nienormalni” czy 
bardzo słabi. Wręcz prze-
ciwnie. To właśnie człowiek 
„normalny” zdolny jest traf-
nie ocenić swoje możliwości. 
Człowiek odważny i silny nie 
boi się prosić o pomoc, bo 
wie, że go to w niczym nie 
pomniejsza.
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REKLAMA

Ośrodek wypoczynkowy
w Kołobrzegu 80m od morza.

 Atrakcyjne pakiety z zabiegami 
w terminie 12.10-22.12 2022

JESIEŃ 2022 NAD MORZEM W RUCHU
 � 5 noclegów
 � 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja 

w formie bufetu, obiad serwowany
 � codzienne wejście na salę ćwiczeń

Cena od 585 zł/os. w pok. 2 os.

JESIEŃ 2022 NAD MORZEM 
ODNOWA BIOLOGICZNA

 � 5 noclegów
 � 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja 

w formie bufetu, obiad serwowany
 � 1 zabieg dziennie - dni robocze po 

uzgodnieniu z fi zjoterapeutą
 � 1 masaż klasyczny pleców 25 minut

Cena od 755 zł/os. w pok. 2 os.
PAKIET 3-DNIOWY JESIEŃ 2022 
NAD MORZEM

 � 3 noclegi
 � 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja 

w formie bufetu, obiad serwowany
 � codzienne wejście na salę ćwiczeń
 � 2 x częściowe okłady borowinowe

Cena od 395 zł/os. w pok. 2 os.

JESIEŃ 2022 NAD MORZEM 
Z MASAŻEM

 � 5 noclegów
 � 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja 

w formie bufetu, obiad serwowany
 � 1 masaż klasyczny pleców 25 minut
 � 1 zabieg – okład borowinowy

Cena od 715 zł/os. w pok. 2 os.

+48 691 216 218    gryf2@gryf2.info.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Gryf II

ul. Konopnickiej 5, 78-100 Kołobrzeg

Zaburzenie orga-
zmu u kobiet, czyli 
trudność z prze-
żywaniem lub nie-
doświadczaniem 
orgazmu, zazwy-
czaj jest wyrażany 
z zakłopotaniem 
słowami „Dlaczego 
nie mogę dojść?”. 
Jest to także 
drugi najczęściej 
zgłaszany problem 
w gabinecie seksu-
ologicznym.

Klaudia Latosik i Olga Żukowicz seksuo-
lożki i edukatorki seksualne. Prowadzą "Srebr-
ny Warkocz", gdzie wspierają osoby dorosłe 
w rozwoju pozytywnej seksualności (srebrny-
warkocz.pl). Tworzą przestrzeń, gdzie każdy, 
niezależnie od preferencji, orientacji seksual-
nej czy wieku, może we wspierającej atmosfe-
rze porozmawiać. 

Klaudia Latosik, Olga Żukowicz

Ostatnie dane z raportu prof. 
Z. Izdebskiego „Seksualność 
Polaków na początku XXI wie-
ku” wskazują, że 16,3 proc. 
kobiet powyżej 50. roku życia 
doświadcza orgazmu rzadko, 
prawie nigdy lub nigdy, a 15,9 
proc. czasem. Z czego ponad 
14 proc. badanych zadekla-
rowało brak aktywności sek-
sualnej – co może nasuwać 
wniosek, że tego orgazmu po 
prostu nie ma.
Anorgazmia to termin specjali-
styczny określający problemy 
z przeżywaniem orgazmu. 
Stwierdzono, że "łagodne" za-
burzenia orgazmu mogą do-
tyczyć nawet 60 proc. kobiet 
na całym świecie w różnym 
wieku.

„Kiedyś mogłam dojść, 
teraz już nie potrafi ę”

O anorgazmii pierwotnej mó-
wimy wtedy, gdy dana oso-
ba nigdy nie miała orgazmu. 
O wtórnej lub nabytej anorga-
zmii mówimy wtedy, gdy dana 
osoba mogła wcześniej prze-
żywać orgazm, ale już nie jest 
w stanie tego robić. Niektóre 
przypadki anorgazmii mogą 
być uwarunkowane sytua-
cyjnie. Możesz być w stanie 
osiągnąć orgazm w pewnych 
okolicznościach, na przykład 
podczas samotnej masturba-
cji, ale nie w obecności part-
nera lub podczas stosunku 

seksualnego. Co jest ok, po-
nieważ zdecydowania więk-
szość kobiet osiąga orgazm 
poprzez bezpośrednią stymu-
lację łechtaczki, a nie podczas 
penetracji (penisem, palcem 
czy dildo).

Zaprzyjaźnij się 
z łechtaczką

64 proc. kobiet potrzebuje 
podczas stosunku penetra-
cyjnego jednoczesnej sty-
mulacji łechtaczki, żeby móc 
osiągnąć orgazm – wykazało 
badanie przeprowadzone 
przez naukowców z Uniwer-
sytetu Kalifornia w Los Ange-
les. I nie ma nic wstydliwego 
czy nieprawidłowego w tym, 
że w czasie stosunku sięgasz 
do łechtaczki i dodatkowo 
ją stymulujesz. Może to zro-
bić twój partner/partnerka, 
możesz posłużyć się w tym 
celu erotycznym gadżetem. 
W czasie penetracji warto też 
wybierać pozycje seksualne, 
które pozwalają jednocześ-
nie bez problemu sięgnąć 
do łechtaczki i pieścić ją lub 
takie pozycje, które umożli-
wiają drażnienie łechtaczki 
ciałem partnera/partnerki (np. 
podczas pogłębionej pozycji 
misjonarskiej – wówczas pod-
brzusze i łono drugiej osoby 
może pieścić twoją łechtacz-
kę).

Przyczyny anorgazmii

Przyczyny anorgazmii (głów-
nie wtórnej, czyli tej nabytej) 
można ogólnie podzielić na:
Fizyczne – związane ze sta-
nem zdrowia, przebytymi 
operacjami, porodami, zaży-
wanymi lekami, stylem życia 
i poziomem stresu. Stosowa-
nie środków przeciwdepresyj-
nych, szczególnie selektyw-
nych inhibitorów wychwytu 
zwrotnego serotoniny (SSRI) 
może przyczynić się do poja-
wienia trudności z osiągnię-
ciem orgazmu. Jeżeli jest to 
dla Ciebie źródło dyskomfor-
tu, porozmawiaj o tym ze swo-
im lekarzem.
Hormonalne – obniżenie po-
ziomu estrogenów (w czasie 
menopauzy), co może prowa-
dzić do zmniejszenia ukrwie-
nia narządów płciowych i na-
wilżenia (lubrykacji).
Psychologiczne – zniekształ-

cenia poznawcze i przeko-
nania kluczowe o sobie (np. 
„muszę być najlepszą ko-
chanką”, „jestem beznadziej-
na w łóżku”, „powinnam mieć 
orgazm” czy „w tym wieku już 
nie potrzebuję”), negatywne 
przekonanie o własnej atrak-
cyjności, negatywne doświad-
czenia seksualne z przeszło-
ści, wykorzystanie seksualne 
i gwałt.
Relacyjne – niewłaściwa sty-
mulacja seksualna, krótka gra 
wstępna wynikająca z braku 
komunikacji w związku, kry-
zysy.
Kulturowe – restrykcyjna re-
ligijność, brak akceptacji dla 
własnej orientacji i tożsamości 
seksualnej, nacisk do przeży-
wania orgazmu w trakcie sto-
sunku waginalnego (pochwo-
wego).
Istnieje wiele powodów, dla 
których kobiety mogą mieć 
problemy z osiągnięciem or-
gazmu.

