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Wywiad z gwiazd¹

Halny 
w Karpaczu 
zaprasza na wypoczynek 
przez cały rok

OW Halny
ul. Kamienna 3a
58-540 Karpacz
tel. 75 761 91 85 
halny@naturatour.pl

Więcej informacji o innych ofertach na stronie
www.karpaczhalny.pl

Promocja cenowa dla: 
emerytów, rencistów, 
rodziców z dzieckiem
• 5 dni z wyżywieniem 

HB 300 zł/os
• 7 dni z wyżywieniem 

HB 420 zł/os
W sprzedaży pakiety: 
Boże Narodzenie, Sylwester, 
ferie-wczasy zimowe 2016

Doradca Medyczny – tel. 703 503 503 (koszt 3,69 zł/min)

Doradcy Medyczni to 
pielęgniarki, ratownicy 
medyczni wspierani przez 
zespół lekarzy specjalistów

odpowiedzą na Twoje pytania
rozpoznają Twoje potrzeby

Niepokoją Cię 
dolegliwości Twoje 
lub Twoich bliskich? 
Zadzwoń!

MAŚĆ NIEDŹWIEDZIA™ to tradycyjna receptura 
wzbogacona w składniki aktywne. Zapewnia natu-
ralne działanie oraz intensywne grzanie, pozosta-
wiając przyjemne uczucie ulgi, odprężenia i relak-
su. Maść zaleca się stosować do rozgrzania okolic 
stawów, mięśni oraz pleców. Szczególnie polecana 
dla osób uprawiających sport i osób starszych.

Maść Niedźwiedzia™

D� tępna w aptekach

cena: 
14 zł 
(100 ml)

Seks  viagra  menopauza

Magda Wieteska: Czy seniorzy korzystają z pomo-
cy seksuologa? Z jakimi problemami najczęściej się 
mierzą?

Zbigniew Lew-Starowicz: ¯yjemy w epoce starzej¹cego siê 
spo³eczeñstwa. Dlatego te¿ dziś przychodzi do mnie wiêcej seniorów 
ni¿ 20, 30 lat temu. Przychodzi wiêcej mê¿czyzn ni¿ kobiet, bo to 
mê¿czyźni s¹ d³u¿ej zainteresowani aktywności¹ seksualn¹. Z czym 
najczêściej przychodz¹? Z zaburzeniami erekcji, problemami z po-
pêdem. Kobiety zaś – z k³opotami z po¿¹daniem i problemem suchej 
pochwy.  
Obie p³cie cierpi¹ te¿ na ró¿ne choroby wieku senioralnego: cukrzy-
cê, depresjê, nadciśnienie, które utrudniaj¹ po¿ycie p³ciowe. Proble-
my na tle seksualnym pojawiaj¹ siê równie¿ w zwi¹zku z przebytymi 
operacjami onkologicznymi, w sytuacji owdowienia czy rozwodu, 
zw³aszcza wtedy, gdy to partner odchodzi do m³odszej kobiety.

M.W.: Okres menopauzy bywa szczególnie uciążliwy. 
Pojawiają się problemy ze snem, w kość dają nocne 
poty, zmniejsza się, a nawet znika ochota na seks. 
Czy to oznacza, że czas menopauzy powinno się 
przeczekać? A może są jakieś sposoby, aby podwyż-
szyć spadające libido?

Z.L.-S.: 1/3 kobiet przychodzi do mnie z problemem pt. „Straci³am 
ochotê na seks”. Przychodz¹ kobiety w wieku oko³omenopauzalnym, 
ale przychodz¹ i m³odsze – 30, 40-latki. To problem bardzo z³o¿ony, 
o którym nie da siê opowiedzieć w kilku zdaniach. Przyczyny le¿¹ 
zarówno w sferze psychiczno-emocjonalnej, jak i fi zycznej oraz po³¹-
czeniu tych¿e.
Nie wszyscy mê¿czyźni przechodz¹ andropauzê, natomiast meno-
pauza dotyka wszystkie kobiety. Jest bardzo ma³o pañ, które z po-
wodu objawów somatycznych zwi¹zanych z klimakterium s¹ niezdol-
ne do seksu. Powiem tak: jeśli kobieta chce siê wykrêcić od ³ó¿ka, 
menopauza to dla niej fantastyczna wymówka. Kobiecie zmys³owej, 
maj¹cej potrzeby erotyczne, nic nie przeszkodzi. Najczêściej wiêc, 
jeśli kobieta mówi: „Mam menopauzê, dlatego nie mogê siê kochać”, 
to po prostu nie chce i ma świetny pretekst, aby tego nie robić.
Czasem ten brak ochoty na seks ma te¿ inne pod³o¿e. To po prostu 
odpowiedź nie na menopauzê, ale na fakt, ¿e jej m¹¿ sobie kogoś 
znalaz³ albo nie wykazuje ju¿ (w stosunku do niej, ¿ony, albo w ogóle) 
potrzeb seksualnych.

jeśli kobieta mówi: „Mam menopauzê, dlatego nie mogê siê kochać”, 

Profesor Zbigniew Lew-Starowicz. Najbardziej znany seksuolog w Polsce. 
Prawie 50 lat temu ukończył medycynę, a od ponad 30 lat jest specjalistą 
od życia erotycznego Polaków. W rozmowie z Magdą Wieteską mówi 
o seksie seniorów, menopauzie, viagrze i seksturystyce dojrzałych kobiet.
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M.W.: A panowie w wieku senioralnym? Przychodzą? 
Proszą o viagrę?

Z.L.-S.: Minê³o 17 lat od czasu pojawienia siê viagry. To sporo, obecnie mamy 
te¿ ju¿ du¿o tañszych leków na potencjê. Tak, przychodz¹ i nie maj¹ specjal-
nych zahamowañ, ¿eby prosić o viagrê czy inny lek.
Niestety, dla kobiet nie ma odpowiednika viagry ani leku na po¿¹danie. S¹ 
środki na nawil¿enie pochwy, ale na wzbudzenie podniecenia ju¿ nie. Ale jeśli 
mê¿czyzna ma zespó³ niedoboru testosteronu, to ma tym samym zmniejszone 
libido i te¿ nie bêdzie czu³ po¿¹dania. To s¹ trudne przypadki.

M.W.: To co robić w sytuacji, gdy z różnych powodów nie 
możemy współżyć płciowo? Udać się do seksuologa? Zapo-
mnieć, że istnieje coś takiego jak seks?

Z.L.-S.: Seks ma dzia³anie prozdrowotne, co oznacza, ¿e aktywność seksual-
na sprzyja zdrowiu i d³ugowieczności. A jeśli ktoś ma zaburzenia seksualne, to 
mo¿e i powinien je leczyć.
Problemem mog¹ być, dla nich samych, zachowania singli-seniorów. W tym 
przypadku trzeba pamiêtać, ¿e aktywność masturbacyjna jest niezwykle wa¿na, 
bo zapobiega zmianom zanikowym.

M.W.: Co to znaczy? Że gdy nie będziemy się masturbować, 
to nam zanikną narządy płciowe?

Z.L.-S.: A czy to pani¹ dziwi? W³aśnie tak jest. Proszê wsadzić rêkê na 3 lata 
w gips. Jak j¹ pani wyci¹gnie, czy bêdzie taka jak dawniej? Trzeba bêdzie j¹ 
rehabilitować, usprawniać.  Tak siê dzieje, gdy tkanka miêśniowa zamienia siê 
w tkankê w³óknist¹. Kiedy to t³umaczê pacjentom w ten sposób, tak obrazowo, 
to dopiero wtedy mi wierz¹.

M.W.: Od kilku lat mówi się o seksturystyce w kontekście doj-
rzałych kobiet. Samotnych, sfrustrowanych, ale takich, które 
stać na zagraniczny wyjazd na wakacje. I one na tych waka-
cjach poznają dużo młodszych, miejscowych mężczyzn, któ-
rzy w zamian za różne prezenty po prostu się z nimi kochają…

Z.L.-S.: Nie ma nic dziwnego ani zdro¿nego w tym, ¿e kobieta, która ma po-
trzeby seksualne, chcia³aby być z m³odym, piêknym ch³opcem, który ma cz³on-
ka o du¿ej twardości. Proszê pamiêtać, ¿e ona mo¿e w ogóle nie mieć partnera 
albo mieć partnera, który nie jest sprawny seksualnie albo te¿ takiego, którego 
ona ju¿ nie po¿¹da albo który jej nie po¿¹da.
Poza tym np. Arabowie znani s¹ z tego, ¿e umiej¹ piêknie, romantycznie i zmy-
s³owo mówić do kobiety. A polscy panowie to ju¿ raczej nie albo bardzo rzadko.
Zreszt¹ to jest jeszcze zjawisko marginalne w Polsce. Znacznie czêściej z sek-
sturystyki korzystaj¹ Niemki czy Skandynawki.

M.W.: A co z kobietami-seniorkami, które jako wdowy czy 
rozwódki nagle poznają kogoś, zaczynają się z nim spotykać, 
dochodzi do bliskości. A ich dzieci kręcą na to nosem, obu-
rzone, że jak to, seks w tym wieku? To nie wypada!

Z.L.-S.: Jak to mo¿liwie, przecie¿ te ich dzieci s¹ ju¿ doros³e. Co to je obcho-
dzi? Nie mog¹ zabronić, nie mog¹ siê zbuntować i np. uciec z domu. Odwrot-
nie – powinny siê cieszyć, ¿e ich matka kogoś ma, ¿e znowu jest szczêśliw¹ 
kobiet¹. Odwrócê tê sytuacjê: znacznie czêściej to kobiety zas³aniaj¹ siê swoimi 
doros³ymi dziećmi i tak t³umacz¹ brak w³asnej aktywności seksualnej, w³aśnie 
tym zdaniem, ¿e „co dzieci na to powiedz¹?”.

