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Drogi Czytelniku! 

 To już piętnasty numer drukowanej wersji magazynu 

„Nasz  Senior”. Zachęcamy Państwa do czytania „Naszego 

Seniora” w wolnych chwilach i dzielenia się lekturą z najbliż-

szymi. Z okazji nowego, 2018 roku pragniemy życzyć wszyst-

kim Seniorom oraz ich najbliższym dużo zdrowia, wytrwałości  

w spełnianiu zamierzonych planów na ten rok, a sobie życzy-

my jak największego i wiernego grona czytelników.  

W życiu Seniorów możesz uczestniczyć razem z portalem  

internetowym - www.naszsenior.pl. Jako nasze wspólne  

dobro, służy on nam do obiektywnego dostrzegania realnych 

problemów, aktywizowania działań, pomaganiu w naszym  

rozwoju duchowymi intelektualnym.  

„Nasz Senior” jest czasopismem bezpłatnym i jest udostępnia-

ny na portalu internetowym – www.naszsenior.pl - w formie   

pliku PDF. Plik w tym formacie należy otworzyć przy pomocy 

powszechnie dostępnych programów. Dzięki temu możesz  

samodzielnie wydrukować swój egzemplarz.  

Redakcja „Nasz Senior”  wyraża zgodę na bezpłatny wydruk 

udostępnianych na portalu internetowym - www.naszsenior.pl 

wydań czasopisma w niezmienionej formie, w dowolnej ilości  

i prosimy o udostępnianie ich wśród swoich przyjaciół i znajo-

mych. 

Ponadto pragniemy Cię poinformować, że portal 

www.naszsenior.pl regularnie zamieszcza aktualne informa-

cje, ciekawe artykuły i wyraziste felietony. Drogi Czytelniku, 

„Nasz Senior” od początku tworzymy z zaangażowaniem i pa-

sją, którą chcemy się z Tobą dzielić.  

Zachęcamy Ciebie oraz Twoich Najbliższych do częstego  

odwiedzania portalu www.naszsenior.pl oraz sięgania po wer-

sję drukowaną.  
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K 
westie zdrowot-

ne seniorów są niezwy-

kle ważne, dlatego warto 

poświęcić uwagę tematowi, jakim 

są problemy stomatologiczne osób 

starszych. Zdrowe, mocne, białe 

zęby kojarzą się bardziej z osoba-

mi młodymi, niż tymi w sile wieku. 

Nic jednak bardziej mylnego,  

ponieważ o zęby należy dbać  

od młodości po późną starość. 

Piękny uśmiech, to nie tylko ele-

ment wyglądu, ale przede wszyst-

kim jedna z oznak zdrowia i wital-

ności. Problemy zdrowotne mogą 

odbijać się na stanie uzębienia  

a brak regularnej kontroli jamy ust-

nej i zębów może prowadzić  

do poważnych schorzeń całego 

organizmu. 

Główne problemy stomatologiczne, 

na jakie są narażone osoby star-

sze. to między innymi: 

 suchość jamy ustnej, wynikająca 

z przebytych chorób lub zażywa-

nych leków, prowadząca do nam-

nażania się bakterii, co w konse-

kwencji powoduje próchnicę  

zębów; 

 cofanie się dziąseł, przez co zęby 

stają się nadwrażliwe na gorące 

lub zimne pokarmy czy napoje. 

Może to być również objaw para-

dentozy; 

 kruchość oraz łamliwość zębów, 

często wynikająca ze źle zbilan-

sowanej diety lub starych plomb 

amalgamatowych; 

 brak dostatecznej higieny, słab-

sza struktura oraz zdolność  

do regeneracji błon śluzowych, 

często prowadzą do owrzodzeń, 

bakteryjnych lub grzybiczych  

zapaleń jamy ustnej oraz pękania 

kącików ust; 

 niewystarczająca dbałość o jamę 

ustną często wynika z chorób  

dotykających  seniorów, takich 

jak: demencja, alzheimer  

oraz inne choroby neurologiczne; 

 schorzenia atakujące jamę ustną, 

zęby oraz przyzębie, w momen-

cie, gdy nie są odpowiednio szyb-

ko leczone, mogą wpływać  

na pogorszenie ogólnego stanu 

zdrowia osoby starszej np. pro-

wadzić do utraty słuchu. Pośred-

nio wpływają również na wystę-

powanie: chorób serca, chorób 

układu pokarmowego, nerek, 

chorób układu oddechowego. 

Problemy stomatologiczne osób 

starszych mogą prowadzić do wielu 

poważnych dolegliwości 

Wpływ na stan zębów oraz przyzę-

bia, poza uwarunkowaniami gene-

tycznymi ma przede wszystkim  

odpowiednia higiena jamy ustnej  

– mycie zębów co najmniej 2 razy 

dziennie, używanie nici dentystycz-

nej oraz płynów do płukania jamy 

ustnej. Dodatkowo, gdy używamy 

protezy, należy także w odpowiedni 

sposób o nią dbać, utrzymywać  

w czystości. Regularne kontrole  

w gabinecie stomatologicznym,  

to konieczność. Im szybciej zarea-

gujemy na pojawiający się pro-

blem, tym lepiej dla całego organi-

zmu. Zawsze lepiej zapobiegać  

– niż leczyć. 

Profilaktyka jest niezwykle istotna, 

dlatego warto korzystać ze wszyst-

kich promocyjnych akcji, skierowa-

nych do seniorów a organizowa-

nych przez gabinety stomatologicz-

ne. 

Dr Maksymilian Zadroga 
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N 
owy Rok to początek 

przygotowań do rozli-

czeń podatkowych, 

dlatego warto dowiedzieć się  

czego dotyczy emerytalna ulga 

podatkowa. 

Jak oszczędzać na emeryturę? 

Jak zadbać o gromadzenie środ-

ków już dziś na wiek emerytalny? 

Niewątpliwie może w tym pomóc 

III filar obecnego systemu emery-

talnego. 

W Polsce istnieją dwa obowiązko-

we filary systemu emerytalnego.  

I filar to środki gromadzone  

w ZUS, natomiast II filar to Otwar-

ty Fundusz Emerytalny. Istnieje 

również III filar, z którego korzy-

stanie jest dobrowolne. W jego 

skład wchodzi Indywidualne Kon-

to Emerytalne (IKE), Indywidualne 

Konto Zabezpieczenia Emerytal-

nego (IKZE) oraz Pracownicze 

Programy Emerytalne (PPE).  

Nie zawsze można skorzystać  

z PPE – jest to zależne od praco-

dawcy. Na oszczędzanie na eme-

ryturę za pośrednictwem IKE lub 

IKZE decydujemy się osobiście. 

Inwestowanie w formie IKE  

lub IKZE daje prawo m.in.  

do zwolnienia z podatku Belki, 

zmniejszenia podstawy opodatko-

wania PIT oraz inne korzyści  

podatkowe. Przed podjęciem  

decyzji w kwestii odkładania  

na emeryturę warto zaznajomić 

się z różnicami między tymi dwo-

ma propozycjami, aby wybrać naj-

bardziej odpowiednią dla swoich 

potrzeb. Pomiędzy kontami istnie-

ją różnice w  limitach wpłat, opo-

datkowaniu wypłat, wcześniej-

szym zwrocie środków, sposobie 

dziedziczenia i w wielu innych 

szczegółach, które mają istotne 

znaczenie przy dokonywaniu  

wyboru. 

Emerytalna ulga podatkowa doty-

czy składek wpłacanych na IKE 

lub IKZE 

Wiele osób zastanawia się  

w co lepiej inwestować – w IKE 

czy IGZE. Warto więc zaznaczyć, 

że z obu tych form oszczędzania, 

zarówno z IKE, jak i z IKZE, moż-

na korzystać jednocześnie. Istnie-

je możliwość indywidualnego  

ich dopasowania do wymagań, 

tak aby zaoszczędzone środki 

mogły być jak najefektywniej  

gromadzone i wykorzystywane. 

Znaczące jest to, że wiek nie jest 

istotny w kwestii gromadzenia 

środków na IKE lub IKZE. Osoby 

starsze, będące już na emerytu-

rze, również mogą korzystać  

z III filaru. Składki na IKZE można 

odliczać od dochodów uzyska-

nych z emerytury. 

Z roku na rok wzrasta liczba osób 

korzystających z tych form osz-

czędzania. Ulgi podatkowe wyni-

kające z III filaru oszczędzania 

emerytalnego są jednak wciąż 

mało znane i niewiele osób z nich 

korzysta. Wiąże się to z brakiem 

zaufania do tej formy oszczędza-

nia, szczególnie u osób star-

szych. Warto więc poszerzać 

wśród społeczeństwa wiedzę  

na ten temat. Jest to ważne,  

ponieważ taka forma gromadze-

nia dodatkowych środków emery-

talnych może przyczynić się  

do poprawy jakości życia senio-

rów. 