Ciało nie jest  przygoto-
wane do orgazmu

Przyczyną pierwotnej anor-
gazmii jest po prostu niewy-
starczająca praktyka w ma-
sturbacji. Bez wielokrotnych 
ćwiczeń, które pozwoliłyby 
ustalić "ścieżki orgazmu", 
czyli sposoby stymulacji pro-
wadzące do orgazmu, trudno 
o orgazm.
Co można zrobić, kiedy jesz-
cze nie potrafi my i nie odkry-
łyśmy naszych możliwości 
i dróg do sprawiania sobie 
przyjemności? Potrenujmy 
same. Bez pośpiechu i z czu-
łością poeksplorujmy, co nam 
dokładnie sprawia przyjem-
ność, jaki dotyk lubimy, jaki 
nacisk, z jaką częstotliwością. 
Kiedy już to będziemy wie-
działy, a wiedzę zdobędziemy 
wyłącznie przez praktykę, to 
możemy to włączyć do wspól-
nego doświadczenia seksual-
nego z partnerem/partnerką, 
a kiedy jesteśmy same cie-
szyć się samomiłością. Dba-
nie o dostarczanie sobie przy-
jemności właśnie w postaci 
orgazmów, to także element 
dbania o zdrowie intymne.

Rozmawiajcie o seksie 
– w szczegółach

Kobiety często nie czują się 

komfortowo, prosząc o to, 
czego potrzebują do osiągnię-
cia orgazmu. Jest to w dużej 
mierze związane z obawami 
przed urażeniem czy zawsty-
dzeniem partnera/partnerki. 
Boimy się, że druga strona po-
czuje się niewygodnie i uzna 
to za roszczenia, czy ugodzi 
to jej seksualne umiejętności. 
Takie przekonanie może się 
pojawić, nie oznacza to, że 
jest ono prawdziwe. Druga 
strona może przyjąć naszą 
prośbą z radością, a niekiedy 
z ulgą – w końcu dowie się, jak 
nam sprawiać przyjemność. 
Rozmawianie o seksie nie 
ostudzi namiętności, a wręcz 
ją spotęguje.

Co jeszcze stoi na 
drodze do orgazmu?

Zbyt duża ilość alkoholu. 
Alkohol u wielu kobiet ha-
muje możliwość osiągnięcia 
orgazmu – dowiodło bada-
nie przeprowadzone przez 
naukowców z Uniwersytetu 
Medycznego w Karolinie Pół-
nocnej. Dzieje się tak z powo-
du wywołanego przez alkohol 
mniejszego ukrwienia narzą-

dów rodnych. Badacze wyka-
zali też, że im wyższe stężenie 
alkoholu we krwi, tym orgazm 
– jeśli zostanie osiągnięty – 
jest słabiej odczuwalny. Jed-
na lampka wina może działać 
relaksująco, dwie, trzy lub bu-
telka mogą znacząco utrudnić 
osiągnięcie orgazmu, a wra-
żenie orgazmiczne będę od-
czuwane jako „przytłumione”.

Pozostałe obszary mające 
wpływ na zaburzenia orga-
zmu:
Biologiczny: Czy masz prob-
lemy hormonalne lub przyj-
mujesz nowe leki, które mogą 
mieć wpływ na twoje zdro-
wie seksualne? Porozmawiaj 
o tym z lekarzem.
Psychologiczny: Czy jesteś 
zbyt zestresowana, aby zre-
laksować się i osiągnąć or-
gazm? Jeśli tak, to zajęcie 
się poziomem stresu może 
zdziałać cuda dla twojego ży-
cia seksualnego. Uczyń z tego 
priorytet. Polecamy treningi 
relaksacyjne (np. Jacobso-
na), ćwiczenia rozluźniające, 
jak joga czy pilates, a także 
TSR – metodę uwalniania 
się z napięć. Jak masz jakiś 

własny, sprawdzony sposób 
na obniżenie stresu, korzystaj 
z niego.
Kulturowy i relacyjny: Jak 
dobrze czujesz się w relacji, 
w której obecnie jesteś? Kon-
fl ikty w związkach mogą być 
jednym z głównych powodów, 
dla których orgazm jest nie-
możliwy. Jeśli nie czujesz się 
bezpiecznie ze swoim partne-
rem czy partnerką lub żywisz 
do niego/do niej uraz, orgazm 
może nie nadejść.
Orgazm to nie obowiązek, 
a nasze życie seksualne nie 
ogranicza się wyłącznie do 
tego, aby te orgazmy kolek-
cjonować. Niektóre z nas ła-
twiej doświadczają orgazmu, 
a mimo tego nie czują więk-
szej satysfakcji seksualnej, 
podczas kiedy inne mówią 
o bardzo satysfakcjonującym 
życiu seksualnym bez orga-
zmu. Powiedz "tak" wszystkim 
doświadczeniom seksualnym, 
które przeżywasz. Nie twórz 
hierarchii, nie oceniaj, nie 
analizuj. Wszystko, co prze-
żywasz, a sprawia Ci przy-
jemność, jest wystarczająco 
dobre i kropka.

Udzielają konsultacji seksuologicznych, kontakt: srebrnywarkocz@gmail.com

Orgazm 50+ czasem, rzadko, nigdy?
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Najem okazjonalny
Dorabiamy do emerytury
Cykl Masz do tego PRAWO! Izba Notarialna we Wrocławiu

Seniorzy szukają 
możliwości 
dorobienia do 
skromnych 
emerytur, 
jedną z nich 
jest wynajęcie 
mieszkania, domu 
lub jego części 
studentom czy 
pracownikom 
sezonowym. Warto 
wiedzieć, jak 
wyglądają aktualne 
przepisy dotyczące 
najmu oraz jak 
zabezpieczyć 
się na wypadek 
nierzetelnych 
lokatorów.

Powiększ 
swoją emeryturę

22 300 90 39
www.familiasa.pl

REKLAMA

Rosnące koszty życia 
sprawiają, że coraz 
więcej osób decyduje 
się na rentę dożywot-
nią. Co należy wiedzieć 
przed podpisaniem 
umowy?
Renta dożywotnia to dodatko-
we świadczenie pieniężne nie-
zależne od emerytury z ZUS. 
Renta dożywotnia zakłada 
przeniesienie praw własności 
nieruchomości na podmiot, 
który w zamian do końca życia 
wypłaca seniorowi comiesięcz-
ną rentę. Senior w dalszym 
ciągu może mieszkać w swoim 
domu, korzystając z niego na 
dotychczasowych zasadach.

Renta dożywotnia to instytu-
cja prawna oparta o przepisy 
Kodeksu Cywilnego i rozwiąza-
nie fi nansowe dedykowane se-
niorom. Coraz więcej seniorów 
decyduje się podpisać umowę 
renty dożywotniej, co potwier-
dzają dane Związku Przedsię-
biorstw Finansowych w Polsce. 
Warto jednak zachować ostroż-
ność i wiedzieć, jakich zabez-
pieczeń oczekiwać od instytucji 
oferującej rentę dożywotnią.

Umowa z funduszem
Prawo przewiduje, że umo-
wę renty dożywotniej można 
podpisać z osobą fi zyczną 
bądź instytucją. Coraz więcej 
seniorów decyduje się na pod-
pisanie umowy z Funduszem 
Hipotecznym Familia, który 
działa od 2010 r. Posiada on 
kompetencje, ale i zaplecze fi -
nansowe, gwarantujące senio-
rowi bezpieczną wypłaty renty 
w długim okresie.  