M.W.: Jest Pan jednym z najbardziej znanych seksuologów 
w Polsce. Praktykuje Pan od wielu lat. Czy nie czuje Pan znu-
żenia zawodem?

Z.L.-S.: Niby jak mam to rozumieć?

M.W.: Ano tak, jak w tym dowcipie: przychodzi ginekolog do 
teatru, patrzy na scenę, oddycha z ulgą i mówi: „Nareszcie 
twarze!”

Z.L.-S.: (Śmiech). Nie, nie mam zespo³u wypalenia zawodowego. Seksuolog, 
podobnie jak chirurg czy inny lekarz, mo¿e być d³ugo czynny zawodowo. Pod 
warunkiem, ¿e zna i lubi swoj¹ profesjê.
Oprócz tego, ¿e pracujê zawodowo i mam plany badawcze, które s¹ w trakcie 
realizacji, co roku wydajê ksi¹¿kê. Jeszcze kilka rzeczy chcia³bym napisać. 
Mam nadziejê, ¿e zd¹¿ê.

M.W.: Pracuje Pan do wieczora. Co zatem z wolnym czasem? 
Co Pan wtedy robi?

Z.L.-S.: Wracam do domu z pracy oko³o dziesi¹tej wieczorem. Lubiê wtedy 
obejrzeć np. „Taniec z gwiazdami”. Z prostej przyczyny: bo lubiê muzykê i lubiê 
³adnie ubrane kobiety. A ten program oferuje mi obie te przyjemności. Popijaj¹c 
czerwone wino do kolacji, ogl¹dam wiêc to, co mnie relaksuje.
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Obywatelski Parlament 
Seniorów w Sejmie – już jest!
1 października odbyło się pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów w Sejmie. OPS ma reprezentować osoby starsze wobec władz 
publicznych poprzez monitorowanie i ocenę rządowych programów 
dotyczących seniorów. Jego zadaniem są również działania na rzecz poprawy 
sytuacji emerytów i rencistów.

Nie bez powodu na pierwsze posiedzenie Parlamen-
tu Seniorów wybrano datę 1 października – na ten 
dzień przypadają bowiem obchody Międzynarodowe-
go Dnia Osób Starszych, mające na celu poprawę 
sytuacji osób dojrzałych: walkę z dyskryminacją, za-
pobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpo-
wiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w roz-
woju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

Polskie środowiska senioralne tworząc Obywatel-
ski Parlament Seniorów chcą zwrócić uwagę społe-
czeństwa na problemy osób starszych w Polsce oraz 
przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji 
ze względu na wiek. 

Cykliczne posiedzenia
Na pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parla-
mentu Seniorów w Sejmie zostali zaproszeni repre-
zentanci środowisk polskich seniorów, w tym: Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz przedstawi-
cieli gminnych rad seniorów. Organizatorem posie-

dzenia była Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej 
pod przewodnictwem posła Michała Szczerby. Patro-
nat nad wydarzeniem objęła marszałek Sejmu Mał-
gorzata Kidawa-Błońska.

Obywatelski Parlament Seniorów ma być zinstytucjo-
nalizowanym i reprezentatywnym partnerem dla par-
lamentu i rządu w budowaniu polityki senioralnej. Bę-
dzie wydarzeniem cyklicznym, w kolejnych edycjach 
uzupełnianym o delegatów pochodzących z nowo 
powstających gminnych rad seniorów i organizacji 
osób starszych.

Nowe władze
Przewodniczącą Obywatelskiego Parlamentu Se-
niorów wybrano Krystynę Lewkowicz, prezes Ogól-
nopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku z siedzibą w Warszawie i jedną z inicjatorów 
OPS. Nowowybrana  przewodnicząca poprowadziła 
akt ślubowania parlamentarzystów. Następnie prze-
głosowano akceptację regulaminu i dokonano wybo-
ru wiceprzewodniczących OPS. Zostali nimi: Elżbie-

ta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Wiesława Borczyk, 
prezes OF UTW, Janusz Szymborski, Ewa Kozdroń, 
Janusz Czyż.

Premier Ewa Kopacz: 
„Seniorzy są potrzebni”

– Nigdy dotąd w historii polskiego parlamentu nie 
wsłuchiwaliśmy się w głos ludzi, którzy całe życie 
pracując, nabierając doświadczenia, mogliby dzisiaj 
w formie uchwał przedstawiać wnioski, oczekiwania, 
tym, którzy de facto w kraju rządzą – powiedziała pre-
mier Ewa Kopacz. – Jesteście nam wszystkim bar-
dzo potrzebni – oświadczyła.

Pani premier zdała również sprawozdanie z tego, co 
udało jej się zrobić na rzecz seniorów w ubiegłym 
roku. Wymieniła wprowadzenie bezpłatnej pomocy 
prawnej m.in. dla wszystkich po 65. roku życia, wpro-
wadzenie stałej komisji sejmowej seniorów, powsta-
nie domów dziennego pobytu dla osób starszych, 

Seniorzy

Korespondent „Gazety Senior” 
Mi³osz Sa³aciñski

Obszerna fotorelacja 
z Parlamentu Seniorów 

na gazetasenior.pl

fot. Miłosz Sałaciński
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uruchomienie programu dziennej rehabilitacji dla seniorów, a także prócz rewalory-
zacji świadczeń, wprowadzenie w 2016 roku jednorazowego dodatku dla rencistów 
i emerytów.

Wymiana doświadczeń
– Zjechali się seniorzy z całej Polski. Obok reprezentantów UTW dołączyli przed-
stawiciele PZERiJ i Rad Seniorów. Prezentowane programy dobrze odpowiadały na 
zapotrzebowanie seniorów, dzięki czemu głosowania przebiegały bardzo sprawnie. 
W kuluarach nawiązaliśmy nowe znajomości, wymieniliśmy się doświadczeniami. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z pomysłu takiego spotkania. Wielkie podziękowa-
nia dla Krystyny Lewkowicz, która wpadła na ten pomysł i posła Michała Szczerby, 
który pomógł to wdrożyć w praktyce. A zadbano o najmniejsze szczegóły, także 
o materiały, zaplecze techniczne i komfort uczestników seniorów – dodaje kore-
spondent „Gazety Senior” Miłosz Sałaciński, którego obszerną fotorelację z Parla-
mentu Seniorów można obejrzeć na www.gazetasenior.pl. Zapraszamy

Red. MW

Co obiecują 
seniorom partie 
polityczne przed 
wyborami 2015?
PO: darmowa pomoc prawna (np. sporządza-
nie pism sądowych – o zwolnienie od kosztów są-
dowych czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu, 
sporządzenie projektu pozwu).

PIS: darmowe leki dla osób po 75. roku życia

PSL: bezpłatne leki dla seniorów, emeryturę 
po 40 latach pracy

Nowoczesna.pl: przekazanie 
seniorom i osobom niesamodzielnym urządzeń, 
które po naciśnięciu jednego guzika powiadomią 
odpowiednie służby, np. pogotowie, o konieczno-
ści przybycia z pomocą.

fot. Miłosz Sałaciński

Polskie 
Hotele
Cena zawiera:
 � turnusy 12-dniowe 
(9 noclegów)
 � przejazd komfortowym 
autokarem
 � polska obsługa 
 � wyżywienie 3 x dziennie
 � ubezpieczenie 
od chorób przewlekłych 
oraz KL i NNW

ul. Orkana 5, Bielsko-Biała
biuro@buksatravel.pl     
www.buksatravel.pl

WŁOCHY od  1069 zł hotele

ul. Orkana 5, Bielsko-Biała
tel. 33 811 77 26

hotel hotel  
BUŁGARIA od 1129złALBANIA od  1172 zł
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Sprawdź telefony komórkowe MAXCOM.
Radość komunikacji i komfort na co dzień!

MM715 SOS
Wyjątkowy telefon z wodoodporną 
bransoletką z funkcją SOS, 
która umożliwia automatyczne 
połączenie ze zdefiniowanymi 
wcześniej numerami - w trybie 
głgłośnomówiącym.

MM720
To nowoczesny i komfortowy telefon 
zaprojektowany z myślą o osobach 
starszych. Wyraźny kolorowy wyświetlacz, 
duże przyciski, w tym dedykowany SOS, 
sprawiają, że telefon daje jeszcze większe 
popoczucie bezpieczeństwa.

www.sklepmaxcom.pl
www.maxcom.pl
tel. 32 327 70 89

Maxcom S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

Telefony są dostępne w renomowanych sieciach handlowych i u operatorów telefonii komórkowej.
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Jesień Jesień to bezapelacyjnie czas seniorów. I nie 
chodzi tu o jesień w kontekście życia, ale o liczne 
święta dedykowane ludziom w wieku 60+. 
Ludziom, którzy pomimo upływu lat wciąż są 
aktywni, lubią życie i chcą się nim cieszyć.
1 października, już od 15 lat, na całym świecie ob-
chodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Star-
szych. Powstał jako następstwo Międzynarodo-
wego Wiedeńskiego Planu Działania dotyczącego 
Osób Starszych, przyjętego w 1982 roku przez 
Światowe Zgromadzenie na Temat Osób Star-
szych. Globalne święto seniorów zostało ustano-
wione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w celu koncentracji na problemach 
osób starszych. Bo seniorów z roku na rok przyby-
wa: w 1950 r. na świecie żyło 200 milionów ludzi 
powyżej 60. roku życia, a w 2020 roku będzie ich 
miliard. W samej Polsce mieszka obecnie prawie 
6 mln ludzi w wieku 60+.
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Europej-
ski Dzień Seniora (obchodzony 20 października) 
i Ogólnopolski Dzień Seniora (14 listopada) to 
doskonała okazja, aby nagłaśniać problematykę 
życia w okresie starości, skupiając się na trudno-
ściach w dostępie do różnych dóbr i łamiąc ste-
reotypy narosłe wokół starości. Te trudności to 
m.in. ochrona zdrowia seniorów. Badanie Global 
AgeWatch wykazało, że Polska pod tym wzglę-
dem znajduje się ma szarym końcu, zajmując 87 
pozycję wśród 91 analizowanych krajów. Również 
wiele do życzenia pozostawia poziom życia osób 
starszych – tu znaleźliśmy się na 62 miejscu.