Tymon Zawada 

Radca prawny 

EMERYTALNA ULGA PODATKOWA 
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B 
óle kręgosłupa stają się 

plagą dzisiejszych cza-

sów. Młodzi ludzie,  

jak i osoby starsze coraz częściej 

skarżą się na bóle pleców,  

który paraliżuje ich funkcjonowa-

nie w ciągu dnia i często zmusza  

do zmiany planów. Seniorzy  

są niestety najliczniejszą grupą 

dotkniętą tym problemem. Bóle 

kręgosłupa uosób star-

szych często wiążą się z choroba-

mi podeszłego wieku lub z efekta-

mi wcześniejszego trybu życia, 

który zazwyczaj nie należał  

do zbyt oszczędnych. 

Jak zatem zadbać o swój kręgo-

słup będąc już starszą osobą? 

Większość lekarzy odpowiada 

zgodnie: najważniejszy jest ruch! 

Oczywiście mając na my-

śli seniora nie ma tu raczej mowy 

o ruchu wyczynowym. Trzeba jed-

nak pamiętać, że zdrowy kręgo-

słup, to przede wszystkim silne 

mięśnie grzbietowe i lędźwiowe. 

Seniorzy muszą oszczędzać   

tę istotną część układu kostnego, 

dźwigając ciężkie rzeczy. Należy 

je w odpowiedni sposób podno-

sić, z przysiadu oraz  rozkładać 

ich ciężar równomiernie na obie 

strony ciała (na przykład zakupy 

pakujmy zawsze w dwie rekla-

mówki, ważące mniej więcej tyle 

samo, a jeśli zakupów jest więcej 

– wybierzmy się dwa razy  

do sklepu). 

   Opiekun seniora powinien zwró-

cić szczególną uwagę  

na to co senior podnosi i w jaki 

sposób. Trzeba instruować osoby 

starsze, by zawsze podnosząc 

coś zginały kolana i przenosiły  

w ten sposób ciężar przedmiotu 

na nogi a nie na kręgo-

słup. Seniorzy powinni zadbać  

o odpowiednią, wyprostowaną 

postawę przy siedzeniu i chodze-

niu. Jej zachowanie jest również 

bardzo ważne. W  dzisiejszych 

czasach większość mebli odpo-

wiada normom europejskim  

i wymusza na nas częściowo  

zachowanie prawidłowej dla krę-

gosłupa pozycji. 

Bóle kręgosłupa to dolegliwość, 

która często dotyka osoby star-

sze. 

Pamiętajmy jednak, że od nas 

samych zależy czy spędzimy  

popołudnie w miękkim fotelu 

przed telewizorem czy wybierze-

my się na spacer lub pobawimy 

się z wnuczkiem. Aktywność  

fizyczna ma ogromne znaczenie. 

Zadbajmy również o to co jemy  

i w jakich ilościach. Logiczne 

rzecz biorąc, jeśli mamy sporą 

nadwagę, to obciążamy nadmier-

nie kręgosłup i stawy. Zbilanso-

wana i zdrowa dieta, nie tylko  

pozwoli zachować szczupłą  

sylwetkę, ale zapewni również 

sprawne funkcjonowanie całego 

układu kostnego. 

Reasumując, wcale nie musimy 

łykać garściami tabletek przeciw-

bólowych czy spędzać długich 

godzin na czekanie w kolejce  

do lekarza, by zadbać o komfort 

dla swojego kręgosłupa. Wystar-

czy ruch i zdrowa dieta,  

by w znacznym stopniu odciążyć  

i wzmocnić plecy i co również się 

z tym wiąże, pozbyć się uciążli-

wego bólu kręgosłupa. 

 

Dr Cezary Lipiński 

BÓLE KRĘGOSŁUPA 
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T 
aniec to lekarstwo  

na wiele chorób, jedna  

z wielu form aktywności, 

w której nie ma ograniczeń wie-

kowych. Mogą z niej korzystać 

osoby młode a także osoby star-

sze. 

Taniec kojarzony jest z dobrą  

zabawą i przyjemnymi emocjami. 

Nie należy również zapominać  

o tym, że z tańca płynie wiele  

korzyści zdrowotnych. Wpływa 

pozytywnie nie tylko na zdrowie 

fizyczne, ale również psychiczne. 

Choreoterapia, czyli terapia tań-

cem jest mało znana i mało zba-

dana. Istnieją jednak wnioski  

poparte szczegółowymi obserwa-

cjami, które wskazują na powo-

dzenie tej formy terapii.  Ruch,  

a w tym taniec, pozwala na osią-

gnięcie równowagi psychicznej. 

Pozwala na uzyskanie spójności 

między ciałem człowieka a jego 

umysłem. 

Taniec jest szczególnie zalecany 

osobom, które zmagają się  

z chorobami układu krążenia  

– tętnice uelastyczniają się,  

co poprawia obieg krwi. Wpływa 

również  korzystnie na wzrost 

wydolności oddechowej, poziom 

wydajności oraz energii fizycznej.  

Taniec to również walka z chole-

sterolem. Ruch zapewnia obniże-

nie jego poziomu. Zmniejszone 

zostaje także ryzyko niestrawno-

ści, ponieważ rytmiczne porusza-

nie się stabilizuje pracę przewo-

du pokarmowego. W taniec zaan-

gażowane są różne mięśnie. 

Wpływa więc pozytywnie  

na sprawność ciała. Dzięki temu 

zbyt szybko nie odczuwa się 

zmęczenia. Wzmocnione zostają 

mięśnie m.in. brzucha, łydek  

oraz rozluźniony kark i szyja.  

Zapobiega to złamaniom  

oraz osteoporozie. Taniec to rów-

nież walka z otyłością. Systema-

tyczne tańczenie pozwala  

na zrzucanie zbędnych kilogra-

mów. Jest to alternatywa  

dla typowych ćwiczeń fizycznych 

wykonywanych w siłowniach. 

Taniec to lekarstwo na wiele  

chorób i zły nastrój 

Taniec jest zalecany osobom, 

które zmagają się z zaburzeniami 

emocjonalnymi, nerwicą czy de-

presją. Wspomaga proces pozby-

wania się napięcia nerwowego. 

Wpływa na wzrost poczucia wła-

snej wartości i pewności siebie. 

Taniec pozwala na otwieranie się 

na innych ludzi i na czynny udział 

w społeczeństwie. Jest idealnym 

sposobem na oderwanie się  

od codziennej rzeczywistości  

i zapomnienie o problemach. 

Podczas tańca, zwiększa się  

poziom korzystnych związków 

chemicznych w organizmie,  

takich jak dopamina czy serotoni-

na, które wpływają na nasze  

dobre samopoczucie. Uwalniane 

są również endorfiny, które są 

odpowiedzialne za poczucie 

szczęścia. Taniec reguluje pracę 

mózgu. Rytm muzyki,  pobudza 

funkcjonowanie różnych obsza-

rów tego organu. 

TANIEC TO LEKARSTWO NA WIELE CHORÓBTANIEC TO LEKARSTWO NA WIELE CHORÓBTANIEC TO LEKARSTWO NA WIELE CHORÓB   
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U 
stawa o zniesieniu limi-

tu składek ZUS,  która 

ma wejść w życie 

od  stycznia 2019 roku, wywołała 

spore zamieszanie. 

Prezydent Andrzej Duda zgłosił  

w efekcie kontrowersyjną ustawę 

do Trybunału Konstytucyjnego, 

ponieważ tryb prac nad ustawą 

wykluczył konsultacje społeczne. 

Było to tym bardziej rażące działa-

nie autorów projektu, że warstwa 

merytoryczna ich dzieła spotkała 

się z ogromną krytyką już na sa-

mym początku jego powstania. 

Zdania były podzielone między 

pracodawców a przedstawicieli 

społeczeństwa. 

Nowa ustawa spowodowałaby 

opodatkowanie pracy na poziomie 

70%. Ustawa został przyjęta nie-

zgodnie z zasadami legislacyjny-

mi, ponieważ w czasie głosowania 

nie było wymaganej konstytucyj-

nie liczby senatorów. 

Ustawa o zniesieniu limitu składek 

ZUS budzi wiele kontrowersji 

Oprócz ludźmi aktywnych zawo-

dowo i pracodawców, ustawa  

dotyczy również osób starszych 

korzystających ze świadczeń 

emerytalnych. Konkretnie chodzi 

tu o wielkość wypłacanych w przy-

szłości emerytur oraz sposób  

ich naliczania, ponieważ zgodnie 

z ustawą ma wzrosnąć podstawa, 

od której będą naliczane. 

Sytuacja taka może spowodować, 

że osoby, które miały obliczony 

kapitał początkowy za okres  

przed 1999 rokiem zaczną ubie-

gać się o jego ponowne nalicze-

nie, według nowych zasad  

i wypłacenie należnych im pienię-

dzy. 

Stare zasady były krzywdzące  

dla osób zarabiających duże  

sumy (ponad 10 tys. brutto mie-

sięcznie), gdyż po wyliczeniu  

ich emerytury przez   ZUS,  

senior dostawał zaledwie jedną 

czwartą niegdyś zarabianej sumy. 