Wycena nieruchomości
Ważnym etapem jest wyceny 
nieruchomości, która nie po-
winna być przeprowadzona 
przez przypadkową osobę – 
w Funduszu Familia dokonuje 
jej licencjonowany, niezależny 
rzeczoznawca majątkowy.

Umowa w formie 
aktu notarialnego
Umowa renty dożywotniej tylko 
w formie aktu notarialnego, co 
ma miejsce, jeśli senior decy-
duje się współpracować z Fun-
duszem Familia. Dokument 
podpisywany jest w kancelarii 
notarialnej w obecności no-
tariusza. Jest to osoba, która 
nie tylko poświadcza zawarcie 
umowy, lecz również czuwa 
nad tym, aby jej treść była 
zgodna z przepisami prawa.

Zabezpieczenia 
w akcie notarialnym
W każdej umowie renty doży-
wotniej powinny znaleźć się 
zabezpieczenia interesów se-
niora. Jednym z nich jest zapis 
regulujący prawo do dożywot-
niego użytkowania lokalu, czy-
li gwarancja, że senior może 
użytkować nieruchomość jak 
dotychczas, zamieszkując ją 
do końca życia. Drugie za-
bezpieczenie dotyczy bezpo-
średnio fi nansów seniora, czyli 
poddanie się przez Fundusz 
egzekucji w trybie art. 777 par. 
1 pkt 5 kodeksu postępowania 
cywilnego. Brzmi skompliko-
wanie, ale jest to nic innego, jak 
uproszczona procedura, dzięki 
której senior może domagać 
się zwrotu pieniędzy bez ko-
nieczności przeprowadzania 
długiego postępowania sądo-
wego.

Koszty podpisania 
umowy
Fundusz Familia pokrywa kosz-
ty rzeczoznawcy i notariusza 
w pełnej kwocie. Warto wie-
dzieć także, że Fundusz będzie 
ponosić koszty ubezpieczać 
lokalu oraz podatku od nieru-
chomości. Senior otrzyma rów-
nież pakiet Assistance, w ra-
mach którego można naprawić 
wszelkie awarie, do jakich doj-
dzie w mieszkaniu.

Renta dożywotnia
Co musisz wiedzieć, zanim 
podpiszesz umowę?
[PORADNIK]

W kolejnym wydaniu zapraszamy do zapoznania się z artykułem 
o Tegorocznej XIII edycji Dnia Otwartego Notariatu, która odbędzie 
się pod hasłem: „Porozmawiaj z Notariuszem, jak ochronić 
majątek rodziny i fi rmy w czasie kryzysu” w dniu 26 listopada 
2022 roku w godzinach od 10.00 do 16.00. W tym dniu zapraszamy 
do skorzystania z bezpłatnych porad telefonicznych, które będą 
udzielane przez notariuszy.

Najem to jedna z form praw-
nych oddania lokalu miesz-
kalnego w posiadanie pod-
miotowi trzeciemu w celu 
czerpania korzyści majątko-
wych przez jego właściciela. 
Poprzez umowę najmu wy-
najmujący zobowiązuje się 
oddać najemcy rzecz do uży-
wania przez czas oznaczony 
lub nie oznaczony, a najem-
ca zobowiązuje się płacić 
wynajmującemu umówiony 
czynsz. Czynsz może być 
w pieniądzach lub świadcze-
niach innego rodzaju.

W roku 2010 wprowadzo-
no do polskiego porządku 
prawnego przepisy dotyczą-
ce tzw. najmu okazjonalne-
go lokalu, które zawarte są 
w ustawie o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie 

kodeksu cywilnego z dnia 
21 czerwca 2001 r., która to 
instytucja wprowadza wiele 
szczegółowych rozwiązań, 
w stosunku do dotychczaso-
wych, zawartych w kodeksie 
cywilnym, a dotyczących naj-
mu lokali.

Lokal mieszkalny

Umowa najmu okazjonalne-
go lokalu jest umową naj-
mu lokalu mieszkalnego. 
Przedmiotem umowy najmu 
okazjonalnego lokalu może 
być więc zarówno lokal, jak 
i wydzielona część budyn-
ku służąca do zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych 
najemcy. Wynajmującym, 
w przypadku umowy najmu 
okazjonalnego lokalu, może 
być tylko osoba fi zyczna, 
która nie prowadzi działalno-
ści gospodarczej w zakresie 
wynajmowania lokali. Także 
termin obowiązywania umo-
wy najmu okazjonalnego lo-
kalu podlega ograniczeniom 
- umowa nie może być za-
warta na okres dłuższy niż 10 
lat. Umowa najmu okazjonal-
nego lokalu, lub jej zmiana, 
musi być zwarta przez strony 
w formie zwykłej pisemnej 
pod rygorem nieważności, 
a fakt jej zawarcia musi być 
zgłoszony do Naczelnika 
Urzędu Skarbowego, właści-
wego ze względu na miejsce 
zamieszkania wynajmujące-
go, w terminie 14 dni od dnia 
rozpoczęcia najmu.

Do umowy najmu okazjonal-
nego dołącza się w szczegól-
ności:
1. oświadczenie najemcy 

sporządzone w formie aktu 
notarialnego, w którym na-
jemca poddał się egzekucji 
i zobowiązał się do opróż-
nienia i wydania lokalu 
używanego na podstawie 
umowy w terminie wskaza-
nym w żądaniu właściciela, 
nie krótszym jednak niż 7 
dni od dnia doręczenia 

żądania najemcy. Oświad-
czenie stanowi zabezpie-
czenie dla wynajmującego 
na wypadek, gdyby po 
zakończeniu lub rozwią-
zaniu stosunku najmu 
najemca nie chciał dobro-
wolnie opuścić i opróżnić 
wynajmowanego lokalu. 
Dokument umożliwia wy-
najmującemu przymusowe 
usunięcie najemcy z lokalu 
w postępowaniu egzeku-
cyjnym,  

2. oświadczenie najemcy, 
w którym wskazuje lokal, 
gdzie będzie mógł miesz-
kać w przypadku wykona-
nia egzekucji obowiązku 
opróżnienia lokalu, o której 
mowa powyżej, oraz

3. oświadczenie właściciela 
lub osoby posiadającej 
tytułu prawny do lokalu, 
o którym mowa w pkt 2 
powyżej, o wyrażaniu zgo-
dy na zamieszkanie w nim 
najemcy, jak również osób 
wraz z nim zamieszkują-
cych na wypadek opróż-
nienia lokalu. Oświad-
czenie to, na żądanie 
wynajmującego, powinno 
być złożone z notarialnie 
poświadczonym podpi-
sem.

W przypadku utraty możli-
wości zamieszkania przez 
najemcę w lokalu przez nie-
go wskazanym powinien on 
w terminie 21 dni od dnia 
uzyskania wiedzy o tym 
fakcie, wskazać inny lokal, 
w którym będzie mógł miesz-
kać na wypadek wykonania 
eksmisji. W przeciwnym ra-
zie wynajmujący uprawniony 
będzie do wypowiedzenia 
jemu umowy najmu. Warto 
podkreślić, że ochrona wy-
najmującego i możliwości 
przeprowadzenia opróżnie-
nia lokalu, uzależniona jest 
od zgłoszenia przez wynaj-
mującego umowy najmu 
okazjonalnego  Naczelniko-
wi Urzędu Skarbowego we 
właściwym terminie.  