Ważne jest zatem, aby propagować prawa ludzi 
w wieku emerytalnym. Mówić o tym, że proces 
starzenia nie musi wiązać się z zakończeniem ak-
tywnego życia i samorealizacji, a wręcz przeciwnie 
– można i należy kontynuować wszelkie działania 
oraz podejmować nowe – wszystkie te, które po-
prawią jakość naszej egzystencji w wymiarze psy-
cho-fizycznym.
Na przestrzeni ostatnich lat coraz więcej planuje 
się na rzecz aktywizacji osób starszych. Wdraża 
się programy, z których korzysta wielu ludzi w wie-
ku emerytalnym: różnego rodzaju warsztaty, szko-
lenia, kursy. A uniwersytety trzeciego wieku prze-
żywają dziś prawdziwe oblężenie.
W Polsce obchody dni seniora są liczne i hucznie 
obchodzone, co świadczy o tym, że seniorzy nie 
tylko zaakceptowali swoje święta, ale także chęt-

nie w nich uczestniczą, stając się niejednokrotnie 
współorganizatorami różnych inicjatyw.
W czasie obchodów świąt dedykowanych senio-
rom w przestrzeni miasta odbywają się marsze, 
parady i liczne imprezy kulturalno-rozrywkowe.

Senioralni.Poznań
W tym roku w Poznaniu odbyła się kolejna, pią-
ta już, edycja Senioralnych.Poznań. Można było 
wziąć udział w wykładach, warsztatach, a w ra-
mach drzwi otwartych odwiedzić różne instytucje, 
kierujące swoją ofertę do seniorów. Oferta oka-
zała się naprawdę szeroka i zróżnicowana: miło-
śnicy sportu mieli okazję do spacerów z kijkami, 
mogli poćwiczyć na siłowni, skorzystać z ćwiczeń 
wzmacniających kręgosłup. Dla melomanów przy-
gotowano wieczór z ariami operetkowymi, spekta-
kle muzyczne, filmowe i teatralne, zabawy z tań-
cem. Z myślą o pasjonatach historii, nauki i sztuki 
odbył się koncert „Moje piękne średniowiecze”, 
spotkanie z animatorem gwary poznańskiej, wy-
kład poświęcony sztuce współczesnej, moder-
nizmowi w architekturze brazylijskiej, językom 
obcym, podróżom. Poznaniacy mogli także sko-
rzystać z licznych prelekcji poświęconych zdrowiu 
oraz zrobić bezpłatne badania.
Nie sposób wyliczyć wszystkich wydarzeń Senio-
ralni. Poznań 2015. Przez cały październik będą 
się odbywać wykłady, warsztaty i spotkania dedy-
kowane osobom 60+.

Wrocławskie 
Dni Seniora

Również we Wrocławiu zainaugurowano uroczy-
ste rozpoczęcie wrocławskich Dni Seniora, które 
potrwają do 11 października. Utrzymano zeszło-
roczny Kapeluszowy Rekord Guinnessa, wyłonio-
no także finalistów konkursu „Najdłużej Razem”. 
Wśród wyróżnionych par znaleźli się: państwo 
Bronisława i Mieczysław Jamroziakowie, państwo 
Krystyna i Kazimierz Łosieczko (z 66-letnim sta-

czas na święta seniorów!

fot. mareksnioch.pl / Dni Seniora Wrocław 2015
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żem małżeńskim), państwo Maria i Józef Buckowie (67 
lat razem) oraz zdobywcy 1 miejsca – państwo Maria 
i Stanisław Bolarczykowie z 71-letnim stażem małżeń-
skim. Zwycięzcy otrzymali królewskie atrybuty od ze-
szłorocznych władców (państwa Ewy i Leona Rapacz 
na zdjęciu) i klucz do Bram Miasta z rąk prezydenta, 
który z uśmiechem podkreślił, że „nie zamierza zmie-
niać zamków”.  Nagrodą była również sztabka złota, 
niespodzianka i dowód uznania od Mennicy Wrocław-
skiej.
Ulicami Wrocławia przeszedł Marsz Kapeluszy z impo-
nującą liczbą uczestników. Odbyły się pokazy mody, 
w których udział wzięły aktywne, utalentowane grupy 
senioralne: Panie Niespodzianki, Poloneski i Kreatywni 
oraz liczne muzyczne występy. Finał inauguracji nastą-
pił w pięknym otoczeniu przyrody i rozbawionych se-
niorów – na Wyspie Słodowej.

Senior chce i potrafi 
Święta seniora organizowane są też w innych miastach 
Polski – w Lublinie, Łodzi, Krakowie, Warszawie. Choć 
występują pod różnymi nazwami i odbywają się w róż-
nym czasie, łączy je jedno: walka z wykluczeniem osób 
w podeszłym wieku poprzez umożliwienie im powrotu 
do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Życie na 
emeryturze nie musi być nudne, jałowe i uciążliwe, co 
udowadniają podczas obchodów swoich świąt sami se-
niorzy.

MW

Zapraszamy do nadsyłania relacji 
z obchodów Dni Seniora w Waszym 
mieście, które będziemy publikować 
na portalu gazetasenior.pl. Jest to 

doskonała okazja do pochwalenia się 
oraz podzielenia z innymi dobrymi 

i sprawdzonymi pomysłami.

fot. mareksnioch.pl / Dni Seniora Wrocław 2015

Giełda ofert turystycznych dla seniora
szukaj w całym wydaniu

Podróże dalekie i bliskie, czyli zrób 
sobie prezent na święto seniora!

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń
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Złóż zamówienie na roczną prenumeratę
kwartalnika „Gazeta Senior” z bezpośredni¹ dostaw¹ do domu! Prenumerata to 
gwarancja dostarczenia ka¿dego wydania wprost do Twojej skrzynki pocztowej.  

Zaprenumeruj i już nie 
przegapisz żadnego wydania! 

WZÓRWZÓR

Jak zamówiæ roczn¹ prenumeratê?
Na rachunek redakcji nale¿y jednorazowo wp³acić 
20 zł - to pokrycie kosztów przygotowania i dostarczenia przesy³ki przez pocztê.
Jak dokonaæ wpłaty? 
- w urzêdach pocztowych (wype³niaj¹c druk polecenie przelewu/wp³ata gotówkowa)
- w bankach (wype³niaj¹c blankiet polecenia przelewu)
- za pomoc¹ przelewu internetowego
Roczna prenumerata obejmuje dostarczenie na terenie Polski 4 kolejnych wydañ 
kwartalnika, po jednym egzemplarzu ka¿de, wydawanych po dacie dokonania 
zamówienia prenumeraty. Pokrywasz jedynie koszty przygotowania i dostarczenia 
przesy³ki, czyli ³¹cznie tylko 20 z³ za 4 numery! Koszty wp³aty gotówkowej lub 
przelewu pokrywa Zamawiaj¹cy prenumeratê. Zaksiêgowanie wp³aty za prenumeratê 
na rachunku redakcji jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia i jego przyjêciem 
przez redakcjê. Wraz z pierwszym egzemplarzem gazety otrzymasz harmonogram 
kolejnych wydañ oraz fakturê VAT.

dokonuj¹c wpłaty nale¿y obowi¹zkowo podaæ:
Dane Odbiorcy (redakcji):

Nazwa Odbiorcy: 
Redakcja Gazeta Senior
ul. T. Kościuszki 35C, 50-011 Wroc³aw
Nr rachunku bankowego: 
70 1140 2004 0000 3102 7492 9064

Dane Prenumeratora:
Nazwa Zleceniodawcy: imiê i nazwisko oraz adres do 
dorêczeñ gazety (ulica i numer domu lub mieszkania, kod 
pocztowy, miasto)
Tytu³em: Roczna Prenumerata Gazeta Senior Kraj

Wszelkie pytania dotycz¹ce prenumeraty prosimy kierować:
telefonicznie: tel. 505 151 952
korespondencyjnie: 
Redakcja „Gazeta Senior”
ul. T. Kościuszki 35C, 50-011 Wroc³aw
e-mailowo: prenumerata@czerwonyportfelik.pl

Prenumerata tylko 20 zł 
    za dostawê do domu

Gazety Senior Kraj

Gazety Senior

4 
wydania

Prenumerata

REKLAMA
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Zwrot części wydatków na leki, bezpłatna pomoc fachowców w nieprze-
widzianych sytuacjach – na te i nie tylko te korzyści mogą liczyć emeryci 
i renciści, posiadacze… Kapitalnego Konta Banku BPH. Tak, tak – to nie 
żart czy pomyłka. Bank ten przygotował specjalną ofertę promocyjną dla 
osób otrzymujących emeryturę bądź rentę z ZUS, dzięki której seniorzy nie 
dość, że nie zapłacą za prowadzenie konta i podstawowe usługi bankowe, 
to jeszcze mogą skorzystać z szeregu przydatnych i – co równie ważne – 
bezpłatnych usług. Czy warto zatem założyć konto w Banku BPH?