USTAWA O ZNIESIENIU LIMITU SKŁADEK USTAWA O ZNIESIENIU LIMITU SKŁADEK USTAWA O ZNIESIENIU LIMITU SKŁADEK 

Osoby starsze popadają  

w demencję lub rozwija się u nich 

choroba Alzheimera. Warto wspo-

mnieć, że taniec pomaga walczyć 

z tą ciężką chorobą. Osoby bory-

kające się z problemami z pamię-

cią, tańcząc przy swojej ulubionej 

muzyce, przywołują miłe wspo-

mnienia oraz zapomniane przez 

nich momenty z życia. Pobudza  

to również wyobraźnię ruchową. 

Taniec jest dobrą profilaktyką  

gerontologiczną, czyli pracą  

nad pobudzeniem organi-

zmów  osób starszych do walki  

z chorobami i brakiem sprawności 

fizycznej. Ruch w tańcu jest  

to więc genialny sposób 

na  przedłużenie młodości. 

Warto korzystać z kursów tańca. 

Dostępnych jest wiele szkół  

i warsztatów, które są organizo-

wane dla różnych grup wieko-

wych. Zarówno najmłodsi, jak  

i seniorzy mogą brać w nich 

udział. To nie tylko skuteczna  

i przyjemna metoda walki z choro-

bami, ale również sposób na inte-

resujące spędzanie wolnego cza-

su wśród innych ludzi i integrowa-

nie się z nimi. Z czasem może 

przerodzić się nawet w pasję. 

Każdy z pewnością znajdzie  

dla siebie odpowiedni styl tańca, 

w którym będzie się czuł najlepiej. 

Nie istnieje coś takiego, jak brak 

umiejętności w tanecznych. Tań-

czyć może każdy, bez względu  

na wiek – po prostu wyrażając  

w tańcu siebie. 

Taniec to nie tylko forma rozrywki 

– to zdrowie. Ważne jest propago-

wanie tańca, szczególnie wśród 

seniorów, ponieważ wpływa pozy-

tywnie na ich zdrowie oraz samo-

poczucie. 

Zbliża się coroczna okazja do roz-

poczęcia przygody z tańcem  

– Sylwester! Postarajmy się  

o odrobię dobrej woli i rytmiczną 

muzykę a reszta przyjdzie sama. 

 

Dr Maksymilian Zadroga 
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Nasz Senior 

Dopiero od 1999 roku ZUS  

wprowadził ograniczenia  

w tym temacie i odliczenia uległy 

zmniejszeniu. 

To rodzi problem, ponieważ wszy-

scy opłacający składki przed 1999 

roku, którzy zarabiali dużo ponad 

przeciętną krajową, mieli potrąca-

ne na ZUS bardzo wysokie skład-

ki a ich emerytury są jednak  

niskie. 

Eksperci od ubezpieczeń i emery-

tur twierdzą zgodnie, że w mo-

mencie, gdy nowe przepisy wejdą 

w życie, wszyscy, którzy stracili  

na wyliczeniu kwoty swojej emery-

tury i czują się przez to pokrzyw-

dzeni, będą mieli prawo do wystą-

pienia do ZUS o ponowne przeli-

czenie ich emerytur, w myśl  

nowych przepisów. Uprawnia  

to również osoby, które odeszły  

z pracy po 1999 do ubieganie się 

o ponowne przeliczenie tak zwa-

nego kapitału początkowego. 

Logicznym i sprawiedliwym wyda-

je się żeby obecni emeryci rów-

nież zostali wzięci pod uwagę  

w momencie wcielania nowej 

ustawy w życie. W przypadku  

odmowy zweryfikowania kapitału 

początkowego ze strony ZUS, 

osoby starsze będą miały prawo 

ubiegać się o przestrzeganie swo-

ich praw w sądzie. 

Nowa ustawa może podzielić spo-

łeczeństwo 

Opinie ekspertów na ten temat są 

podzielone. Choć zgodnie twier-

dzą, że emeryt powinien walczyć 

o swoje prawa, to jedni są zdania, 

że w sądach takie sprawy nie bę-

dą miały zbyt wielkiej szansy  

na wygraną, zaś drudzy chcą 

sprawiedliwości ponad wszystko. 

Problematyczna jest niestety rów-

nież kwestia waloryzacji emerytur, 

jeśli przyjmiemy, że rozprawy  

sądowe zostaną wygrane  

przez seniorów. Ekonomiści mó-

wią wprost, że w praktyce wyglą-

dać to będzie tak, że będą ogrom-

ne rozbieżności w wysokości 

emerytur. Z pewnością jednak 

gwałtowna  podwyżka i wysoka 

waloryzacja emerytur i rent będzie 

ogromnym ciosem dla budżetu  

i doprowadzi do niewypłacalności 

ZUS. 

Skutki ekonomiczne wprowadze-

nia w życie ustawy mogą być  

odczuwalne w skutkach dla całe-

go społeczeństwa. Konieczne  

było przedyskutowanie jej wszyst-

kich aspektów w czasie konsulta-

cji społecznych, o których niestety 

zapomniano a co doprowadziło  

do decyzji prezydenta o przekaza-

niu jej w ręce Trybunału Konstytu-

cyjnego. Dyskusje publiczne  

na temat projektu nie milkną  

jednak. 

Nic dziwnego, że ustawa budzi 

tak wiele kontrowersji – nie pozo-

staje nam jednak w tej chwili  

nic innego, jak czekanie na to,  

co orzeknie Trybunał Konstytucyj-

ny. 

Tymon Zawada 

Radca prawny 
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O 
lej z czarnuszki leczy  

i pielęgnuje. Olej  

z nasion czarnuszki 

siewnej, stosowany na świecie  

od tysięcy lat, zdobywa obecnie 

popularność w naszym kraju.  

Cenionym źródłem tej rośliny  

są czyste tereny Maroka. Ma ko-

rzystny wpływ na układ krążenia, 

odpornościowy, pokarmowy, mo-

czowy i nerwowy. Jednak poza 

zastosowaniem doustnym, można 

stosować go również na skórę  

i włosy. 

Od tysięcy lat. 

Nasiona czarnuszki siewnej,  

z których tłoczy się na zimno cen-

ny olej, znane są z prozdrowot-

nych właściwości od ponad 2 ty-

sięcy lat. Olej nazywany jest 

„złotem faraonów”, gdyż w gro-

bowcu Tutanchamona znaleziono 

dwa dzbany z nasionami tej rośli-

ny. Od wieków wykorzystywane 

były także do produkcji przypraw, 

nalewek czy miodu pitnego. 

W arabskiej medycynie naturalnej 

czarnuszka stosowana była wspo-

magająco w przypadku schorzeń 

górnych dróg oddechowych, aler-

gii, problemów ze skórą, cukrzycy, 

nadciśnienia czy dolegliwości  

żołądkowo-jelitowych. 

Skład. 

Olej ten zawiera: 

– olejek lotny, którego głównym 

składnikiem jest aktywny farmako-

logicznie tymochinon, witaminy, 

minerały, alkaloidy, flawonoidy, 

saponiny i fitosterole 

– nienasycone kwasy tłuszczo-

we (w 85%) tj. omega-3, omega-6 

i omega-9, w tym kwas eikozadie-

nowy (2,6-3%) o właściwościach 

przeciwzapalnych, który rzadko 

występuje w przyrodzie 

– naturalne antyoksydanty  

w dużej ilości, dzięki którym olej 

nie traci właściwości i może  

być przechowywany przez dłuż-

szy czas. 

Z Maroko do Polski. 

W Polsce roślina ta dopiero teraz 

zdobywa popularność w ziołolecz-

nictwie. Cenionym jej źródłem jest 

Maroko, gdyż czarnuszka pocho-

dząca z tego kraju ma bardzo  

intensywny smak i aromat,  

co świadczy o wysokiej zawarto-

ści związków lotnych. Są one  

zaraz po wytłoczeniu, zamykane 

w butelkach, co gwarantuje wyso-

ką skuteczność działania na orga-

nizm. Dlatego marokosklep.com 

oferuje olej z czarnuszki siewnej, 

tłoczony na zimno z nasion roślin, 

które rosną na czystych terenach 

Maroka. 

 

Joanna Zadrowska 

dietetyk 

OLEJ Z CZARNUSZKI LECZY I PIELĘGNUJEOLEJ Z CZARNUSZKI LECZY I PIELĘGNUJE  
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Nasz Senior 

P 
ogarszanie się pamięci  

z upływem lat nie dziwi. 

Mózg , podobnie jak inne 

organy wraz z wiekiem ulega 

zmianom i jest to naturalny pro-

ces. Osoby w podeszłym wieku 

mają zazwyczaj dobrą pamięć  

do dawnych wydarzeń, natomiast 

zapominają informacje z ostatnich 

sekund czy minut. Seniorzy  

nie są jednak na straconej pozy-

cji, gdyż temu procesowi można 

skutecznie przeciwdziałać.  

Wystarczy stosować kilka sposo-

bów na poprawę pamięci. 

 

Jak na co dzień możesz dbać  

o pamięć? 

 

Przede wszystkim staraj się  

problemy z pamięcią potraktować 

jako wyzwanie. Dobra wiadomość 

jest taka, iż mózg jest bardzo  

elastyczny i posiada zdolność  

regeneracji. Osoby starsze  

powinny zatem codziennie podej-

mować jakiś wysiłek intelektualny. 