Ustawa przewiduje także 
możliwość wypowiedzenia 
umowy najmu okazjonalne-
go lokalu przez wynajmują-
cego, nie później niż na mie-
siąc naprzód w przypadku:
1. gdy pomimo pisemnego 

upomnienia najemca na-
dal używa lokalu w sposób 
sprzeczny z umową lub 
niezgodnie z jego przezna-
czaniem, zaniedbuje obo-
wiązki, dopuszczając do 
powstania szkód, niszczy 
urządzenia przeznaczone 
do wspólnego korzystania 
przez mieszkańców albo 
narusza w sposób rażący 
lub uporczywy mir domo-
wy pozostałych właścicieli 
lokali,

2. gdy najemca zwleka 
z zapłatą czynszu, innych 
opłat za używanie loka-
lu lub opłat niezależnych 
od właściciela pobiera-
nych przez właściciela, 
co najmniej za trzy pełne 
okresy płatności, pomimo 
uprzedzenia go na piśmie 
o zamiarze wypowiedzenia 
umowy i wyznaczenia do-
datkowego, miesięcznego 
terminu do zapłaty zale-
głych i bieżących należno-
ści,

3. gdy najemca wynajął, 
podnajął albo oddał do 
bezpłatnego używania lo-
kal lub jego część bez wy-
maganej pisemnej zgody 
właściciela.

Jeżeli po zakończeniu sto-
sunku najmu najemca zaj-
muje lokal bez tytułu prawne-
go, obowiązany jest do dnia 
opróżnienia lokalu uiszczać 
wynajmującemu miesięcz-
ne odszkodowanie, które 
odpowiada wysokości czyn-
szu, jakie właściciel mógłby 
otrzymać z tytułu najmu loka-
lu. Jeżeli odszkodowanie nie 
pokrywa poniesionych przez 
wynajmującego strat, możli-
we jest dochodzenie odszko-
dowania uzupełniającego.

Porozmawiaj z notariuszem
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Zamówienia, 
porady dot. 
sprzętu medycznego
+48 33 499 50 00
info@timago.com
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Skuteczna tlenoterapia 
w domowym zaciszu
[Koncentrator tlenu]

REKLAMA

Spadek temperatury otoczenia oraz smog utrud-
niają prowadzenie aktywnego trybu życia. Zła ja-
kość powietrza to efekt obecności tlenków azotu 
i dwutlenku siarki, co nie tylko osłabia nastrój, ale 
jest również źródłem infekcji dróg oddechowych, 
bólu głowy, podrażnienie skóry, kaszlu, czy zapale-
nia spojówek. Według WHO fatalna jakość powie-
trza przekłada się na współistnienie chorób, które 
powodują przedwczesną śmierć nawet 44 tysięcy 
Polaków. Nie daj się złapać smogowi – postaw na 
sprawdzoną formę tlenoterapii na koniec dnia.

Koncentrator tlenu to urządzenie medyczne, które dostarcza tlen. 
Koncentrator pobiera powietrze z otoczenia, następnie urządzenie 
absorbuje azot i inne gazy, dzięki czemu do organizmu użytkowni-
ka trafia czysty tlen. Sprzęt dodatkowo filtruje, oczyszcza i – jeżeli 
wyposażony jest w specjalny pojemnik – nawilża podawany tlen.
Korzystanie z koncentratora tlenu nie pochłania dużo czasu, przez 
co stanowi nowoczesny i wygodny sposób na poprawę samopo-
czucia. Zasada działania urządzenia to dostarczaniu organizmowi 
czystego tlenu. Koncentrator tlenu można postawić praktycznie 
wszędzie, a jego instalacja i obsługa jest prosta.
Korzyści należy upatrywać w odczuwalnej poprawie oddechu, gdzie 
istotną rolę odgrywają częstotliwość, lekkość i płynność. Zwiększo-
na emisja czystego tlenu nie tylko koryguje samopoczucie, ale także 
wspomaga wydajną aktywność fizyczną czy poprawia koncentrację. 
Jest to również skuteczna metoda walki ze stresem. Sprzęt może 
więc obniżyć ryzyko wystąpienia depresji czy stanów lękowych.

Koncentrator tlenu – dla kogo 
Rozwiązanie to pomaga osobom cierpiącym na niewydolność krąże-
nia, choroby serca, astmę czy nawet nowotwór płuc. Może spraw-
dzić się w sezonie infekcji z uwagi na działanie bakteriobójcze, wi-
rusobójcze i grzybobójcze. Istotną rolę odgrywa proces usuwania 
toksyn z organizmu, co szczególnie ważne w przypadku mężczyzn 
cierpiących na problemy z erekcją, nadwagą lub wysokim poziomem 
cholesterolu. Urządzenie można stosować jako wsparcie w kosmety-
ce. Służy on bowiem do skutecznej walki z procesem starzenia.

Koncentratory od TIMAGO  
– doskonały efekt w nowoczesnym wydaniu
Nowatorskie koncentratory uznanej marki Yuwell to gwarancja 
najwyższej jakości oraz atrakcyjnej ceny. Firma TIMAGO posiada 
prawa do autoryzowanej dystrybucji koncentratorów marki Yuwell. 
Produktów, które wykonano z niezawodną precyzją i wsparto pro-
fesjonalnym serwisem. Tylko doświadczony i rzetelny dostawca 
może zapewnić urządzenia do podjęcia skutecznej tlenoterapii, da-
jącej maksymalną satysfakcję oraz najwyższą skuteczność.

Akademia Oddechu TIMAGO
Zachęcamy do uczestnictwa w wyjątkowej kampanii, która już 
wkrótce zagości na terenie całego kraju. Dedykowana ekipa od-
wiedzi sklepy medyczne w całym kraju, na początek Gorzów Wiel-
kopolski, Koszalin, Szczecin. Podczas każdego spotkania specjaliści 
zapoznają seniorów z dedykowaną ofertą, przedstawią korzyści, 
a także pokażą unikatowe modele produktów. Aktualny harmono-
gram będzie dostępny na stronie www.timago.com

POZWÓL życiu płynąć… 
O sztuce odpuszczania
NA 2 GŁOSY … A CZASAMI 3. Cykl 
Realizacja: Bogna Bartosz, Linda Matus, Ilona Zakowicz

Listopad to wyjąt-
kowy miesiąc, nie-
zwykle refleksyjny – 
miesiąc spadających 
liści. Czas zadumy, 
melancholii i długich 
jesiennych wieczo-
rów. W jedenastym 
miesiącu tempera-
tury w dzień stają 
się coraz niższe, 
a w nocy coraz częś-
ciej pojawiają się 
przymrozki. Dni co-
raz szybciej ustępują 
nadchodzącej nocy, 
a my stajemy się bar-
dziej nostalgiczni. 
Listopad to miesiąc 
nieco tajemniczy, 
który nastraja nas do 
refleksji nad życiem 
i który w swojej 
szarej codzienności 
ujawnia niezwykłość 
zwyczajnego, co-
dziennego życia, nad 
którym chcemy się 
tym razem pochylić.