Promocyjne oferty banków dla emerytów i rencistów 
to nic nowego – instytucje te co jakiś czas proponują 
seniorom specjalne warunki prowadzenia kont. Bank 
BPH poszedł jednak dalej i przygotował ofertę, dzięki 
której seniorzy nie tylko nie zapłacą za posiadanie 
konta czy comiesięczne płatności, ale otrzymają 
dodatkowo pakiet usług ubezpieczeniowych do 
wykorzystania w nieprzewidzianych sytuacjach 
medycznych, domowych i drogowych. Mogą też 
liczyć na zwrot części wydatków poniesionych na 
leki. Brzmi interesująco? Przyjrzyjmy się wobec tego 
pomysłowi Banku BPH bliżej.

Emeryci i renciści zakładający w Banku BPH Kapi-
talne Konto, na które każdego miesiąca wpływać bę-
dzie emerytura lub renta z ZUS, przez dwa lata nie 
będą ponosić opłat za jego prowadzenie. Mają przy 
tym łatwy i nieograniczony dostęp do gotówki, którą 
można wypłacać w każdej chwili – bez dodatkowych 
opłat – ze wszystkich bankomatów na terenie całego 
kraju. Bank nie pobiera też opłat za przelewy krajo-
we, zlecenia stałe czy polecenie przelewu. Można 
zatem łatwo, bez konieczności chodzenia na pocztę 
i bez dodatkowych opłat opłacać np. czynsz i wszyst-
kie rachunki: za prąd, gaz czy telefon.

Kapitalne Konto to nie tylko wygodna i bezpłatna 
podstawowa obsługa bankowa. Bank BPH propo-
nuje też usługi dodatkowe, takie jak np. pakiet bez-
płatnych usług ubezpieczeniowych do wykorzysta-
nia w nieprzewidzianych sytuacjach. Obejmują one 
bezpłatne wizyty lekarza czy pielęgniarki, dostawy 

leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, a także transport 
medyczny. Seniorzy mogą też liczyć na zwrot czę-
ści wydatków poniesionych na leki – Bank BPH bę-
dzie zwracał im 5 proc. tych wydatków, do kwoty 30 
zł miesięcznie, przez 24 miesiące od daty założenia 
rachunku. Wystarczy, że za leki zapłacimy kartą do 
konta Debit MasterCard® Kapitalna, którą bank wyda 
– jakże by inaczej – też bez dodatkowych opłat. Sko-
ro jesteśmy przy karcie, warto wspomnieć, że umoż-
liwia ona nie tylko uzyskanie zwrotu części wydatków 
w aptekach, ale też pozwala na wygodny i bezpiecz-
ny sposób płacenia za zakupy.

Ale to nie koniec korzyści. Emeryci i renciści - po-
siadacze Kapitalnego Konta, mogą też liczyć na 
bezpłatną pomoc w wielu innych nieoczekiwanych 
sytuacjach. Oprócz wspomnianej wcześniej pomocy 
medycznej do ich dyspozycji są hydraulicy, elektrycy 
czy ślusarze, którzy pomogą w przypadku awarii. Se-
niorów posiadających samochód ucieszy też z pew-
nością możliwość bezpłatnego skorzystania z pomo-
cy drogowej w przypadku usterki auta. Co prawda 
liczba i wartość tego typu usług dostępnych w ramach 
bezpłatnego ubezpieczenia (świadczeń medycznych 
i pomocy fachowców w przypadku awarii), jest ogra-
niczona (wskazana w warunkach ubezpieczenia), 
natomiast z pewnością wystarczająca w razie nagłej 
potrzeby. Wystarczy jeden telefon do czynnego całą 
dobę Centrum Alarmowego, by uzyskać pomoc.
Posiadacze Kapitalnego Konta mogą też liczyć na 
dodatkowy zastrzyk gotówki w razie potrzeby – limit 
na koncie na atrakcyjnych warunkach – bez opłat 

Jeśli chcą Państwo 
założyć konto:
prosimy o telefon pod numer
801 800 012 lub 58 300 79 29
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

lub

zachęcamy do wejścia 
na stronę www.bph.pl 

Kapitalne Konto dla Seniorów 
w Banku BPH to:
• brak opłat za prowadzenie konta 

przez dwa lata

• bezpłatne świadczenia medyczne 
w nieprzewidzianych sytuacjach

• zwrot 5% wydatków w aptekach (do 
30 zł miesięcznie, przez 24 miesiące) 
– przy płatnościach kartą do konta

• brak opłat za przelewy i płatności 
(np. za czynsz, prąd czy gaz)

• brak opłat za wydanie, obsługę 
i wznowienie karty do konta

• brak opłat za wypłatę gotówki we 
wszystkich bankomatach w Polsce

• bezpłatna pomoc fachowców 
w nieprzewidzianych sytuacjach

• bezpłatne powiadomienia SMS 
o transakcjach na koncie

Kto może skorzystać z oferty?
• Osoby, które skończyły 55 lat
• Osoby, które do 31 marca 2017 r. 

założą konto wraz z kartą do konta 
i od stycznia 2015 r. nie posiadały 
konta w Banku BPH

• Osoby, które będą otrzymywać 
emeryturę bądź rentę na to konto

za przyznanie i odnowienie do kwoty 2500 zł. O tę 
ofertę mogą ubiegać się osoby, które mają zdolność 
kredytową i dla których spłata zobowiązania nie bę-
dzie problemem. Seniorzy mają również do dyspo-
zycji bezpłatne powiadomienia SMS, dzięki którym 
można np. otrzymać informację o wpływie emerytury 
na konto.

Warto wspomnieć, że rachunek bankowy ofero-
wany przez Bank BPH, jako jedyny w Polsce, jest 
rekomendowany przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych wszystkim emerytom i rencistom. Bank 
BPH zwyciężył bowiem w zorganizowanym przez 
Zakład konkursie, w którym został wyłoniony bank 
o najlepszej ofercie dla seniorów.  

ZUS POLECA: JEDYNE TAKIE KONTO DLA SENIORA
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Kobiece kontra męskie przekwitanie
Ponad 8 milionów Polek znajduje 
się w okresie menopauzy. To trudny 
czas dla kobiety, gdy do objawów 
somatycznych, takich jak nagłe 
uderzenia gorąca, nocne poty czy 
suchość pochwy, dochodzą jeszcze 
czynniki psychiczne: obniżenie 
koncentracji, stany depresyjne, 
zaburzenia snu i problemy z libido.
Ale nie tylko panie przekwitają. 
Również mężczyzn na pewnym etapie 
życia dotyka problem andropauzy, 
choć jego następstwa są zupełnie inne 
niż w przypadku klimakterium.
Menopauza i klimakterium, choć używane zamien-
nie, w rzeczywistości oznaczają dwie różne rzeczy: 
menopauza to po prostu ostatnia miesiączka w życiu 
kobiety, natomiast klimakterium jest okresem pomię-
dzy czasem dojrzałości płciowej a starością. Może 
trwać od kilku do nawet kilkunastu lat, a czas ten 
jest indywidualny dla każdej kobiety. Pomocnym wy-
znacznikiem, kiedy i w jaki sposób zaczniesz prze-
kwitać, może być informacja o tym, kiedy w okres 
klimakterium weszła twoja matka (i jak je znosiła).

  Przykre objawy  
  i następstwa klimakterium  

Objawami, które najczęściej towarzyszą kobietom 
w tym czasie, są huśtawka nastrojów, nocne poty, 
nagłe uderzenia gorąca, zaburzenia nastroju, zabu-
rzenia snu. Wiele pań dręczy poczucie radykalnego 
zmniejszenia własnej atrakcyjności. I nie chodzi tu 
tylko o zmarszczki, ale o świadomość pewnej elimi-
nacji na polu seksualnym wywołanym zanikaniem 
czynności hormonalnych jajników i spadkiem pro-
dukcji estrogenów. Tworzy to blokadę w wytwarza-
niu glikogenu, co z kolei prowadzi do zmniejszenia 
wilgotności pochwy. A brak komfortu we współżyciu 
niejednokrotnie powoduje rezygnację z niego. Mamy 
tu więc pewien paradoks: z jednej strony pojawia 
się poczucie bezpieczeństwa – nie miesiączkując, 
nie obawiamy się już zajścia w nieplanowaną ciążę, 
z drugiej zaś strony niedostateczne nawilżenie, po-
wodujące ból przy stosunku, znacząco i niekorzyst-
nie wpływa na podejmowanie aktywności seksualnej.

  Wady i zalety HTZ  
Aby złagodzić przykre objawy klimakterium lekarze 
najczęściej proponują hormonalną terapię zastęp-
czą. Sęk w tym, że nie wszystkie chcemy i możemy 
z niej korzystać, pomimo jej zalet, takich jak: zabez-
pieczenie przed osteoporozą, chorobą Alzheimera, 
zmniejszenie ryzyka zawału serca i udaru. Przeciw-
skazaniami do stosowania HTZ są natomiast cho-
roby często dotykające kobiety w wieku dojrzałym: 

choroba niedokrwienna serca, schorzenia dróg żół-
ciowych i wątroby, zmiany nowotworowe, mięśniaki 
pochwy, migreny.
 Część pań obawia się także skutków ubocz-
nych hormonalnej terapii zastępczej – nowotworów 
piersi, zwiększenia masy ciała czy problemów z cerą.

  Fitoestrogeny na niedobór  
  estrogenów  

W takim położeniu („nie chcę lub nie mogę sto-
sować HTZ”) znajduje się wiele kobiet. Pomocna 
w łagodzeniu objawów przekwitania może być do-
brze zbilansowana dieta, uwzględniająca odpowied-
nią suplementację. W naszym jadłospisie powinny 
się zatem znaleźć produkty bogate w fitoestrogeny, 
które uzupełnią niedobory estrogenów. Fitoestrogeny 
to organiczne związki roślinne mające właściwości 
grzybobójcze i antyutleniające. Działają na zasadzie 
zastępstwa estrogenów, choć, oczywiście, w dużo 
mniejszym stopniu. Dodatkowo łagodzą przykre skut-
ki klimakterium i korzystnie wpływają na nabłonek po-
chwy. Znaleźć je można w soi, w nasionach słonecz-
nika, kiełkach fasoli oraz w olejach z nasion, głównie 
oleju lnianym. Można je też przyjmować w postaci 
gotowych preparatów.
Pamiętajmy również o witaminach i minerałach, któ-
re powinny znaleźć się w codziennej diecie kobiet 
w okresie menopauzy: witaminie D, B6, B12, żelazie 
i magnezie, kwasie foliowym i kwasach tłuszczowych 
omega-3.