Przede wszystkim trzeba wyłą-

czyć telewizor, gdyż podczas 

oglądania seriali mózg pozostaje 

bierny! Zacznij wypełniać swój 

czas ciekawymi zajęciami,  

które pobudzą pracę neuronów. 

Pomoc w utrzymywaniu funkcjo-

nowania mózgu na „najwyższych 

obrotach” stanowi: czytanie ksią-

żek, nauka języków obcych, gra 

w szachy oraz rozwiązywanie 

krzyżówek i gier logicznych.  

Pamiętaj, aby ćwiczyć pamięć 

także podczas codziennych  

czynności, np.: zamiast pisać  

na kartce listę zakupów, postaraj 

się ją zapamiętać. 

 

Jakie są najlepsze sposoby  

na poprawę pamięci? 

 

Istnieją konkretne ćwiczenia umy-

słowe, które wykonywane regular-

nie znacznie poprawiają zapamię-

tywanie różnych informacji. Przy-

kładowe ćwiczenia na pamięć, 

koncentrację i uwagę to: rozwią-

zywanie rebusów, znajdowanie 

różnić pomiędzy obrazkami  

czy wskazywanie błędów z tek-

ście.  

Choć dostępnych jest wiele  

metod i technik ćwiczenia pamię-

ci, to obecnie do zwiększenia 

skuteczności treningów wykorzy-

stuje się nowe technologie.  

Na czym polega ich przewaga 

nad tradycyjnymi metodami  

ćwiczenia pamięci, np. na kartce? 

Okazuje się, że specjalistyczne 

oprogramowanie stwarza zupeł-

nie nowe możliwości aktywizowa-

nia funkcji mózgu i treningu zdol-

ności poznawczych, takich  

jak: pamięć, uwaga, wyobraźnia, 

szybkość reakcji, spostrzegaw-

czość czy logiczne myślenie.  

Czym jest Akademia Umysłu® 

SENIOR? 

 

Przykładem wykorzystania  

do treningu umysłu specjalnie  

zaprojektowanych programów 

multimedialnych jest właśnie Aka-

demia Umysłu® Senior EDU,  

będąca zbiorem blisko 100 sku-

tecznych ćwiczeń umysłu w for-

mie gier logicznych. 

 

Podczas treningu nasze postępy 

są monitorowane i na tej podsta-

wie program automatycznie  

dobiera niższy bądź wyższy  

poziom. Jednocześnie ćwiczymy 

refleks i umiejętność błyskawicz-

nego, logicznego myślenia  

oraz szybkość podejmowania  

decyzji. Na takie ćwiczenie  

powinno przeznaczać się przy-

najmniej 15 minut dziennie. 

 

Ćwiczyć można samodzielnie  

w domu lub za zajęciach.  

W ofercie Akademii dostępne są 

2 zestawy:  

 Akademia Umysłu® Senior  

– do indywidualnych ćwiczeń 

pamięci i koncentracji w domu. 

Zawiera 6 programów multime-

dialnych, poradnik wraz z pla-

nami treningowymi.  

 Akademia Umysłu® Senior 

EDU – multimedialny pakiet  

Nawet w późnym wieku możesz skutecznie ćwiczyć pamięć!Nawet w późnym wieku możesz skutecznie ćwiczyć pamięć!Nawet w późnym wieku możesz skutecznie ćwiczyć pamięć!   
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Nasz Senior 

do prowadzenia grupowych  

treningów pamięci w instytu-

cjach. Zawiera komplet goto-

wych materiałów: scenariusze 

zajęć, 6 programów multime-

dialnych na Pendrive, poradnik 

oraz bezterminową licencję  

wielostanowiskową (do wyboru 

na 5,15,25 stanowisk). 

 

Już dziś zapisz się na kurs  

pamięci! 

 

Warto podkreślić, że osoby  

prowadzące ożywione życie towa-

rzyskie rzadziej miewają problemy 

z pamięcią. Najlepsze, co możesz 

zrobić dla swojego umysłu,  

to zapisać się na kurs pamięci 

organizowany w klubie seniora, 

bibliotece czy na uniwersytecie 

trzeciego wieku. Podczas zajęć 

nie tylko poznasz nowatorskie 

sposoby ćwiczenia umysłu,  

ale również nawiążesz nowe przy-

jaźnie. 

 

Jeżeli zależy Ci na uczestniczeniu 

w takich zajęciach, ale nie udało 

Ci się znaleźć takiej oferty w Two-

jej okolicy – możesz przejąć  

inicjatywę i zaproponować zorga-

nizowanie treningów pamięci.  

Wystarczy, że skontaktujesz się  

z osobami odpowiedzialnymi  

za tworzenie oferty edukacyjnej 

dla seniorów i powiesz o pakiecie 

Akademia Umysłu® SENIOR 

EDU. 

Pamiętaj! Ćwiczenia umysłu  

w połączeniu z aktywnością  

społeczną stanowią skuteczną 

ochronę przed demencją. 

Więcej informacji na: 

www.senior-akademia.pl 
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Nasz Senior 

W 
iele osób musi kie-

dyś zmierzyć się  

z pochówkiem bli-

skich osób, dlatego istotne  

dla nich będą mające nastąpić 

zmiany w zasiłku pogrzebowym. 

Niewątpliwie jest to dość droga 

procedura. Czy planowana zmia-

na przepisów pogrzebowych wpły-

nie pozytywnie czy negatywnie  

na finanse Polaków? 

W okresie 12 miesięcy od mo-

mentu śmierci członka rodziny 

można ubiegać się o świadczenia, 

które są przyznawane na pokrycie 

kosztów związanych z pogrze-

bem. W 2015r. wprowadzono 

ustawę, która jako członka rodziny 

uznaje również rodzinę zastępczą 

oraz te osoby, które prawnie były 

opiekunami. O świadczenia zwią-

zane z pogrzebem mogą ubiegać 

się także instytucje m.in. takie jak: 

domy pomocy społecznej, gmina 

czy pracodawca zmarłej osoby, 

jeśli pokryły koszty pochówku. 

Procedura uzyskania zasiłku  

nie jest skomplikowana. Należy 

spełnić kilka warunków.  

Aby świadczenie zostało przyzna-

na ważne jest przede wszystkim 

to, czy zmarła osoba była ubez-

pieczona w ZUS-ie, pobierała 

emeryturę lub rentę. Później  

dochodzą formalności typu wypeł-

nienie wniosku, okazanie rachun-

ków związanych z pogrzebem 

oraz odpisu aktu zgonu. Spraw-

dzany jest również dokument,  

który potwierdzi pokrewieństwo  

ze zmarłą osobą. 

Rząd przymierza się do zmiany  

w zasiłku pogrzebowym 

Do 2011r. zasiłek pogrzebowy 

wynosił ponad 6000zł. Od tamte-

go czasu państwo obniżyło  

go do kwoty 4000zł. Tłumaczono,  

że jest to związane z kryzysem 

gospodarczym Polski. Od tego 

czasu kwota zasiłku nie zmieniła 

się, jednak w tym roku rząd zasta-

nawia się nad jego zwiększeniem. 

Obecna kwota przysługująca  

na zasiłek jest kroplą w morzu 

realnych kosztów jakie trzeba  

ponieść w związku z pogrzebem. 

Ceny usług pogrzebowych  

drastycznie uległy podwyższeniu. 

Największy problem dotyczy osób 

starszych, które mają małe eme-

rytury. Seniorom zwykle ledwie 

wystarcza na opłacenie rachun-

ków oraz bieżących potrzeb. 

Koszty związane z nagłym  

pogrzebem mogą drastycznie  

naruszyć ich budżet domowy.  

Niestety w takich sytuacjach oso-

by starsze często zmuszone są 

na korzystanie z tzw. chwilówek 

lub zaciągnięciu pożyczki w ban-

ku. Jest to jednak tymczasowa  

i na pewno niebezpieczna  

z powodu konsekwencji forma 

zwiększenia funduszy. Zmiana  

w wysokości zasiłku może  

więc wpłynąć korzystnie na bu-

dżet seniorów i pozostałych oby-

wateli kraju. 

Tymon Zawada 

Radca prawny 
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Nasz Senior 

G 
rypa to choroba wiruso-

wa, która atakuje nasz 

układ oddechowy,  

ale czy korzystne dla zdrowia  

są szczepienia przeciwko grypie? 

Z racji tego, iż bardzo łatwo się 

rozprzestrzenia, grypa niesie  

ze sobą zagrożenia dla każdej 

grupy wiekowej, od niemowląt,  

aż po ludzi starszych. Najpopular-

niejszą drogą, jaką wirus może 

przedostać się do naszego orga-

nizmu, jest droga kropelkowa. 

Osoby będące nosicielami wirusa 

grypy mogą zarażać do 7 dni  

od momentu zainfekowania.  

Początkowe stadium choroby  

może być bezobjawowe, tak więc 

zarażają nieświadomie. 

Dlaczego grypa jest wyjątkowo 

niebezpieczna dla osób star-

szych? 

Wirus grypy jest wyjątkowo  

niebezpieczny dla osób mających 

problemy z układem krążeniowo 

sercowym, oddechowym, a także 

chorobami związanymi z upośle-

dzeniem funkcji mózgu.  