Linda: W listopadowym 
numerze Gazety Senior 
chciałabym Was zachęcić 
do refleksji nas odpuszcza-
niem, a punktem wyjścia do 
naszej dyskusji niech będą 
dwa cytaty, które wybra-
łam jako myśli przewodnie 
naszej rozmowy. Pierwszy 
z nich: “Nie możesz być 
szczęśliwy, jeśli nie jesteś 
spokojny. Nie możesz być 
spokojny, jeśli nie odpuś-
cisz” – twierdzi Maxime 
Lagacé, z kolei Iyanla Van-
zant zauważa, że “O wiele 
więcej odwagi wymaga 
odpuszczenie czegoś 
niż trzymanie się tego. 
Odpuszczenie nie oznacza 
zignorowania sytuacji. 
Oznacza akceptację tego, 
co jest dokładnie takie, 
jakie jest, bez strachu, 
oporu czy walki o kontro-
lę”. Zgadzacie się z tymi 
twierdzeniem?

Ilona: Umiejętność odpusz-
czania jest nam potrzebna, 
i co warto podkreślić,  nie  

ma nic wspólnego z rezyg-
nacją, poddaniem się czy 
obojętnością. Jest zgodą 
na to, co przynosi życie 
w całym swoim bogactwie 
i różnorodności. Umieć od-
puścić, to pozwolić odejść 
temu, co przeszłe, minione 
– to nasz świadomy wybór. 
Umiejętność odpuszczania 
to także zdolność dostrzega-
nia i doceniania tego, co się 
ma, bez potrzeby usilnego 
udoskonalania i zmieniania 
tego. To umiejętność słucha-
nia siebie i swoich potrzeb, 
podążanie za swoimi ma-
rzeniami i planami. Sztuka 
odpuszczania pozwala nam 
nieustannie stwarzać prze-
strzeń na to, by w naszym 
życiu mogło pojawić się 
coś nowego. To postawa 
pełna akceptacji i sztuka 
afirmacji rzeczywistości. 
Dlatego podążając za myślą 
Josepha Campbella: “Musi-
my zechcieć zrezygnować 
z życia, które zaplanowali-
śmy, aby mieć życie, które 
na nas czeka”.

Bogna: Odpuszczenie to 
także puszczanie kontro-
li, wycofanie się z usilnej 
chęci trzymania wszystkiego 
w naszym życiu “za sznur-
ki” i sterowania tym. Tak 
rozumiane odpuszczanie 
przynosi ulgę, zmniejsza 
w nas napięcie, pozwala 

spojrzeć na życie z dy-
stansem. Pamiętajmy, że 
w chwili, gdy zamykają się 
jedne drzwi, otwierają się 
inne. Nie ma sensu przy-
trzymywać czegoś na siłę, 
nieraz lepiej jest pozwolić 
temu odejść. Jak napisał 
Antoine de Saint-Exupéry: 
“Jeśli coś kochasz, puść 
to wolno. Kiedy do Ciebie 
wróci, jest Twoje. Jeśli 
nie, nigdy Twoje nie było”. 
Powinniśmy zatem nieustan-
nie przyglądać się naszemu 
życiu i weryfikować, co nam 
służy, a co niekoniecznie, 
a także nauczyć się żegnać 
z tym, czego już nie potrze-
bujemy, co nam szkodzi, 
co nie wspiera już naszego 
rozwoju.

Linda: Wiemy już, że od-
puszczenia musi się zacząć 
od pracy nad sobą i że war-
to taki trud podjąć. Nie jest 
to jednak takie łatwe. Czy 
macie jakieś sprawdzone 
sposoby, strategie odpusz-
czania?

Ilona: “Niektórzy z nas 
myślą, że trzymanie się 
czyni nas silnymi, ale cza-
sami jest to odpuszczanie”  
zauważa niemiecki prozaik 
i poeta Herman Hesse. 
Jak zatem uprawiać sztukę 
odpuszczania w codzien-
nym życiu? Pewną inspiracją 

może być dla nas wu wei 
(jedna z zasad taoizmu), 
czyli “sztuka niedziałania”. 
Zasada mówiąca o tym, że 
należy pogodzić się z tym, 
na co nie mamy wpływu, 
co nie jest od nas zależne. 
Wu wei uczy nas, że należy 
żyć i działać zgodnie ze 
swoim rytmem, pozwalać, 
by wszelkie zdarzenia biegły 
własnym torem bez naszej 
ingerencji. Sugeruje nam, 
by koncentrować się na 
“tu i teraz”, przyglądać się 
teraźniejszości ze spokojem 
i nie martwić się o to, co 
przed nami. Wu wei podpo-
wiada nam także, że czasem 
warto odpuścić, poddać 
się nurtowi życia, z wiarą, 
że zaniesie nas dokładnie 
tam, gdzie powinien. Wu 
wei zachęca nas także do 
cierpliwości, pielęgnowania 
w sobie postawy pełnej 
akceptacji, wewnętrznej wol-
ności, otwartości na świat 
i radości życia.

Bogna: Za każdym razem, 
gdy rozpamiętujemy jakieś 
negatywne wydarzenia 
z przeszłości lub martwimy 
się o przyszłość naszą lub 
naszych bliskich tracimy 
wyjątkową okazję, by do-
strzegać i cieszyć się chwilą 
obecną. Dlatego ucz się od-
puszczać, bo „Nie zawsze 
możesz posiadać skarb, 
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Do dyspozycji gości: Pokoje 1-4 osobowe 
standard lub de-lux. Na wyposażeniu każdego 
pokoju: suszarki, ręczniki, lodówka, 
czajnik, szklanki, dostęp do 
Wi-Fi. Niektóre pokoje 
posiadają balkony.

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

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

tel. +48 510 150 966

Wczasy Jesienne 8 dni
899 zł/os zamiast 1099 zł

w pokoju standard

Weekend 10-13.11.2022
439 zł/os zamiast 699 zł/os 

w pokoju standard

Andrzejki 25-27.11.2022
549 zł/os zamiast 799 zł/os 

w pokoju de-lux

Sylwester
4 dni/3 noce  899 zł /os. 

zamiast 1099 zł/os 
w pokoju standard

5 dni/4 noce 1049 zł /os. 
zamiast 1299 zł/o.s 

w pokoju standard
6 dni/ 5 nocy 1149 zł /os. 

zamiast 1399 zł/os. 
w pokoju standard

Podane ceny dotyczą HB 
(nocleg+śniadanie

+obiadokolacja)

www.alfakudowa.com

REKLAMA

Dr Bogna 
Bartosz 
zajmuje 
się zawo-
dowo psy-
chologią. 
Stara się 

odkryć czynniki decydujące 
o wysokiej jakości życia 
osób w różnym wieku, 
w tym 60+. Autorka, współ-
autorka dziesiątek artyku-
łów oraz sześciu książek.

Linda Matus: 
redaktor naczelna 
„Gazety Senior”

Ilona 
Zakowicz  
geron-
tolożka 
i kulturo-
znawczy-
ni. Pracuje 

z osobami starszymi i na 
ich rzecz. Autorka, współ-
autorka dziesiątek publi-
kacji naukowych, członkini 
krajowych i międzynarodo-
wych zespołów projekto-
wych oraz badawczych.

trzymając się go. Czasami 
magia dzieje się, kiedy 
odpuszczasz” (Leylah Atta). 
Warto jednocześnie pamię-
tać, że jedną z przeszkód 
utrudniających nam ciesze-
nie się życiem jest myślenie, 
że szczęście jest gdzieś 
indziej, że inni lepiej mają 
od nas. Zawsze znajdziemy 
w naszym otoczeniu coś, co 
nas złości, co nas uwiera, 
co chcielibyśmy zmienić lub 
poprawić. Jednak takie pa-
trzenie na świat nie przynosi 
niczego dobrego. Dlatego 
uczmy się wybaczać sobie 
i innym, a także dawać bez 
oczekiwania czegokolwiek 
w zamian. Lepiej odpuść ne-
gatywne myślenie i uwierzyć, 
że po burzy zawsze przycho-
dzi słońce.