  A jak andropauza  
Wiele mówi się o menopauzie, natomiast podobny 
proces u mężczyzn – andropauza, najczęściej pomi-
jany jest milczeniem. Być może dlatego, że panowie 
wstydzą się i krępują rozmawiać o swoich dolegliwo-
ściach, zwłaszcza jeśli te dolegliwości dotyczą sfery 
seksualnej.
Ale zacznijmy od początku: andropauza, czyli męskie 
przekwitanie, związane jest ze stopniowym spadkiem 
poziomu androgenów, czyli męskich hormonów, 

a zwłaszcza jednego z nich – testosteronu. Jednak 
różnica pomiędzy kobiecym a męskim przekwitaniem 
jest znacząca, ponieważ u mężczyzn jest to proces, 
który nie powoduje zakończenia zdolności reproduk-
cyjnych. Panowie mają trochę lepiej, choć nie ozna-
cza to, że w ogóle się nie starzeją.

  Coraz mniej testosteronu  
Już po 30-tce poziom testosteronu spada u mężczyzn 
co dekadę o 10 procent. Kiedy jest go coraz mniej, 
mężczyzna zaczyna wchodzić w okres andropauzy. 
Zmniejsza się liczba plemników, zmniejsza się także 
poziom DHEA, czyli hormonu produkowanego przez 
nadnercza oraz hormonu wzrostu. Zmiany te mają 
odbicie w samopoczuciu panów, narzekających na 
zmęczenie, drażliwość, nerwowość i ujawniających 
nagłe skłonności do depresji. Męskiemu przekwitaniu 
towarzyszą też często objawy podobne do klimakte-
rium: nadmierna potliwość, zaburzenia snu, spadek 
libido. Panowie skarżą się poza tym (choć znacznie 
częściej lekarzom niż swoim żonom) na obniżenie 
siły mięśni, przybieranie na wadze i ogóle pogorsze-
nie sprawności umysłowej. Najczęściej jednak udają 
się po poradę ze względu na problemy w utrzymaniu 
sprawności seksualnej – zaburzenia erekcji.

  HTZ albo fitosterole  
Podobnie jak kobiety, i mężczyźni mogą skorzystać 
z hormonalnej terapii zastępczej, dzięki której wyrów-
na się poziom testosteronu, nastąpi poprawa wydol-
ności intelektualnej oraz seksualnej. Przeciwskaza-
niami są jednak nowotwory, szczególnie rak prostaty.
Panom w okresie andropauzy zaleca się przede 
wszystkim zdrową dietę w połączeniu z regularnym 
wysiłkiem fizycznym. W tej pierwszej nie powinno 
zabraknąć fitosteroli (związków wytwarzanych przez 
rośliny), które można odnaleźć w orzechach, dyni czy 
awokado oraz karotenoidów, czyli naturalnych prze-
ciwutleniaczy, zawierających się w marchwi, ziemnia-
kach, szpinaku, brokułach czy pomidorach.

MW

Zdrowie
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Problem z dobrym widzeniem z bliska i z daleka dotyka w więk-
szości seniorów, ponieważ po 40 roku życia zaczynają poja-
wiać się trudności z widzeniem przedmiotów znajdujących się 
blisko oczu (tzw. prezbiopia lub starczowzroczność) Nie jest to 
choroba, a efekt starzenia się komórek oka – wyjaśnia Dariusz 
Sądowski, dyrektor generalny fi rmy Fielmann w Polsce. Roz-
wiązaniem są okulary wielofunkcyjne z soczewkami progre-
sywnymi. 
 Choć okulary wielofunkcyjne są obecne na rynku już 
od wielu lat, to dzięki postępowi technologii z roku na rok, mo-
żemy cieszyć się coraz większym komfortem widzenia, który 
oferują. Jeśli kiedyś próbowaliśmy okularów progresywnych, 
ale nauka ich noszenia kosztowała nas zbyt wiele, warto spró-
bować ponownie, dziś - dzięki cyfrowej obróbce szkieł - jakości 
widzenia nie można porównać do dawnych standardów. 
 Najważniejszą zaletą okularów wielofunkcyjnych jest 
komfort widzenia zarówno z bliskiej, jak i dalekiej odległości. 
Po pierwsze jest to wyjątkowo wygodne, ponieważ nie musimy 
zdejmować okularów za każdym razem, kiedy chcemy spojrzeć 
w dal, a ciągłe zdejmowanie, szukanie lub zapominanie okula-
rów to w konsekwencji niepotrzebny stres. W tym zamieszaniu 
można po prostu zgubić okulary i narazić się na niepotrzebne 
koszty. 
 Okulary wielofunkcyjne są rozwiązaniem nie tylko dla 
statecznych i wymagających seniorów, ale także dla osób 
w każdym wieku uprawiających różne dyscypliny sportu lub wy-
konujących zawód wymagający fi nezji. Dzisiejsza technologia 
cyfrowej obróbki szkieł pozwala na uzyskanie soczewek pro-
gresywnych, które z powodzeniem można stosować do zadań 
bardzo dynamicznych, wymagających wysokiej precyzji widze-
nia z zachowaniem pełnego komfortu przy zmianie mocy, czyli 
tzw. addycji. Szkła progresywne dzielą się również na różne 
klasy. Te jeszcze bardziej zaawansowane mają ulepszoną ja-
kość widzenia także w trudnych warunkach, szersze pole wi-
dzenia i komfort widzenia zbliżony do naturalnego, dlatego są 
doskonałym rozwiązaniem również dla osób wiodących aktyw-
ny tryb życia. 
 Oprócz praktycznych zalet okularów wielofunkcyjnych 
warto wymienić te, które będą ważne dla seniorów ceniących 
młody, atrakcyjny wygląd oraz poczucie sprawności. Wygląd 
szkieł nie zdradza ich mocy do czytania, czyli pośrednio wieku 
użytkownika. Nie mają również widocznych podziałów, dlatego 
już klasyczne okulary progresywne oferują wyjątkowo atrakcyj-
ny wygląd.  
 Warto wspomnieć, iż absolutnym numerem jeden 
wśród soczewek progresywnych są soczewki „Premium”, które 
wykonywane są dla każdej pary oczu na indywidualne zamó-
wienia, niemalże jak garnitur szyty na miarę. W ich przypadku 
zadbano o komfort korzystania biorąc pod uwagę takie detale 
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Do niedawna krótkowidz 
i dalekowidz stawał przed 
koniecznością zaopatrzenia się 
w drugą parę okularów – tych do 
bliży. To już nie jest konieczne. 
Dziś wystarczy zaopatrzyć się 
w soczewki progresywne! – 
Jedna para okularów z takimi 
soczewkami zastępuje dwie 
pary okularów tradycyjnych.

Okulary: 1234. Niskie ceny zamiast 
wielkich słów.
Fielmann przedstawia Państwu cały świat mody okularowej: ponad 2.000 
modeli opraw okularowych, znane marki i modele wielkich projektantów. 
Wszystkie okulary z 3-letnią gwarancją. Wszystkie w gwarantowanie korzy-
stnej cenie, ponieważ Fielmann daje Państwu gwarancję zwrotu pieniędzy*.

Bezpłatne badanie ostrości wzroku
najnowocześniejszymi urządzeniami, w każdej chwili, 
bez rejestracji. 000 zł
Supermodne okulary z Państwa mocą szkieł
ponad 300 modeli, z metalu lub tworzywa sztucznego,
szkła jednoogniskowe, 3 lata gwarancji,
łącznie z badaniem ostrości wzroku. 6950 zł
Modne okulary przeciwsłoneczne z Państwa mocą szkieł
z metalu lub tworzywa sztucznego, szkła jednoogniskowe, 
ochrona przed promieniowaniem UV, 3 lata gwarancji, 
łącznie z badaniem ostrości wzroku.  8950 zł 
Okulary progresywne
ponad 300 modeli, z metalu lub tworzywa sztucznego,
3 lata gwarancji, łącznie z badaniem ostrości wzroku. 24950 złSzampański zakład

*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu sześciu 

tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann zobaczą 

Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie indziej taniej, 

Fielmann przyjmie towar z powrotem i zwróci cenę zakupu. 

Dodatkowo podarujemy Państwu butelkę szampana. 

Okulary: Fielmann.

Okulary: Fielmann. 3 lata gwarancji na wszystkie okulary. 19 x w Polsce, ponad 600 x w Europie. Również w Państwa sąsiedztwie: Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, 
Gliwice, Katowice, Koszalin, 2 x Kraków, Legnica, 2 x Łódź, 2 x Poznań, Płock, Radom, Rumia, Szczecin i Wrocław. Dalsze informacje www.fielmann.com
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jak postawa głowy i ciała w trakcie wykonywania codziennych 
czynności. Wariant „Premium” oferuje najwyższy komfort i naj-
większe pole widzenia, największą precyzję i jakość widzenia. 
To idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających.