Tak więc seniorzy są w grupie 

największego ryzyka. Zarażenie 

się wirusem grypy powoduje pod-

wyższenie temperatury ciała,  

a to z kolei prowadzi do przyspie-

szenia akcji serca, co jest niebez-

pieczne dla osób po zawałach, 

czy operacjach na sercu. Ponadto 

grypa upośledza funkcje układu 

oddechowego, powodując ataki 

duszności, problemy z oddycha-

niem oraz nasila objawy astmy. 

Największym jednak zagrożeniem 

dla zdrowia, związanym z wiru-

sem grypy są powikłania pogrypo-

we, prowadzące szczególnie czę-

sto do zapalenia płuc. Jest to nie-

zwykle niebezpieczne dla organi-

zmu starszej osoby i często pro-

wadzi do  niewydolności oddecho-

wej lub zapalenia mięśnia serco-

wego, a w konsekwencji  

do zgonu. 

Czy szczepienia przeciwko grypie 

są konieczne dla osób starszych? 

Aby zapobiec ryzyku zachorowa-

nia na grypę warto się szczepić. 

Raz zaszczepieni nabieramy  

odporności na kolejne 12 miesię-

cy. W szczepionkach nie występu-

ją żywe wirusy, dlatego nie ma 

ryzyka zachorowania na grypę 

poszczepienną. Istnieją sytuacje, 

gdy możemy zachorować pomimo 

zaszczepienia, lecz wynika  

to z mutacji wirusów. Jednak przy 

takim zachorowaniu ryzyko powi-

kłań pogrypowych jest znacznie 

mniejsze, a towarzyszące  

mu objawy znacznie łagodniejsze. 

Od momentu zaszczepienia  

przeciwciała w naszym organi-

zmie wytwarzają się w przeciągu 

14 dni. 

Pamiętajmy, że zdrowie  

to podstawa ! 

 

Kazimierz Modruga 

Konsultant bezpieczeństwa 

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIESZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIESZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE   
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Nasz Senior 

O 
d 1 października 2017 

roku weszła w życie 

nowa ustawa i został 

obniżony wiek emerytalny, z 65 

lat na 60 dla kobiet oraz z 67  

na 65 dla mężczyzn. 

Czy krok ten był krokiem w dobrą 

stronę, zarówno  dla budżetu 

państwa, jak i dla portfe-

li seniorów? 

Dla osób starszych takie rozwią-

zanie przynosi poniższe plusy: 

 szybsza możliwość rezygnacji  

z pracy; 

 stosunkowo dłuższy okres  

pobierania świadczeń emerytal-

nych; 

oraz minusy: 

 świadczenia są na niższym  

poziomie, z racji krótszego okre-

su składkowego, szczególnie  

w przypadku kobiet; 

Z kolei dla budżetu państwa  

plusem jest: 

 niższy koszt pojedynczego 

świadczenia, w przypadku 

wcześniejszego przejścia senio-

ra na emeryturę; 

natomiast minusami: 

 większa liczba osób pobierają-

cych najniższą emeryturę; 

 wyższe koszty wypłacanych 

świadczeń, obciążające budżet 

kilka lat wcześniej; 

 mniejsza ilość dostępnych  

pracowników na rynku pracy, 

przy zwiększającej się podaży; 

Czy budżet państwa jest przygo-

towany na konsekwencje ustawy, 

dzięki której został obniżony wiek 

emerytalny? 

Obliczenia wykonane przez ZUS, 

dotyczące przechodzenia senio-

rów na wcześniejszą emeryturę 

okazują się nie w pełni prawidło-

we. ZUS szacował, iż z prawa  

do wcześniejszej emerytury,  

w pierwszym możliwym terminie, 

skorzysta znacznie mniejsza licz-

ba osób do niej uprawnionych. 

Niestety w tym przypadku się 

przeliczył. Koszty związane z roz-

poczęciem pobierania świadczeń 

emerytalnych w ostatnim kwartale 

roku 2017 wyniosą pomiędzy 2  

a 3 mld zł. W przyszłym roku ten 

koszt, według obliczeń ZUS,  

wyniesie już 9 mld zł. Natomiast 

przez kolejne 4 lata wydatki  

na świadczenia emerytalne wzro-

sną do 50 mld zł. Pojawiają się 

pomysły, które mają sprawić,  

iż mimo możliwości przejścia  

na emeryturę, zachęcają ludzi 

starszych do pozostania aktywny-

mi zawodowo. Ma to na celu,  

z jednej strony, zmniejszenie  

obciążenia budżetu państwa,  

jednak z drugiej daje możliwość 

pobierania przez seniorów,  

w późniejszym czasie wyższych 

świadczeń, a jak wiadomo wyż-

sze emerytury, to wyższy status 

życia. 

Seniorze zanim podejmiesz  

decyzję o przejściu na emeryturę 

rozważ wszystkie za i przeciw, 

aby Twoja decyzja była świado-

ma i nie obciążona stratami finan-

sowymi! 

 

Tymon Zawada 

Radca prawny 
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Nasz Senior 

P 
rzed nami kolejny rok  

– to odpowiedni moment 

na noworoczne postano-

wienia. Warto na chwilę się  

zatrzymać i pomyśleć co zrobić, 

aby kolejny rok był lepszy niż ten 

mijający. Jak go wykorzystać,  

aby niczego nie żałować i poczuć 

się spełnionym? 

Współczesne czasy zmuszają 

wiele osób starszych do smutnej 

egzystencji. Warto, by dzieci  

i wnuki, w Nowym Roku postano-

wiły znaleźć więcej czasu  na spo-

tkania z seniorami rodów. Może 

zbyt mało go poświęcamy bliskim. 

Dbajmy o to, by zawsze czuli  

naszą obecność i wsparcie.  

Pamiętajmy, że najlepsze rodziny 

to te, które mogą na siebie liczyć 

w każdej sytuacji, ponieważ więzi 

są w nich mocno zacieśnione. 

Pieniądz nigdy nam tego nie za-

stąpi – on jedynie wpływa na pod-

niesienie standardu życia. Ode-

rwijmy się od najnowszych tech-

nologii i spędzajmy wolny czas  

z bliskimi. Nie zapominajmy  

o seniorach! 

Nowy Rok to dobry moment,  

aby skończyć z uzależnieniami, 

takimi jak papierosy lub alkohol. 

Jeśli zbyt trudno rzucić używki  

z dnia na dzień, warto spróbować 

stopniowo je ograniczać. Wpłynie 

to nie tylko dobrze na organizm, 

ale również na zawartość nasze-

go portfela. Spróbujmy także 

zmienić nawyki żywieniowe,  

co z pewnością przyniesie  

korzystne rezultaty dla naszego 

zdrowia. 

 Z początkiem Nowego Roku zaw-

sze składamy noworoczne posta-

nowienia 

W Nowym Roku warto zabrać się 

za spełnianie marzeń. Może uda 

nam się w końcu znaleźć czas  

i możliwości na zrealizowanie  

wycieczki w ulubione miejsce  

lub rozpoczniemy wreszcie kurs 

tańca, odkładany stale na potem. 

Spróbujmy również spełniać  

marzenia innych, którym ich reali-

zacja może przychodzić trudniej  

z wielu powodów. Poświęćmy  

im uwagę, a dowiemy się jak  

możemy ich uszczęśliwić. Zwykle 

mają drobne potrzeby, które  

z łatwością możemy pomóc zreali-

zować. Z pewnością przyniesie  

to radość nie tylko im, ale również 

nam samym. 

Czasami trudno wytrwać w posta-

nowieniach noworocznych, miej-

my więc w sobie siłę i chęci,  

aby je urzeczywistniać. Warto być 

konsekwentnym i upartym w tym 

wypadku. Niech każdy nasz zrea-

lizowany cel w następnym roku, 

będzie motywacją do realizacji 

kolejnego. 

Agata Mościcka 

NOWOROCZNE POSTANOWIENIANOWOROCZNE POSTANOWIENIA  
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Nasz Senior 

W 
arto dbać o siebie  

w każdym wieku. 

Ważne jest dbanie 

zarówno o swój wygląd zewnętrz-

ny , jak i o wnętrze. 

Bardzo często osoby starsze  

narzekają na bóle całego ciała. 

Wpływ na to ma niewątpliwie  

ich aktualny stan zdrowia  

lub po prostu wiek. Im starsza 

osoba tym bardziej ciało jest kru-

che i wrażliwsze na choro-

by.  Jednak do złego samopoczu-

cia przyczyniają się często zwykłe 

zaniedbania w stosunku do wła-

snego organizmu. 

O aktywność ruchową warto dbać 

już w młodości, by organizm  

w starszym wieku zachował 

sprawność. Przede wszystkim 

należy wytworzyć w sobie pewne 

nawyki, regularność zachowań 

prozdrowotnych, która będzie 

kontynuowana bez względu  

na wiek. 

W dzisiejszych czasach, ludzie 

najczęściej prowadzą siedzący 

tryb życia, który jest źródłem wielu 

chorób oraz prowadzi do otyłości. 