Linda: Podsumowując 
można powiedzieć, że “Gdy 
odpuszczasz, drzwi się 
otwierają” (August Witti).

Bogna: Dokładnie! Odpusz-
czajmy zatem niektóre nasze 
przyzwyczajenia, to, co nie 
daje nam radości, co nam 
nie służy. Wybaczajmy sobie 
i innym, bądźmy wyrozumiali 
i pełni akceptacji, cieszmy 
się i celebrujmy każdy dzień.
                       
  Z serdecznymi życzeniami 

na jesienny czas, Bogna, 
Ilona i Linda

W poprzednim 
numerze „Gazety Se-
nior” opisywaliśmy 
dwa projekty pn. 
Małżeństwo+, czyli 
500+ dla małżeństw 
z długim stażem. Ar-
tykuł wzbudził wiele 
emocji. Najczęściej 
Czytelnicy wskazy-
wali na trudny los 
samotnych seniorów. 
Dziś garść aktual-
nych informacji do-
tyczących dalszych 
losów programu 
Małżeństwo+.

Małżeństwo+
NOWE INFORMACJE

500 plus dla małżeństw 
z długim stażem

Przed przyjęciem usta-
wy Małżeństwo+ konieczne 
jest ustalenie, z jakimi kosz-
tami dla budżetu wiąże się 
wprowadzenie dodatkowego 
świadczenia. W odpowiedzi 
na wniosek posłów z Komi-
sji do spraw Petycji o osza-
cowanie kosztów wprowa-
dzenia 500+ dla małżeństw 
z długim stażem resort ro-
dziny podał konkretne kwo-
ty. Małżeństw z 40-letnim 
stażem jest w Polsce około 
156,7 tys., koszt jednorazo-
wego świadczenia w wyso-
kości 500 zł to 78,3 mln zł. 
Małżeństw z 50-letnim mamy 
ok. 97,3 tys., co daje koszt 
48,4 mln złotych miesięcznie.

Czy będzie 500+ 
dla małżeństw? 
Odpowiedź 
Ministerstwa

Wiceminister rodziny Bar-
bara Socha w odpowiedzi 
na pismo skierowany przez 
sejmową Komisję do spraw 

Petycji w sprawie 500+ dla 
małżeństw pochwaliła ideę 
uhonorowanie par z długim 
stażem, także z uwagi na 
problemy demografi czne, 
z którymi mierzy się nasz 
kraj. Dodaje, że małżeństwa 
te stanowią dobry przykład 
dla młodszych pokoleń. 
Z drugiej strony zauważa, że 
to osoby samotne – wdowy 
i wdowcy – są w trudniejszej 
sytuacji ekonomicznej i spo-
łecznej. Z czym trudno się 
nie zgodzić. Osoby żyjące 
razem mają najczęściej do 
dyspozycji dwa świadczenia 
emerytalne i mogą liczyć na 
wzajemne wsparcie. Wdowy 
czy wdowcy muszą utrzy-
mać gospodarstwo domowe 
z jednej emerytury. Wspomi-
na również o singularyzacja 
starości, czyli rosnącej licz-
bie jednoosobowych gospo-
darstw domowych w naszym 
kraju.

Minister nie zamierza wy-
stępować z inicjatywą usta-
wodawczą w sprawie no-
wego 500+ dla małżeństw. 
Decyzję co do dalszych 
losów projektu pozostawia 
w rękach posłów.

Małżeństwo 500+ 
decyzja w rękach 
posłów

Co zrobią posłowie z Komisji 
do spraw Petycji? W komi-
sji nie ma jednomyślności, 
np. przewodniczący poseł 
Sławomir Piechota jest zwo-
lennikiem świadczenia przy-
znawanego małżeństwom 
z długim stażem w formie 
jednorazowej nagrody.

Będziemy się temu projek-
towi przyglądać.

• Czterogwiazdkowy hotel w górskim uzdrowisku
• Własne źródło leczniczej wody radonowej
• Wykwalifi kowana i doświadczona kadra fi zjoterapeutów
• Rodzinna atmosfera
• Historyczna architektura

tel. 75 78 16 229

e-mai: parkhotel@parkhotel.pl
www.parkhotel.pl

Park Hotel**** Kur & Spa

ul. Orzeszkowej 2, 59-850 
Świeradów-Zdrój

Od 25 lat specjalizujemy się 
    w pobytach z zabiegami!

REKLAMA
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fot. Aneta Mikulska/Patrzę kadrami.

Kasia Bulicz-Kasprzak pisarka, która z kobiecą 
delikatnością przedstawia trudne sytuacje, a hu-
morem, doprawionym nutką cynizmu zachęca czy-
telnika do spojrzenia na opisywane wydarzenia 
z innej perspektywy. Nie udziela rad, lecz daje na-
dzieję na świat pełen dobra i życzliwości, uważa 
bowiem, że wszyscy mamy obowiązek w taki świat 
wierzyć. Prowadzi kursy i warsztaty, odkrywając 
przed uczestnikami uroki pisania.

„Piszemy” – kurs pisania z Kasią Bulicz-Kasprzak. Odcinek 12

Znowu jest jesień
Z zachwytem 
zauważam złote 
liście. Udało się. 
Co takiego się 
udało? Aliteracja – 
zabieg stylistyczny 
polegający na 
powtarzaniu 
głosek, sylab, 
czasem słów 
w zdaniach 
i wersach. 
Jeden z moich 
ulubionych, choć 
w prozie nie 
zawsze brzmi 
dobrze, dlatego 
częściej używany 
jest w poezji. 
Patrzę za okno 
i myślę, że jesień 
nie jest niczym 
innym, jak poezją 
w czystej formie. 
Może dlatego tak 
ją lubię? Żadnej 
innej pory roku nie 
odbieram tyloma 
zmysłami. Słyszę ją 
– szelest liści, wiatr, 
trzaskający ogień, 
deszcz dzwoniący 
o szyby. Czuję – 
zapach grzybów, 
butwiejących liści. 
Widzę tysiącami 
odcieni żółtego, 
brązowego. 
Smakuję 
w jabłkach, 
śliwkach i dyniach.

Autorka sagi wiejskiej „Skrawek pola”, „Gościniec”, 
„Zielone pastwiska” i „Przeorane miedze”.

Tym sposobem, nim skoń-
czyłam pierwszy akapit, wy-
myśliłam Wam, drodzy Czy-
telnicy, dwa zadania. Jedno 
to aliteracja. Spróbujcie 
ułożyć jak najdłuższe zda-
nie ze słów zaczynających 
się tą samą literą. Drugie to 
oczywiście opis jesieni. Ro-
zejrzyjcie się wokół i bądźcie 
bardzo uważni.

Od sformułowania „bądź-
cie uważni” przejdę płynnie 
do tego, o czym chciałbym 
dziś napisać, co kojarzy mi 
się z jesienią, a bez czego 
nie ma pisania. To czytanie.

Kiedy w chwilach głębszej 
refl eksji zastanawiam się nad 
moim życiem, widzę, jak bar-
dzo ukształtowały je książki, 
które czytałam. Myślę cza-
sem „A co by było, gdybym 
czytała coś innego? Czy by-
łabym inna? Czy poszłabym 
przez życie inną ścieżką?”. 
Miłość do książek to jeden 
z fi larów mojego życia. My-
ślę, że wielu z Was czuje po-
dobnie, dlatego teraz będzie 
o czytaniu. Tak się bowiem 
składa, że bez czytania nie 
ma pisania.