12 S³uch
Dzięki implantom 
słuchowym znów 
mogę słyszeć! 
Jeśli źle słyszymy, trudno nam się żyje. By móc 
komunikować się z rodziną, swobodnie robić 
zakupy, pracować czy cieszyć się wolnym 
czasem na emeryturze, słuch jest niezbędny. 
A dobre słyszenie wpływa na jakość całego życia. 
Problemy ze s³uchem mog¹ rozpocz¹ć siê 
ju¿ po ukoñczeniu 40. roku ¿ycia. Czêstym 
objawem jest znaczne pogorszenie rozumie-
nia mowy, co utrudnia kontakt z otoczeniem. 
Osoba z niedos³uchem czuje siê wyizolo-
wana z ¿ycia spo³ecznego, nie uczestniczy 
w rozmowach podczas spotkañ rodzinnych, 
czêsto musi prosić o powtórzenie s³ów lub 
ca³ych zdañ w trakcie za³atwiania codzien-
nych spraw w sklepie czy urzêdzie.  

¾ seniorów w Polsce ma 
problemy ze słuchem
Obecnie w Polsce ¿yje ponad 8,3 mln osób 
w wieku 60+ (to 21,5% ca³ej populacji - wg 
GUS, 31.12.2013r.). Niedos³uch u osób w wie-
ku senioralnym staje siê coraz powa¿niej-
szym problemem. Skalê problemu pokazuj¹ 
te¿ wyniki badañ przeprowadzonych przez 
TNS Polska w 2014 roku dotycz¹cych s³uchu 
polskich seniorów. Pokaza³y one, ¿e wśród 
osób powy¿ej 60. r. ¿. a¿ 77% ma problemy 
ze s³uchem utrudniaj¹ce swobodn¹ komuni-
kacjê.  

Gdy aparat słuchowy już nie 
pomaga, rozwiązaniem jest 
implant słuchowy
W wielu przypadkach rozwi¹zanie problemu 
to aparat s³uchowy. Jednak w sytuacji g³ê-

bokich niedos³uchów lub g³uchoty ta forma 
pomocy jest nieskuteczna i nie przynosi po-
prawy s³yszenia.
Wtedy jedynym rozwi¹zaniem jest implant 
s³uchowy, czyli elektroniczna proteza zmys³u. 
Jest szans¹ na powrót do świata dźwiêków, 
poprawne rozumienie mowy oraz pe³n¹ ko-
munikacjê z otoczeniem. To ca³kowicie bez-
pieczna metoda, dziêki której s³uch odzyska-
³o ponad 350 000 osób na ca³ym świecie.
W Polsce implanty ślimakowe stosowane s¹ 
od prawie 25 lat. Niestety, wci¹¿ jeszcze wiele 
osób dotkniêtych problemami ze s³uchem nie 
wie, ¿e takie urz¹dzenie mo¿e być niezwykle 
pomocne w leczeniu g³uchoty i g³êbokich nie-
dos³uchów, niezale¿nie od wieku. 

Implanty słuchowe – 100% 
refundacji NFZ bez względu 
na wiek 
W Polsce procedura leczenia g³uchoty me-
tod¹ implantów s³uchowych jest w ca³o-
ści refundowana przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. NFZ pokrywa koszty ca³ego pro-
cesu zwi¹zanego z wszczepieniem implantu 
s³uchowego, obejmuj¹cego badania kwali-
fi kacyjne, zakup implantu oraz opiekê szpi-
taln¹ i rehabilitacyjn¹. Wiek nie stanowi tu 
przeszkody – z refundacji mo¿e skorzystać 
dziecko, jak i osoba doros³a – nie ma górnej 
granicy wieku.

Prawdziwa historia Pana Mieczysława
Pan Mieczys³aw Suchodó³ z Lubartowa (na zdjêciu wraz z ¿on¹) 
to pogodny, emerytowany nauczyciel. ¯yje aktywnie i czerpie 
z ¿ycia, ile siê da. Mimo problemów ze s³uchem nie opuszcza go 
dobry humor. Kontakt ze środowiskiem umo¿liwia mu wszcze-
piony implant s³uchowy z procesorem dźwiêku. Ale nie zawsze 
tak by³o…
Kiedy rozpoczyna³ karierê w oświacie, nic nie wskazywa³o na to, 
¿e straci s³uch. Jednak ju¿ w wieku 35 lat zauwa¿y³, ¿e z jego 
s³uchem coś siê dzieje. Ale wstydzi³ siê przyznać do tego, ¿e sta-
je siê osob¹ nies³ysz¹c¹. A niedos³uch pog³êbia³ siê z ka¿dym 
rokiem.
W wieku 51 lat musia³ przejść na emeryturê.
– Warunki zdrowotne nie pozwoli³y mi dalej pracowaæ. Po prostu 
nie chcia³em mêczyæ siebie i nie chcia³em mêczyæ ludzi – wspo-
mina.
Przez wiele lat korzysta³ z aparatu s³uchowego, ale i on przesta³  
mu pomagać. W koñcu sta³o siê najgorsze. Pan Mieczys³aw prze-
sta³ s³yszeć niemal zupe³nie.
– Wtedy dopiero odczu³em, co to znaczy s³uch. Co to znaczy utra-
ta s³uchu! – mówi.
W momencie, kiedy przesta³ s³yszeć, ca³kowicie wy³¹czy³ siê 
z ¿ycia towarzyskiego.
– Czu³em siê jak odludek! Unika³em spotkañ ze znajomymi dlate-
go, ¿e ba³em siê, ¿e nie bêdê móg³ z nimi rozmawiaæ.
W 2012 roku pojawi³o siê w prasie og³oszenie odnośnie bezp³at-
nego badania s³uchu dla seniorów, którym aparat ju¿ nie poma-
ga. I podczas badañ okaza³o siê, ¿e g³êboki niedos³uch Pana 
Mieczys³awa kwalifi kuje go do wszczepienia implantu. Parê mie-
siêcy później mê¿czyźnie zosta³ wszczepiony implant s³uchowy, 
który odmieni³ jego los.
– Po prostu przywróci³ mi ¿ycie. Mogê w tej chwili kontaktowaæ 
siê z otoczeniem, z kolegami. Wróci³em w zasadzie do dawnego 
¿ycia. Poczu³em, ¿e jestem pe³nowartościowym cz³owiekiem.

REKLAMA



Portal numer 1 dla seniorów 13

Tylko zdrowa kura znosi zdrowe jaja

Według badań Polacy jedzą najwięcej drobiu ze 
wszystkich innych gatunków mięsa – rocznie każdy 
z nas zjada ok. 26 kg kurczaka. Dlaczego? Bo jest 
łatwo dostępny i tani.
Kurczak ma dużo witamin (głównie B3 i B6, nie-
zbędnych w procesie tworzenia czerwonych krwinek 
i regulacji poziomu cholesterolu we krwi) oraz łatwo 
przyswajalne białko. Lekkostrawny, stanowi też źró-
dło magnezu, fosforu, cynku oraz działającego prze-
ciwnowotworowo selenu. Pod warunkiem, że sam 
jest zdrowy.

Kurczaki przemysłowe
Najczęściej kupujemy go w hipermarketach i dyskon-
tach, czyli tam, gdzie cena jest najniższa. Tymcza-
sem w parze z ceną nie idzie, niestety, jakość. Tani, 
przemysłowy drób pochodzi bowiem z hodowli, w któ-
rych kurczaki mają bardzo kiepskie warunki: siedzą 
ściśnięte w klatkach, gdzie mają problem nie tylko 
z poruszaniem się, ale często nawet odwróceniem; 
nie wypuszcza się ich na wybieg i karmi mieszankami 
pobudzającymi wzrost i apetyt, w tym modyfi kowaną 
genetycznie soją i mączką rybną. Pomimo że doda-
wanie do pasz antybiotyków, mających przyśpieszyć 
wzrost drobiu, jest prawnie zabronione, praktyki te są 
często stosowane. Nie zawsze wiemy przecież, skąd 
pochodzi kurczak, być może właśnie z krajów poza-
unijnych, gdzie przepis ten nie obowiązuje.

Krótkie życie kurczaka
Niektóre antybiotyki są dozwolone w hodowli dro-
biu – np. pisklętom do 12. tygodnia podaje się paszę 
z kokcydiostatykami mającymi przeciwdziałać groź-
nym chorobom. Skąd jednak pewność, że po osią-
gnięciu przez kurczaki wymaganego wieku, antybio-
tyki zostaną odstawione? Tego już się nie sprawdzi. 
A spożywając takie mięso, sami uodparniamy się na 
ich działanie. Warto też wiedzieć, że kurczaki z prze-
mysłowych hodowli żyją przeciętnie ok. 5 tygodni, 
podczas gdy kurczaki hodowane w normalnych wa-
runkach – 20 tygodni, a więc cztery razy dłużej.

Ekologiczny, zagrodowy, 
z certyfi katem
Jak poznać, że drób, który kupiliśmy, jest zdrowy? 
Przede wszystkim zaopatrujmy się w kurczaki ozna-
czone certyfi katem QAFP, czyli Systemem Gwaran-
towanej Jakości Żywności, który zapewnia, że mięso 
jest identyfi kowalne na każdym etapie produkcji, co 
oznacza wielokrotne kontrole, a wymagania syste-
mowe są weryfi kowane przez niezależną jednostkę 
certyfi kującą.
Najlepszy, bo najzdrowszy, jest kurczak ekologiczny, 
niestety, jego cena wielokrotnie przewyższa cenę 
kurczaka przemysłowego. Rozwiązaniem może być 
kupno kurczaka zagrodowego, dostępnego w coraz 
większej ilości sklepów, w tym hipermarketów. Jest 
on krzyżówką rasy mięsnej i podwórkowej.  Karmio-
ny jest tylko paszami roślinnymi, bez podawania sty-
mulatorów wzrostu. Smakuje zupełnie inaczej niż ten 
najtańszy drób, a można go poznać po ciemnoróżo-
wym mięsie. Unikajmy jasnoróżowego, bladego dro-
biu, zwracajmy też uwagę na wygląd: kurczak prze-
mysłowy ma wielkie, przerośnięte piersi i słabe nóżki.