Dodatkowo, tworzy uczucie zobo-

jętnienia oraz apatii. Ruch z pew-

nością może  uchronić nas przed 

codzienną monotonią i zagwaran-

tować zdrowie. Warto zatroszczyć 

się zatem, chociaż o regularne, 

codzienne spacery w miejscach 

najmniej narażonych na smog. 

Jeśli to możliwe i pogoda ku temu 

sprzyja, można raz w tygodniu 

skorzystać z ćwiczeń na siłowni 

pod chmurką. Świetnym sposo-

bem na dobrą kondycję będzie 

jazda na rowerze lub pływanie  

na basenie. Doskonała forma  

ćwiczeń fizycznych dla seniorów 

to joga lub nordik walking. 

Istotna jest także systematycz-

ność w życiu, funkcjonująca  

na przykład dzięki wprowadzeniu, 

w miarę możliwości, tej samej po-

ry spożywania posiłków czy kła-

dzenia się do snu. Trzeba pamię-

tać, że regularny i spokojny sen 

umożliwia maksymalną regenera-

cje organizmu. 

Odpowiednie odżywianie się rów-

nież stanowi kluczowy czynnik  

w trosce o własne zdrowie. Nale-

ży ograniczyć spożywanie  

tłustych, słonych, słodkich i prze-

tworzonych produktów. Nie sprzy-

ja to całemu organizmowi, nato-

miast zawsze prowadzi do zwięk-

szenia wagi, a tym samym wielu 

chorób i złego samopoczucia.  

Należy wzbogacać swoją dietę  

w owoce, warzywa, produkty peł-

noziarniste, ryby i chude mięso. 

Powinno się unikać zbyt dużej 

ilości białego pieczywa, ciast,  

kawy, napojów alkoholowych  

oraz gazowanych. Warto zadbać 

o to, by w diecie pojawiły się,  

bogate w substancje odżywcze  

i witaminy, soki czy doskonale 

WARTO DBAĆ O SIEBIEWARTO DBAĆ O SIEBIE  
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Nasz Senior 

wspomagające funkcje organizmu 

ziołowe herbaty a także woda źró-

dlana. 

Nie można zapomnieć o regular-

nych badaniach medycznych. 

Wczesne wykrycie choroby  

pozwala na powstrzymanie jej dal-

szego rozwoju oraz na całkowite 

jej wyleczenie. 

Warto dbać o siebie, ponieważ 

pomagamy w ten sposób własne-

mu organizmowi i dajemy  

sobie szanse na dłuższe życie  

w zdrowiu. 

Warto dbać również o swój  

wygląd zewnętrzny. Dzięki temu 

zyskuje się lepsze samopoczucie, 

większą motywację do działania 

oraz zwiększa się poczucie wła-

snej wartości. Zdrowy wy-

gląd  przyciąga uwagę innych 

osób i wzbudza ich aprobatę i za-

chwyt. Gdy czujesz się zadowolo-

ny ze swojego wyglądu i akcepto-

wany wzrasta w Twoim organi-

zmie poziomu endorfin. Są to hor-

mony szczęścia, gwarantujące 

dobre samopoczucie oraz łago-

dzące ból i depresję. Dobry  

nastrój pomaga w tworzeniu przy-

jaznych relacji z innymi ludźmi. 

Dbanie o swój zewnętrzny wizeru-

nek wcale nie jest płytkie  

i powierzchowne. Wpływa w spo-

sób istotny na nasze poczucie 

wartości i powoduje, że jesteśmy 

pełni dobrej energii, która pomaga 

nam zawierać nowe znajomości. 

Ludzie uwielbiają przebywać 

wśród radosnych, pozytywnie  

nastawionych osób.  Uśmiech  

i życzliwość otwierają wszystkie 

drzwi i serca. 

Dbanie o siebie, to również dba-

nie o swoją psychikę, która  

potrzebuje w ciągu dnia chwili  

wyciszenia, skupienia na wła-

snych myślach. Może to być czy-

tanie książki, słuchanie ulubionej 

muzyki, oglądanie filmu, masaż 

lub wizyta u kosmetyczki czy fry-

zjera. Po prostu zrobić coś, trochę 

może samolubnie, ale wyłącznie 

dla siebie. Zostawić na moment 

obowiązki i zadbać o własny kom-

fort psychiczny. Ładowanie aku-

mulatorów jest niezbędne dla każ-

dego, szczególnie w wieku senio-

ralnym. 

Nie są to egoistyczne zachowa-

nia, wręcz przeciwnie, te czynno-

ści pomagają nam w efekcie być 

lepszymi dla innych. 

Maria Starowiejska 

Opiekunka medyczna 

PIELĘGNACJA 17 



 

Nasz Senior 

W 
 większości pol-

skich domów stoły, 

w okresie świątecz-

nym, uginają się od obfitości  

jedzenia i wiele osób zadaje  

sobie dzisiaj pytanie co zrobić  

z nadmiarem jedzenia po Świę-

tach. Ludzie kupują tyle pożywie-

nia, że nie są w stanie go zjeść. 

Jak więc można wykorzystać 

świąteczny nadmiar żywno-

ści,  tak aby się nie zmarnował? 

Ważne jest, aby jedzenie było 

dobrze przechowywane. Odpo-

wiednie magazynowanie wydłuży 

jego trwałość. Dzięki temu  

my sami lub inne osoby, z którymi 

się nią podzielimy, będą mogły  

ją spożyć bez nieprzyjemnych 

konsekwencji w postaci zatrucia 

pokarmowego. 

Niektóre potrawy nie nadają się 

do zamrożenia. Należy przykryć 

je szczelnie folią spożywczą  

lub przechowywać w odpowied-

nio przystosowanych do tego 

opakowaniach np. w pojemnikach 

próżniowych. Te produkty, takie 

jak na przykład sałatka jarzyno-

wa, śledzie w oleju czy ryba  

po grecku – zjadamy w pierwszej 

kolejności. Dania te należy  

trzymać zawsze w lodówce  

i przez krótki okres czasu. 

Świąteczne resztki jedzenia warto 

również wykorzystać w taki spo-

sób, by stworzyć z nich nowe  

potrawy. Kawałki mięs lub wędlin 

można połączyć z warzywami  

i przygotować smaczne i pożyw-

ne zapiekanki z makaronem. 

Można je także dorzucić do ja-

jecznicy, dzięki czemu stanie się 

ona z pewnością ciekawsza  

w smaku. 

Pieczywo, które nie jest już zbyt 

świeże, ale jeszcze przydatne  

do zjedzenia można odświeżyć  

w opiekaczu do tostów. Można  

je również rozdrobnić, a okruszki 

wsypać do karmnika dla ptaków. 

Warto dowiedzieć się co zrobić  

z nadmiarem jedzenia po Świę-

tach 

Najlepszym rozwiązaniem  

na nadmiar świątecznej żywności 

jest podzielenie się nią z innymi. 

Jest wiele osób, które żyją  

w skrajnych warunkach i często 

są to nasi sąsiedzi. Bezdomni  

to również duża grupa potrzebu-

jących, warto więc rozejrzeć się  

w swojej okolicy i sprawdzić  

czy nie ma tam osób, które może-

my wspomóc żywnością nadają-

cą się jeszcze do spożycia. 

W Polsce istnieją również jadło-

dzielnie czyli tzw. wspólne lodów-

ki. Znajdują się one w różnych 

dzielnicach większych miast. 

Można do nich wkładać potrawy, 

którymi chcemy się podzielić  

z innymi. 

Większość placówek zajmująca 

się organizacją zbiórki świątecz-

nej żywności zaznacza, że co ro-

ku jest bardzo mało chętnych, 

którzy chcą się nią podzielić.  

To przykre, że ludzie wolą  

żywność wyrzucić niż oddać tym, 

których na nią nie stać. 

Nie warto czekać aż nasze potra-

wy zepsują się w lodówkach – 

podzielmy się nimi z potrzebują-

cym! 

Jadwiga Szatkowska 

dietetyk 

CO ZROBIĆ Z NADMIAREM JEDZENIA PO ŚWIĘTACHCO ZROBIĆ Z NADMIAREM JEDZENIA PO ŚWIĘTACHCO ZROBIĆ Z NADMIAREM JEDZENIA PO ŚWIĘTACH   
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Nasz Senior 

  D 
o końca 2017 roku 

emerytowani górnicy 

dostaną pieniądze  

za utracone deputaty węglowe. 

Jest to rekompensata dla osób, 

które miały prawo do deputatu  

a jego wypłacanie zostało wstrzy-

mane przez spółki węglowe. 

W 2012 roku spółki węglowe  

zaczęły anulować i wypowiadać 

prawo do uzyskania deputatu. 

Środki, które były wypłacane 

przez państwo dla osób star-

szych, będących na emeryturze 

lub rencie górniczej, dalej były 

wypłacane. Środki zaś wypłacane 

przez spółki węglowe dla tych 

osób, zostały wstrzymane. Od 24 

października tego roku zaczęła 

obowiązywać ustawa regulująca 

te kwestie. Umożliwiła ona emery-

towanym górnikom wystąpienie  

o rekompensatę. 