Dwa najzdrowsze, najlep-
sze i najbardziej rozwijające 
nawyki, to codzienne czyta-
nie i pisanie. Rozwija nas to 
i ubogaca, kształci i uwraż-
liwia. Sięgamy zwykle po 
takie książki, które lubimy. 
Książek jest mnóstwo, my 
mamy mało czasu... W pew-
nym momencie suniemy 
autostradą jednego, ulu-
bionego gatunku i możemy 
odnosić mylne wrażenie, że 
poza nim nie ma nic cieka-
wego. Tymczasem czytanie, 
które przysłuży się pisaniu, 
to takie, gdy gubimy się na 
ścieżkach i bezdrożach li-
teratury, czytając wszystko, 
co wpadnie nam w ręce. 
Dlaczego, ktoś zapyta, mam 
czytać coś, co mi się nie po-

doba, albo jest źle napisa-
ne? Już tłumaczę.

Pisanie to popełnianie 
błędów. W błędach nie ma 
nic złego. Kiedyś mówiono, 
że uczymy się na błędach. 
Dziś błędy mają złą prasę, 
ale tak naprawdę są naji-
stotniejszą częścią procesu 
uczenia się. Bo tylko błędy 
pozwalają nam dostrzec bra-
ki i je skorygować. Nie mu-
simy sami ich popełniać, by 
dostrzegać i poprawiać. Bo 
skoro wszystko już było, to 
przed nami był pisarz, który 
coś zrobił źle. Może nikt nie 
zauważył jego błędu i dzieło 
zostało wydane, (najpraw-
dopodobniej tak właśnie 
było, liczba powieści wyda-
wanych rocznie w Polsce to 
rząd dziesiątek tysięcy). To 
dla nas ważna informacja – 
uczymy się na błędach, ale 
niekoniecznie muszą to być 
nasze błędy.

Jeśli jednak wybierać bę-
dziemy tylko to, co nam się 
podoba, nie zauważymy, że 
jest źle napisane, fabuła ma 
dziury, a bohater jest dwuwy-
miarowy. Z sympatią do ksią-
żek jest trochę tak, jak z sym-
patią do ludzi – przymykamy 
oko na wady tych, których 
lubimy. Dlatego ważne jest, 
by sięgać po coś, czego na 
ogół nie czytamy.

Lektury zupełnie inne od 
tych, które na ogół czytamy, 
mogą też być dla nas bardzo 
inspirujące. Wyobraźmy so-
bie sytuację, w której pewien 
czytelnik kryminałów zaczy-
na swoją przygodę z pisa-
niem. Jego wybór jest pro-
sty – chce napisać kryminał. 
W tym gatunku kryterium 
podlegającym ocenie jest 
fabuła. Co, jeśli nasz bied-
ny adept nie umie jej skon-
struować tak, by powstała 
zagadka? Może jednak się 
okazać, że przeczytawszy 

książkę z kategorii non-fi c-
tion dozna olśnienia. Prze-
cież jego rodzina od pokoleń 
mieszka w jednym miejscu, 
on sam zna jego historię 
i może się nią podzielić nie 
tylko z innymi mieszkańca-
mi, ale też z całą masą osób, 
które lubią słuchać historii 
o małych miasteczkach. Tak 
właśnie może być, bo gdy 
czytamy i gdy piszemy, dzie-
ją się magiczne rzeczy.

Na jedną jeszcze rzecz 
chciałabym zwrócić uwa-
gę przy tych rozważaniach 
o czytaniu, służących budo-
waniu warsztatu pisarskiego. 
To uważne przyglądanie się 
tekstom – słowom i zdaniom. 
Gdy wciąga nas fabuła, gdy 
czytamy z zainteresowa-
niem, często przestajemy 
zwracać uwagę na błędy gra-
matyczne i stylistyczne. Jako 
czytelniczka życzyłabym 
sobie samych poprawnie 
napisanych, wnikliwie zreda-
gowanych książek. Wszyscy 
jednak wiemy, że błędy się 
zdarzają. Tropmy je. Im wię-
cej zauważamy w cudzym 
tekście, tym większe praw-
dopodobieństwo, że zauwa-
żymy je we własnym. Wciąż 
i wciąż zadawajmy sobie py-
tanie: Czy to jest poprawnie 
napisane?

Pamiętam, że miałam oma-
wiać kwestie teoretycznolite-
rackie. Uznałam jednak, że 
jesienią najważniejsze jest 
czytanie. Wykorzystajmy 
długie wieczory. Wyłączmy 
telewizory, odłóżmy telefony 
i przeczytajmy książki, po 
które nigdy byśmy nie sięg-
nęli. Nie zapomnijmy spisać 
wrażeń z lektury w naszych 
pisarskich dzienniczkach.

KINO
DLA SENIORA

"RIMINI"
"Rimini" to nowa produkcja 
Ulricha Seidla, jednego z naj-
bardziej bezkompromisowych 
reżyserów we współczesnym 
kinie. Po 10-letniej przerwie 
i zrealizowaniu dwóch fi lmów 
dokumentalnych, autor słyn-
nej trylogii "Raj" powraca do 
kina fabularnego. I nie za-
wodzi swoich fanów, nadal 
z dużą pieczołowitością obra-
zuje i punktuje tę część rze-
czywistości, którą najchętniej 
zamietlibyśmy pod dywan. 
"Rimini" to pierwsza część 
przygotowywanej przez niego 
fabularnej dylogii.

Richie Bravo (w tej roli Mi-
chael Thomas), mimo że 
wciąż nosi się jak gwiazda ro-
cka, najlepsze lata artystycz-
nej kariery ma już za sobą. 
Podstarzałemu austriackiemu 
szansoniście pozostało jedy-
nie odcinać kupony od daw-
nej popularności. Jednak na 
grupach emerytów, odwiedza-

jących poza sezonem włoskie 
Rimini, gdzie rozgrywa się ak-
cja fi lmu, jego tlenione blond 
włosy, błyszczący garnitur 
oraz głos wciąż robią spore 
wrażenie.

Mężczyzna skrupulatnie to 
wykorzystuje. W trakcie wie-
czornych występów w hotelu 
prezentuje dawne muzyczne 
szlagiery. Sprzedaje pamiąt-
ki, w razie potrzeby wynajmie 
swoją willę, a dla najwierniej-
szych fanek będzie też świad-
czył inne usługi. Zwłaszcza że 
fi nansowe potrzeby Richiego 
wzrastają. Nie tylko z uwagi na 
chorobę ojca, ale i ze względu 
na to, że jedną z poznanych 
kobiet okazuje się porzucona 
przez niego przed laty córka. 
Próba odbudowania tej nieła-
twej relacji będzie dla bohate-
ra szansą na nowy start.

W KINACH 
OD 11 LISTOPADA 2022

„Na pełny etat”
„Na pełny etat” to przejmująco 
prawdziwa opowieść o życiu 
w czasach kryzysu. Zniuan-
sowany portret silnej kobiety 
staje się tym samym uniwer-
salną historią o życiu pod cią-
głą presją i ciemnych stronach 
kapitalizmu. W głównej roli wy-
stąpiła gwiazda francuskiego 
kina, laureatka Cezara, Laure 
Calamy.