Co zawiera jajko?
Podobnie jak drób, również nie wszystkie jajka są 
zdrowe. Te, które pochodzą od kur hodowanych 
w złych warunkach, z pewnością nie będą źródłem 
cennych witamin i składników mineralnych. Warto 
wiedzieć, że właśnie w jajkach (zdrowych jajkach, 
czyli pochodzących od zdrowych kur) znajdziemy 
duże pokłady witamin A, E, D i K oraz B2 i B12, a tak-
że składników mineralnych: fosforu, potasu, wapnia, 
żelaza, magnezu.
Ponadto w żółtku zawarta jest luteina chroniąca oczy 
przed szkodliwym promieniowaniem i zapobiegająca 
zwyrodnieniu plamki żółtej.
Jajko to również doskonałe źródło pełnowartościowe-
go białka, które stanowi 12,5 procent części jadalnej 
jajka. Jednocześnie zawiera cholesterol, uważajmy 
więc na jego dzienne spożycie – optymalnie jest ja-
dać do 2-3 jajek tygodniowo.

Oznaczenia na jajkach
Na każdym jajku znajdziemy ciąg znaków w forma-
cie: X-YY-AABBCCDD. Dotyczą one jakości jajka 
i warunków, w jakich zostało zniesione.
Pierwszy z symboli – X oznacza sposób, w jaki ho-
dowane są kury. AABBCCDD – producenta jajek, 
z czego AA to kod województwa, BB – kod powiatu, 
CC – zakres działalności i DD – kod samej fi rmy.
Dla nas najważniejsze jest pierwsze oznaczenie, 
czyli sposób hodowli kur. I tak „3” – oznacza chów 
klatkowy. Kury żyją w bardzo małych klatkach, nigdy 
nie widzą słońca, nie są wypuszczane. Często obci-
na się im dzioby, aby nie raniły się nawzajem. Zestre-
sowane, agresywne kury nie zniosą zatem zdrowych, 
pełnowartościowych jajek.
„2” –  to chów ściółkowy, tylko trochę lepszy od klat-
kowego, ponieważ kury mają możliwość przemiesz-
czania się w małych pomieszczeniach. W dalszym 
ciągu jednak nie są wypuszczane na powietrze.
„1” – to chów wolnowybiegowy. Kury wypuszczane 
są z kurnika na zewnątrz, mogą siedzieć na grzę-
dach, karmione są paszą.
„0”, czyli chów ekologiczny, to najlepsze warunki 
do znoszenia w pełni zdrowych jajek. W takim cho-
wie kury żyją na wolnym wybiegu, karmi się je trawą 
i ekologiczną karmą bez żadnych dodatków chemicz-
nych.

Większe nie znaczy zdrowsze
I jeszcze przydatna informacja na temat oznakowań 
dotyczących wielkości jajek. S – to jajka małe, o wa-
dze poniżej 53g; M – średnie, o wadze 53g-63g; L 
– duże, o wadze 63-73g, XL – bardzo duże, o wadze 
powyżej 73g.
Ale uwaga – wbrew pozorom bardzo duże jajka wcale 
nie muszą być zdrowe, ponieważ ich wielkość może 
wskazywać na mało ekologiczny sposób karmienia 
kur. Wybierajmy więc jajka mniejsze i najlepiej „ze-
rówki” lub „jedynki”.
Warto również kupować jajka od kur zielononóżek, 
chowanych w wiejskich gospodarstwach, w natural-
nych warunkach, a zawdzięczających swą nazwę 
zielonkawym nóżkom i kuropatwianemu ubarwieniu 
piór. Kury te są karmione mieszanką roślin motylko-
wych i ziół, a co najważniejsze – ich jaja zawierają aż 
o kilkadziesiąt procent mniej cholesterolu.

Jakie kurczaki są zdrowe, a jakich lepiej się wystrzegać? Czy jajka można jeść do 
woli? Co oznaczają litery i cyfry na ich skorupkach? W praktycznym poradniku 
przybliżamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące kurczaków i jajek.

EKO Poradnik Gazety Senior

NATURALNY
WYBÓR DLA
TWOICH STAWÓW

www.bivanol.pl

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE

Zamów teraz! Infolinia: 22 228 20 13 oraz 12 384 83 21
Bezpłatna dostawa kurierem! Zamów bezpłatnie na www.Bivanol.pl 
Preparat dostępny w najlepszych aptekach w kraju. 

Bivanol to innowacyjny preparat, którego naturalne skład-
niki mają naukowo udowodniony korzystny wpływ na blo-
kowanie wewnętrznych procesów zapalnych, które towarzy-
szą osobom ze schorzeniami reumatycznymi.
Całkowicie naturalne składniki preparatu mają korzystny 
wpływ na poprawę ruchliwości oraz zmniejszenie dolegli-
wości wywołanych procesami zapalnymi, w szczególności 
u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (rzs), 

łuszczycowym zapaleniem 
stawów (łzs) oraz innymi 
zwyrodnieniami stawów 
o podłożu zapalnym.
Bivanol nie zaburza fl ory fi zjologicznej oraz działa osłono-
wo, zmniejszając przy tym również objawy dyspeptyczne. 
Stosowanie preparatu nie wywołuje niepożądanych skut-
ków ubocznych. Co więcej nie powoduje wahań wagi. 

Bivanol poprawia jakość życia i niweluje przykre skutki 
dolegliwości wywołane procesami zapalnymi. Dzięki temu 
możesz cieszyć się codziennymi czynnościami.

REKLAMA
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Leki natury na 
jesienne przeciążenia

Jesienią spada nasza wydajność, a coraz krótsze dni i coraz większe niedobory słońca 
powodują szybsze zmęczenie. Intensywne porządki na cmentarzach przed Dniem 
Wszystkich Świętych często skutkują obolałymi stawami i mięśniami. Nawet, wydawałoby 
się, zwykła wyprawa na grzyby, może wywołać przykre następstwa w postaci przeciążenia 
barków, puchnięcia rąk i nóg, drętwienia szyi.
Długotrwały wysiłek fizyczny wbrew pozorom może 
być niekorzystny dla organizmu seniora, nieprzyzwy-
czajonego do stałej aktywności tego rodzaju. I choć 
energia ruchowa jest zbawienna dla zachowania 
zdrowia, zwłaszcza w prewencji chorób układu krąże-
nia, oddechowego i układu ruchu, to zawsze powinna 
być dostosowana do wieku oraz indywidualnych wy-
magań i potrzeb. Zdarza się jednak, że osoby w wie-
ku dojrzałym, prowadzące z reguły raczej siedzący 
tryb życia, nagle porywają się na duży wysiłek fizycz-
ny, którego skutkiem ubocznym stają się problemy ze 
zdrowiem, czyli przeciążenia mięśni i stawów. Jeśli 
na co dzień nie prowadzimy aktywnego trybu życia, 
nawet wyprawa na grzyby może okazać się przykra 
w skutkach. Spacerując przez wiele godzin z głową 
pochyloną ku ziemi nadwerężamy szyję i barki. Od 
ciągłego schylania się cierpimy też na bóle pleców.
Szybka pomoc na ból i napięcia mięśni
Oczywiście nie chodzi o to, aby rezygnować z wy-
praw do lasu czy posprzątania grobów swoich bli-
skich, ale wszystkie te działania powinniśmy rozkła-
dać w czasie i dostosować do możliwości swoich sił.
Co jednak zrobić, gdy już ulegliśmy przeciążeniu, 
a nie chcemy sięgać po środki farmakologiczne? 
Wtedy z pomocą mogą przyjść naturalne składniki, 
które – odpowiednio połączone – zadziałają regene-
rująco, łagodząc ból stawów, mięśni oraz pleców.

Lecznicza moc ziół
Stosując maść, opartą o tradycyjną recepturę wzbo-
gaconą w składniki aktywne, o naturalnym działaniu, 
pozwolimy cierpiącym miejscom odetchnąć od bólu. 
Maść ma również właściwości rozgrzewające i wspa-
niale działa na zimne dłonie i stopy, problem wielu 
z nas podczas chłodnych, jesiennych wieczorów. 
Dodatkowo można ją wykorzystać do odprężającego 
masażu zmęczonych pleców.
Zawarta w maści kamfora, znana od lat i szero-
ko stosowana w lecznictwie, rozszerzając naczynia 
krwionośne zadziała rozgrzewająco, a porażając 
zakończenia nerwów czuciowych – jednocześnie 
przeciwbólowo. Idealnie sprawdza się przy bólach 
stawowych, mięśniowych, nerwobólach i bólach reu-
matycznych. Mięta pieprzowa jest naturalnym środ-
kiem przeciwbólowym. Ma również działanie rozkur-
czowe i obniża napięcie mięśni gładkich.
Kozłek lekarski poprawia samopoczucie, łagodzi bóle. 
Rozluźnia także napięte mięśnie, szczególnie ramion 
i szyi. Eukaliptus, kolejny składnik zawarty w maści, 
złagodzi zastałe stawy. Korzeń żeńszenia przeciw-
działa zmęczeniu, znużeniu, przywracając energię or-
ganizmowi. Zredukuje bóle mięśniowe i przyspieszy 
powrót do równowagi po dużym wysiłku fizycznym. 