O zwrot pieniędzy mogli ubiegać 

się emeryci – górnicy a także  

rodziny, które otrzymują renty  

po górnikach. Osoby te straciły 

prawo do bezpłatnego węgla.  

Z tego względu wypłacona zosta-

nie im jednorazowa rekompensata 

w wysokości 10 000zł. Kwota  

ta nie jest opodatkowana. Zainte-

resowane osoby mogły składać 

wnioski do 18 listopada tego roku. 

Miejscem, gdzie można było  

je składać to górnicze spółki. 

Stwierdzono, że najwięcej  

wniosków wypłynęło do Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń (SRK). 

Warto zaznaczyć, że osoby,  

które nie zdążyły złożyć wniosku 

w wyznaczonym terminie mogą 

starać się o rekompensatę  

w przyszłym roku. 

Emerytowani górnicy dostaną pie-

niądze za utracone deputaty wę-

glowe – konieczne jest jednak ter-

minowe wystąpienie z wnioskiem. 

Przewiduje się, że wypłaty trafią 

do ponad 235 tysięcy osób. Środ-

ki finansowe, pochodzące  

z budżetu państwa, zostaną  

wypłacane przez Ministerstwo 

Energii. Szacuje się, że łączna 

ilość rekompensat wyniesie  

ok. 2,3 mld zł. Pieniądze będą 

przelewane na, wskazane przez 

osoby uprawnione, konta banko-

we lub poprzez Pocztę Polską.  

W związku z tym  zawarta została 

umowa współpracy między spół-

kami a pocztą. Dzięki temu opłaty 

za przekazy pocztowe będą 

znacznie obniżone. 

Dobrą wiadomością dla emerytów 

– górników oraz ich rodzin jest  

to, że wypłaty powinny wpłynąć 

pod koniec grudnia. Osoby te bę-

dą więc mogły przeznaczyć uzy-

skane w ten sposób pieniądze  

na zorganizowanie świąt.  

Szybkość wypłacania świadczeń 

w głównej mierze zależna jest  

od terminu złożenia wniosku. 

 

Tymon Zawada 

Radca prawny 
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Nasz Senior 

N 
ie ma chyba nic bar-

dziej smutnego  

niż samotność  

w Święta. To przecież  czas spo-

tkań w rodzinnym gronie.  

To chwila na zatrzymanie się  

i oderwanie od codzienności.  

W te dni nikt nie powinien być 

sam. Właśnie wtedy, bardziej  

niż kiedykolwiek, każdy odczuwa 

potrzebę bycia z drugą osobą. 

Często jednak nie wystarczająco 

dbamy o osoby starsze, chore  

i osamotnione. 

Rodziny, często nawet te liczne  

i wielopokoleniowe, nie dbają 

o seniorów. W dzisiejszych cza-

sach wiele młodych ludzi wyjeż-

dża lub przeprowadza się na sta-

łe za granicę zostawiając bliskich 

w rodzinnych domach. A prze-

cież święta to czas bliskości  

i radości. W obecnym czasie  

najnowsze technologie pozwala-

ją na komunikacje z innymi,  

będąc nawet tysiące kilometrów 

od siebie. Rozmowy video czy 

telefoniczne nie zastąpią jednak 

fizycznej obecności drugiego 

człowieka. 

Samotność w Święta dotyka 

głównie osoby starsze 

Należy więc, w szczególności  

w Boże Narodzenie, dbać  

o naszych dziadków i rodziców. 

Nie można jednak ograniczać się 

tylko do tych, którzy są najbliżsi 

naszemu sercu. Warto rozejrzeć 

się wkoło i zauważyć ile obok 

nas jest osamotnionych osób. 

Może nasi sąsiedzi, znajomi  

potrzebują czyjejś obecności. 

Dobrym pomysłem są odwiedzi-

ny w domu opieki lub hospicjum. 

Jest wielu wolontariuszy chęt-

nych spędzić kilka chwil 

z seniorami, których nikt nie  

odwiedza. Może warto zostać 

jednym z nich i również wybrać 

się do takich miejsc. 

Powstało wiele fundacji i stowa-

rzyszeń, które organizują wigilij-

ną kolacje dla osób starszych. 

Warto włączyć się w akcje  

i dokonywać wpłat na konta  

takich instytucji. Aby spotkania 

mogły się odbywać, niewątpliwie 

potrzebne są realne pieniądze. 

Liczy się nawet najdrobniejsza 

kwota pieniędzy i sprawia,  

że pojawia się uśmiech na twa-

rzach tych, którzy tak bardzo  

go potrzebują. 

Należy pamiętać, że to wła-

śnie osoby starsze, z naszych 

rodzin, nauczyły nas pięknego 

przeżywania Świąt Bożego Naro-

dzenia. To oni uczyli nas kolęd  

i pastorałek. Zachęcali do wspól-

nego przygotowywania wypie-

ków na wigilijny stół. To dziadek 

przebierał się za św. Mikołaja, 

aby rozweselać buzie najmłod-

szych. Trzeba pielęgnować  

te tradycje i zapraszać swoich 

bliskich do wspólnego spędzenia 

świąt. 

Wigilia to idealny moment na po-

kazanie seniorom jak bardzo  

SAMOTNOŚĆ W ŚWIĘTASAMOTNOŚĆ W ŚWIĘTA  
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są ważni. Dla nich najlepszych 

prezentem jest rozmowa i obec-

ność najbliższych. Zwykły czuły 

uścisk sprawia im radość. Może 

jednak warto obdarować ich rów-

nież upominkiem. Jest wiele  

pomysłów na prezent dla babci  

i dziadka. Mogą to być kubki  

z dedykacją specjalnie dla nich, 

albumy lub ramki ze zdjęciami 

uwieczniającymi rodzinne chwile, 

ciepły koc, szalik lub skarpety, 

szachy dla dziadka lub włóczka  

z drutami dla babci, które uprzy-

jemnią zimowe wieczory. Warto 

zrobić coś samemu, nawet zwykła 

świąteczna kartka z życzeniami, 

zrobiona własnoręcznie, na pew-

no będzie trafionym upominkiem. 

Niestety zawsze docenia się  

kogoś dopiero gdy się go straci  

a ludzie szybko odchodzą.  

Być może tegoroczne święta  

będą ostatnimi niektó-

rych seniorów. Nie można więc 

odwlekać spotkań z nimi na kolej-

ny rok. Seniorzy to źródło mądro-

ści i skarbnica wiedzy. Powinno 

się ich jak najwięcej słuchać  

i zapamiętywać to, co mówią. 

Dzięki temu wszystkie rady  

oraz tradycje będzie można nie 

tylko zastosować w swoim życiu, 

ale również przekazywać swoim 

dzieciom. 

Święta Bożego Narodzenia  

powinny być czasem radości  

i życzliwości. Dla osób star-

szych jest to często niestety czas 

smutku i samotności, która w tym 

okresie boli najmocniej. Wszyscy 

jesteśmy odpowiedzialni za senio-

rów, dlatego zaprośmy ich do wi-

gilijnego stołu. 

Niech świąteczny wieczór przy-

niesie radość płynącą z dawania, 

a nie brania. Obdarujmy dziadków 

odrobiną uwagi i serdeczności. 

Niech na ich twarzach zagości 

szczęście, a samotność odejdzie 

w zapomnienie. Wykorzystajmy 

puste miejsce przy stole. 

Agata Cukrowska 

psycholog 
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DLACZEGO OSOBY STARSZE POWINNY UNIKAĆ GLUTENUDLACZEGO OSOBY STARSZE POWINNY UNIKAĆ GLUTENU  

D 
użo mówi się o szko-

dliwości glutenu,  

dlatego warto przea-

nalizować dlaczego osoby star-

sze powinny unikać glutenu. 

Czym jest gluten, o którym  

w ostatnim czasie jest tak gło-

śno? Czy rzeczywiście jest taki 

szkodliwy dla naszego organi-

zmu? Czy bardziej szkodzi  

osobom starszym? 

Gluten to mieszanka roślinnych 

białek, które występują w ziar-

nach zbóż, najwięcej znajdziemy 

go w pszenicy. Dzięki niemu, 

między innymi, chleb, czy bułki 

są elastyczne, mięciutkie  

oraz pulchne. Niestety, choć pro-

dukty z jego zawartością są nie-

wątpliwie smaczne i pachnące,  

to jednak jednocześnie są bardzo 

szkodliwe dla naszego organi-

zmu. 

Główne problemy zdrowotne, 

jakie spowodowane są spożywa-

niem, nawet niewielkich ilości 

glutenu, mają niewątpliwie zwią-

zek z tak zwanymi chorobami 

immunologicznymi. 

Gluten dezorganizuje pracę  

naszego układu odpornościowe-

go, w wyniku czego nasz orga-

nizm zamiast bronić się przed 

bakteriami, grzybami, czy wirusa-

mi, czyli realnymi wrogami,  

zaczyna atakować zdrowe  

komórki, tkanki, czy narządy, 

czego konsekwencją są  między 

innymi problemy: 

 ze skórą – objawiające się trą-

dzikiem, wysypką, łuszczycą,  

egzemą; 

z układem hormonalnym – obja-

wiające się między innymi choro-

bami tarczycy; 

z układem nerwowym – powodu-

jące wahania nastroju, problemy 

z koncentracją, pamięcią  
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prezentuje oraz wspiera polską sztukę. 