Uznany za najlepszego re-
żysera konkursu „Horyzonty” 
ubiegłorocznego weneckiego 
festiwalu Éric Gravel, w bardzo 
realistyczny sposób opowiada 
o dobrze znanych nam dzisiaj 
problemach – niepewności 
jutra, niestabilnym rynku pra-
cy, społecznych niepokojach, 
braku bezpieczeństwa socjal-
nego.

Julie (Laure Calamy) dokła-
da wszelkich starań, by pogo-
dzić wychowanie dwójki dzieci 
z pracą w jednym z luksuso-
wych paryskich hoteli. Nie jest 
to łatwe, zwłaszcza że mieszka 
poza miastem, a codzienne 
dojazdy zajmują jej sporo cza-
su w i tak napiętym już grafi ku.

Kiedy wreszcie otwiera się 
przed nią szansa zawodowego 
awansu, jak na złość wybucha 
ogólnokrajowy strajk. System 
transportu publicznego, od 
którego uzależniona jest boha-
terka, zostaje całkowicie spa-
raliżowany. Zdezorientowani 
ludzie tłoczą się na peronach 
i przystankach, coraz bardziej 
zniecierpliwieni całą sytuacją. 
Mimo tych przeszkód kobieta 
jest zdeterminowana, by do-
trzeć na rozmowę kwalifi ka-
cyjną. Zdaje sobie sprawę, że 
ta szansa może się nie powtó-
rzyć.

W KINACH 
OD 25 LISTOPADA 2022
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Blisko sie-
demset osób 
wzięło udział 
w imprezach 
organizowanych 
z okazji Świato-
wego Dnia Osób 
Starszych, na 
których gości-
łem, śpiewałem 
i świetnie się 
bawiłem. Były to 
ciekawe i różno-
rodne propozy-
cje dla seniorów 
– od prezentacji 
kultury ludowej 
przez jazz po 
pop.

ŚWIATOWY Dzień Seniora
Andrzej Wiśniewski

Spotkania 
Artystyczne Seniorów 
w Międzyzdrojach

Największą ilość uczest-
ników, bo blisko czterystu 
z całej Polski, zgromadziły 
dwudzieste już Spotkania 
Artystyczne Seniorów w Mię-
dzyzdrojach. Spotkania ar-
tystyczne to impreza znana 
w Polsce i od wielu lat gro-
madząca artystów seniorów 
z kręgu muzyki ludowej oraz 
piosenki biesiadnej. Zacna 
to i wyczekiwana impreza 
troszcząca się o kulturę lu-
dową, integrację środowi-
ska seniorów i zachęcająca 
seniorów do aktywności na 
rzecz swojego środowiska.

Nieporozumieniem jednak 
okazał się nieścisły regu-
lamin, który dopuszcza do 
udziału w imprezie artystów 

uprawiających inne gatunki 
muzyki niż muzyka ludowa 
czy piosenka biesiadna. Nie-
stety tych innych artystów 
zaprasza się, ale w trakcie 
wydarzenia pomija. Cieniem 
na imprezie kładą się także 
problemy z nagłośnieniem. 

Na pewno imprezę należy 
kontynuować, ale warto prze-
analizować warunki uczestni-
ctwa. Warto choćby dlatego, 
że uczestnicy imprezy płacą 
niemałe pieniądze za pobyt 
i za udział, a jadą długo by 
w pięknych okolicznościach 
przyrody zaprezentować 
swoje umiejętności.

W Wolinie koncert 
lubuskiego kwartetu 
wokalnego „Lepiej 
Późno Niż Wcale”

Ciekawą propozycję zapro-
ponował seniorom Wolin. 

Blisko dwustu seniorów 
oklaskiwało znakomicie 
brzmiący lubuski kwartet 
wokalny uprawiający jazz 
w stylu swing, czyli „Lepiej 
Późno Niż Wcale” znany 
z programu „Voice Senior”. 
Ciekawy repertuar, świet-
ny kontakt z publicznością 
i co najważniejsze wspólne 
śpiewanie utworów, które 
zdawałoby się, że seniorzy 
nie śpiewają... Bardzo mi-
łym akcentem była wspólna 
kawa i ciastko, a burmistrz 
Wolina Ewa Grzybowska 
przygotowała dla wszyst-
kich podarunki – parasolki 
z urokliwym hasłem „Ko-
cham Wolin”. Podarunek 
otrzymał każdy, kto pojawił 
się na imprezie, czyli senio-
rzy z całej gminy.

Spotkania 
z historią polskiej 
piosenki. NUTW 
w Międzyzdrojach

Kolejna ciekawa propozy-
cja dla seniorów to pomysł 
zorganizowania koncertu 
pt. Historia Polskiej Piosen-
ki. W programie udział wziął 
świnoujski duet wokalny „An-
Mar”, który przygotował pro-
gram do słuchania, a przede 
wszystkim do wspólnego 
śpiewania. Podczas wieczo-
ru przy kawie seniorzy śpie-
wali piosenki znane z lat trzy-
dziestych, pięćdziesiątych, 
i tak do lat dwutysięcznych. 
Znakomita zabawa połączo-
na z odgadywaniem tytułów 
i wykonawców prezentowa-
nych utworów i co najważ-
niejsze – wspólne śpiewanie. 
Podczas tego wieczoru za-
prezentował się też zespół 
wokalny działający przy 
NUTW w Międzyzdrojach 
pod kierownictwem znako-
mitego muzyka Andrzeja 
Mleczki, który zaśpiewał pio-
senki z repertuaru Zbigniewa 
Wodeckiego.

A jak wy obchodziliście 
Światowy Dzień Osób Star-
szych?

Barwny korowód poprowadził artystów seniorów w Międzyzdrojach. fot. Marta Kozłowska

Lubuski Kwartet Wokalny Lepiej niż Wcale w akcji. fot. Marta Kozłowska

Wyścig Jaszczurów
Festiwal dla dojrzałych fi lmowców

Organizatorzy zapraszają 
wszystkie osoby powyżej 60 
roku życia, aby podzieliły się 
z innymi swoimi doświadcze-
niami zapisanymi na taśmie 
fi lmowej. Wystarczy zgłosić 
swój fi lm za pośrednictwem 
strony internetowej jaszczu-
ry.com.pl. Tam znajdziecie 
Państwo zarówno Regula-
min, jak i Kartę zgłoszenia. 
Filmy należy zgłosić do 31 
października br.
Festiwal Niezależnej Twór-
czości Osób Dojrzałych 
„Wyścig Jaszczurów” im. 
Franciszka Dzidy obędzie się 
w dniach 21-23 listopada 
zarówno w Sali „Piwnica”, jak 
i w Sali Widowiskowej GOK 
w Komornikach k/Poznania.  

Wyścig Jaszcze-
rów, czyl festiwal 
dla dojrzałych fi l-
mowców wystarto-
wał. Jest on chyba 
jedynym w Euro-
pie. Na nim nie 
liczy się młodocia-
ny wiek twórców, 
ale niebagatelne 
doświadczenie 
i dojrzały wiek au-
torów zgłoszonych 
fi lmów.

DJ Piotr
Prowadzę imprezy okolicznościowe, 

wesela, przyjęcia, jubileusze 
i inne uroczystości

Gram hity od lat 50-tych 
po najnowsze przeboje

Posiadam własny sprzęt nagłośnieniowy 

tel. 696-543-157
e-mail: grandmixer@poczta.fm

Promocja dla seniorów i osób 
z niepełnosprawnością 

REKLAMA

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

Newsletter Gazety Senior 
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