Tysiące artykułów dostarczają  

szerokiej wiedzy a artyści tworzą własne prezentacje. 

Odwiedzaj Polskie Muzy. 
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oraz snem. Gluten uszkadza  

i upośledza również pracę mózgu, 

nasilając objawy schizofrenii,  

autyzmu oraz  epilepsji, 

z jelitem cienkim – powodując  

jego uszkodzenie oraz przewlekły 

stan zapalny, który bezpośrednio 

wpływa zarówno na problemy  

z wchłanianiem, jak i w dłuższej 

perspektywie czasu może prowa-

dzić do nowotworów; 

z wchłanianiem – powodujące 

stany zapalne, zwiększony apetyt, 

otyłość, osteoporozę, anemię, 

brak energii, przewlekłe zmęcze-

nie. Wynikające z niedoborów 

składników odżywczych, minera-

łów, witamin oraz mikro i makroe-

lementów. 

Każdy senior lub jego opiekun, 

powinien wiedzieć dlaczego  

osoby starsze powinny unikać 

glutenu. 

Co robić, aby uniknąć problemów 

wynikających ze spożywania  

glutenu? 

Świetnym sposobem na spraw-

dzenie, czy u danej osoby wystę-

puje nietolerancja na gluten  

jest wykonanie prostego testu. 

Należy ustalić 4 tygodnie  

podczas, których wykluczymy  

z diety pieczywo, kasze, mąkę, 

makarony, ciasta oraz inne  

produkty zawierające nawet śla-

dowe ilości glutenu Jeśli po tym 

czasie zauważymy poprawę  

w samopoczuciu, mniejszą sen-

ność w ciągu dnia i lepszy sen  

w nocy, brak drażliwości, brak  

wysypek, ładniejszy wygląd skóry, 

włosów i paznokci, to będziemy 

mieli dowód no to, że powinniśmy 

wykluczyć gluten z  diety. Będzie-

my mogli świadomie zaplanować 

odpowiedni jadłospis dla poprawy 

naszego zdrowia, bądź naszego 

podopiecznego. W końcu jeste-

śmy tym, co jemy. 

Joanna Zadrowska 

dietetyk 
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N 
owy Rok to również 

noworoczne tradycje. 

Dzisiejsze świętowanie 

Nowego Roku, to przede wszyst-

kim wielka zabawa. W noc sylwe-

strową nie może zabraknąć 

szampana, tańców, sztucznych 

ogni i wzajemnych życzeń. Ludzie 

żegnają w ten sposób Stary Rok  

i jednocześnie witają Nowy.  

Kiedyś jednak obchody tego 

święta były zupełnie inne. 

W Nowy Rok w domach nie mo-

gło zabraknąć wody i ognia.  

Z tego względu ludzie starsi pod-

trzymywali całą noc żar w ognisku 

oraz donosili wodę ze studni.  

Miało to zapewnić dobrobyt  

i bogactwo na cały nowy rok. 

Ogień miał być również symbo-

lem oczyszczenia oraz zapomnie-

nia o starych kłopotach. Na stole 

musiał leżeć duży chleb, co mia-

ło  zapewniać, że nigdy go nie 

zabraknie. Gotowano także obfite 

i syte dania, co miało przestrze-

gać przed głodem i ubóstwem. 

Tego dnia gospodynie nie sprzą-

tały w domach. Uważano,  

że zamiatanie mogłoby wymieść 

nadchodzące z Nowym Rokiem 

szczęście i dostatek. Nad ranem 

obmywano nogi w misce z zimną 

wodą. Na jej dno wrzucano  

monetę. Miało to dawać gwaran-

cję bycia pięknym, bogatym  

i zdrowym przez cały rok. 

Warto kultywować noworoczne 

tradycje 

Noworocznym zwyczajem było 

również zakładanie przez nieza-

mężne kobiety nowej części  

garderoby. Gwarantowało to po-

wodzenie u mężczyzn. Pierwsze 

imię jakie panny usłyszą po pół-

nocy miało być imieniem ich przy-

szłych mężów. Ważne było  

kto będzie pierwszym gościem  

w Nowym Roku. Wierzono,  

że jeśli będzie to kobieta  

to na domowników spadną nie-

szczęścia, jeśli mężczyzna  

to pewność powodzenia i pomyśl-

ności przez cały rok. Kobiety więc 

tego dnia zostawały w domach 

i nikogo nie odwiedzały. W Nowy 

Rok życzenia składali kolędnicy. 

Chodzili od domu do domu  

życząc zdrowia oraz urodzajnych 

plonów. Po północy w domach 

otwierano okna i drzwi. Zaprasza-

no w ten sposób Nowy Rok,  

a żegnano problemy i nieszczę-

ścia, które towarzyszyły  

w poprzednim roku. 

W dzisiejszych czasach, więk-

szość noworocznych tradycji  

nie jest kontynuowana. Zwykle 

Nowy Rok to czas na odpoczynek 

po hucznej zabawie poprzedniej 

nocy. Obrzędy, w które kiedyś 

wierzono dziś są zapomniane. 

Jedynie nieliczne osoby starsze 

podtrzymują te tradycje do dziś. 

 

Stanisław Trojanowski 
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C 
horoby tarczycy są bar-

dzo groźne dla organi-

zmu i dlatego warto  

poznać wpływ chorej tarczycy  

na stan zębów. Zmiany w obsza-

rze tarczycy prowadzą do rozre-

gulowania  działania całego ludz-

kiego organizmu. Stan jamy  

ustnej może zdradzać symptomy 

zaburzeń hormonalnych. 

Osoby, które borykają się z cho-

robami tarczycy są bardziej nara-

żone na problemy dotyczące  

stanu uzębienia. Odpowiednie 

zdiagnozowanie objawów może 

pomóc w rozpoznaniu samej 

choroby. 

Przy zaburzeniach hormonalnych 

tarczycy, czyli wzmożonej  

lub ograniczonej produkcji  

hormonów, podstawowymi obja-

wami są choroby dziąseł.  

Początkowy objaw to ich krwa-

wienie, następnie odsłonięcie 

szyjek zębów. Prowadzi to  

do niezwykłej wrażliwości na zim-

ne lub ciepłe napoje. Ból zębów 

towarzyszy także spożywaniu 

różnych produktów – kwaśnych 

lub słodkich. 

W skrajnych przypadkach może 

dochodzić nawet do wypadania 

zębów. Typowym objawem  

problemów z tarczycą jest rów-

nież zwiększony rozwój bakterii  

i próchnicy w jamie ustnej. Scho-

rzenia występujące w okolicy 

przyzębia mają miejsce  częściej 

u osób, które cierpią na chorobę 

Hashimoto, będącą rodzajem 

stanu zapalnego tarczycy. 

Warto poznać wpływ chorej  

tarczycy na stan zębów,  

by ustrzec się poważnych konse-

kwencji zdrowotnych. 

Niektóre dolegliwości występują-

ce w jamie ustnej mogą wskazy-

wać jednoznacznie na niedo-

czynność tarczycy, czyli zmniej-

szoną produkcję hormonów.  

Najczęstszym objawem jest  

makroglozja czyli powiększony 

język. Mogą również pojawiać się 

takie problemy zdrowotne,  jak 

pieczenie w całej jamie ustnej. 

Wskazuje to na chorobę błony 

śluzowej – Burning Mouth Syn-

drome (BMS). 

To tylko niektóre z wielu obja-

wów dotyczących jamy ustnej  

a towarzyszących rozwojowi cho-

rób tarczycy. Aby ustrzec się 

przed ciężką chorobą tarczycy 

niezwykle istotna jest regularna 

kontrola poziomu hormonów  

w organizmie, w szczególności 

TSH. U osób starszych ważne są 

również wizyty u endokrynologa, 

ponieważ nieprawidłowe stęże-

nie TSH może sygnalizować tzw. 

utajoną nadczynność tarczycy,  

a to z kolei może prowadzić  

do wielu groźnych chorób. 
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U starszych osób choroby tarczy-

cy, w szczególności jej nadczyn-

ność, są słabiej widoczne. Gorsze 

samopoczucie i ogólne osłabienie 

ich organizmów uzasadniane jest 

najczęściej typowym, naturalnym 

procesem starzenia się. Dlatego 

tak ważne jest kontrolowanie  

poziomu hormonów u seniorów  

– głównie z tego powodu, że cho-

roby tarczycy występują dwa razy 

częściej u osób starszych  

niż młodszych. 

Jest wiele domowych sposobów 

oraz wiele lekarstw, które poma-

gają zapobiegać chorobom  

w jamie ustnej. Nie należy jednak 

lekceważyć tych dolegliwości  

i pamiętać, że mogą być one obja-

wami poważnych chorób tarczycy. 

 

Dr Maksymilian Zadroga 



 

Nasz Senior 

Sprawdzony sklep z artykułami 

dla Seniorów 

www.zakupyseniora.pl 

Odwiedzajcie nas 