Latorośl winna działa przeciwzapalnie i odtruwająco, 
a dodatkowo uszczelnia i wzmacnia naczynia krwio-
nośne. Kwiat rumianku ma właściwości przeciwza-
palne oraz rozkurczające mięśnie gładkie i przyspie-
szające gojenie się ran. Wykorzystuje się go także 
jako środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.
Melisa znana jest głównie z działania uspokajają-
cego. Ale ma również właściwości rozkurczające 
i przeciwwirusowe. Krwawnik pospolity to uniwer-
salny środek leczniczy, o cechach przeciwzapalnych, 
antyseptycznych i ściągających. Pomaga w leczeniu 
bólów stawów oraz oczyszcza skórę. Jemioła po-
spolita rozszerza naczynia krwionośne, działa uspo-
kajająco i pobudza układ immunologiczny. Koper 
włoski chroni przed uszkodzeniami naczyń krwiono-
śnych. Ma dodatkowo zastosowanie przeciwbakte-
ryjne i przeciwzapalne. Chmiel zwyczajny zawiera 
wiele substancji o właściwościach uspokajających 
i bakteriostatycznych, a olejek z golterii rozesłanej 
zadziała zarówno przeciwbólowo, jak i rozgrzewają-
co.

Maść Niedźwiedzia TM została 
wyprodukowana z naturalnych 
surowców oraz cennych 
ekstraktów ziołowych. Tradycyjna 
receptura wzbogacona 
w składniki aktywne zapewnia 
naturalne działanie oraz 
intensywne grzanie.
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Rozgrzewajace 
herbatki

na jesienne wieczory
Jesienne popołudnia i wieczory szczególnie skłaniają do wypicia fi liżanki 
dobrej, rozgrzewającej herbaty. Takiej, która ukoi nerwy, pomoże na ból 
gardła, na problemy ze snem i wzmocni naszą odporność.
Warto jednak wiedzieć, czym różni się herbatka kupiona w supermarkecie za 
2 złote od tej ze sklepu zielarskiego. A może warto również samemu przy-
gotować rozgrzewający napar? Tylko z czego i jak

Za oknem pochmurno, znów zaczęło padać, a kalory-
fery wciąż jeszcze zimne. Przemarznięci, zniechęceni 
brakiem słońca wracamy do domu i najchętniej scho-
walibyśmy się pod kocem, aby przeczekać kiepski 
czas. Taka pogoda nie sprzyja dobrym nastrojom, nie 
podnosi też naszej odporności. Zanim jednak sięgnie-
my po aspirynę albo udamy się do lekarza z bolącym 
gardłem czy katarem, spróbujmy naturalnych sposo-
bów na wzmocnienie naszego organizmu. Rozgrze-
wające herbaty i napary z ziół mogą znacząco popra-
wić nasze samopoczucie i zapobiec przeziębieniu.

Herbata 
z malin czy 
o smaku 
malin?

Ważne jest jednak, aby 
nie kupować herbatek, któ-

re tylko z nazwy są rozgrze-
wające, jak np. herbata 

EKO Poradnik Gazety Senior
Giełda produktów ekologicznych

EKO Poradnik
Giełda produktów ekologicznych

EKO PoradnikEKO Poradnik
Giełda produktów ekologicznych

Na przeziębienie

Herbatka z lipy
Składniki: 1/2 łyżki kwiatów lipy, 3/4 szklanki 
wrzątku, miód lub sok malinowy.
Przygotowanie: Zalać pół łyżki ziół gorącą 
wodą. Parzyć 15 minut pod przykryciem. Odsta-
wić na 10 minut i przecedzić. Można osłodzić 
zioła łyżeczką miodu lub sokiem malinowym.

Herbatka malinowo-
-cynamonowa

Składniki: 3 torebki herbaty malinowej, 1 łyżka 
cynamonu, 3-4 goździki, miód.
Przygotowanie: Do torebek herbaty malinowej 
dodajemy cynamon i goździki oraz miód. Zale-
wamy wrzątkiem i parzymy przez 20 minut.

Spadz iglasta 
prosto z pasieki

W rodzinnym gospodarstwie pasiecznym 
„Miody Dworskie” wytwarzany jest miód na-
turalny. Powstaje od lat w oparciu o rodzinne 
tradycje, a także zasoby naturalne podkar-
packich łąk, lasów i zagajników. Gospodar-
stwo posiada 500 rodzin pszczelich, 4 pasieki 
stacjonarne. Jest to pasieka rodzinna, któ-
rej kolejne pokolenie zajmuje się pszczelar-
stwem. Pszczoły dowożone są na specjalnym 
samochodzie w różne zakątki Bieszczad i tam 
karmią się tym, co aktualnie kwitnie.

Gospodarstwo było wielokrotnie wyróżnia-
ne i nagradzane – otrzymało I nagrodę na 
Święcie Miodu woj. podkarpackiego, I nagro-
dę za miód wrzosowy Podkarpackie smaki, 
wyróżnienie „TRADYCJA REGIONU”, nagrodę 
„Najlepszy produkt” za miód spadziowy na 
Warszawskich Targach Regionalnych.

Prosto od pszczół 
z pasieki 

„Miody Dworskie“
Pierzga pszczela to tzw. chlebek pszczeli, czy-
li mieszanka miodu, pyłku, propolisu, mlecz-

ka pszczelego oraz enzymów pszczelich prze-
tworzona w naturalny sposób w pszczelim 
gnieździe. Pierzga pszczela stosowana jest 
w apiterapii. Wspiera regenerację po opera-
cjach i przebytych zawałach, wzmacnia układ 
nerwowy. Polecana jest przy wrzodach, re-
guluje także przemianę materii, regeneruje 
wątrobę, przyczynia się do wzrostu produk-
cji czerwonych ciałek we krwi i poziomu 
żelaza. Dla zdrowia: 1-2 łyżeczki wymieszać 
w szklance wody, odstawić i wypić po 8 go-
dzinach. 

Pyłek kwiatowy jest bogatym źródłem biał-
ka, minerałów, mikroelementów i witamin. 
Skutecznie reguluje przemianę materii. Dzia-
ła detoksykacyjnie, regeneracyjnie, dlatego 
jest polecany przy dolegliwościach wątrobo-
wych. Wysokiej zawartości zdrowych lipidów 
zawdzięcza działanie przeciwmiażdżycowe, 
co pomaga w rekonwalescencji po zawale. 
Buduje odporność, dzięki antybakteryjnym 
i przeciwgrzybicznym właściwościom.

Czy wiesz, ze? Pyłek kwiato-
wy wraz z miodem mogą służyć do leczenia 
częstych dziś chorób alergicznych. 

Siegnij po 
naturalne i zdrowe 

miody, pierzge i pyłek 
kwiatowy 

od „Miodów 
Dworskich” 

Siegnij po 
naturalne i zdrowe 

miody, pierzge i pyłek 
kwiatowy 

Polecamy
- miód spadziowy
- miód akacjowy
- miód gryczany
- i inne miody 
- pierzgę pszczelą
- pyłek kwiatowy

Rodzinne Gospodarstwo 
Pasieczne „Miody Dworskie”
Trzebuska 436, Sokołów Małopolski
Zadzwoń lub napisz do nas!
tel. 607 478 165 Jan
tel. 530 541 933 Paulina
miodydworskie@gmail.com

Mozliwosc 
wysyłki 
kurierem 

Spadz iglasta 

Naturalna, 
zdrowa słodycz 

zamknieta w słoikuzamknieta w słoiku

Mozliwosc Mozliwosc Mozliwosc Mozliwosc 
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Leczenie
Rehabilitacja
Profi laktyka

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„POLEX-RUCH”

ul. Lorentowicza 4, 87-720 Ciechocinek 
tel. 54 283 42 11, 54 283 60 87

Szczegóły na www.sanatoriumpolex.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe 

PROMOCJA 
ZDROWIA

Cena za dobę już 
od 65 zł/os.

Pakiety 7, 14 i 21 dni
W pakiecie trzy zabiegi

Termin: 26.10 - 
21.12.2015

Na ukojenie nerwów

Lawendowa herbatka

Składniki: Jedna łyżeczka suszu.
Przygotowanie: Susz zalewamy 150 ml wrząt-
ku, zaparzamy przez 10 minut. Przecedzamy, 
pijemy po posiłku.

Napar z dziurawca

Składniki: 20 g ziela dziurawca, 10 g korzeni ko-
ziołka lekarskiego, 20 g koszyczków rumianku, 
20 g melisy.
Przygotowanie: Łyżkę mieszanki zalewamy go-
rącą wodą. Po odcedzeniu pijemy napar dwa 
razy dziennie.

EKO Poradnik Gazety Senior Giełda produktów ekologicznych

o smaku malin w kontrze do herbaty z malin. Ta 
pierwsza może wcale nie zawierać owoców i charaktery-
zować się tylko owocowym aromatem, i nie będzie to na-
wet oszustwo. Czytajmy zatem dokładnie etykiety i skład 
herbatek, które chcemy kupić. A najlepiej zaopatrujmy 
się w nie w aptekach i sklepach zielarsko-medycznych. 
Unikniemy tym samym niepotrzebnego zakupu produk-
tu, który z leczniczym działaniem ma niewiele, a często 
nawet nic wspólnego. Pamiętajmy, że napis „tylko natu-
ralne składniki” czy choćby rysunek owoców na kartoni-
ku często jest wyłącznie chwytem marketingowym, więc 
nie dajmy się wprowadzić w błąd.

Suplement diety a lek
Przy okazji warto poznać różnice między suplementem 
diety a prawdziwym lekiem. Suplementy są środkami 
spożywczymi uzupełniającymi normalną dietę, ale nie 
leczą i nie zapobiegają chorobie. Ponadto ich wytwór-
cy nie muszą spełniać tak restrykcyjnych wymagań, jak 
producenci leków. Natomiast produkt leczniczy jest bez-
pieczny dla zdrowia, podlega kontroli na każdym etapie 
produkcji, a na jego opakowaniu widnieje napis infor-
mujący o pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu, wraz 
z konkretnym numerem.

Co nas rozgrzeje?
Rozgrzewające herbatki swoje działanie zawdzięczają 
takim dodatkom jak imbir, cynamon, goździki. Na sta-
ny przeziębieniowe dobrze jest również zaparzyć her-
batę z malin, które działają napotnie i ściągająco. Z ko-
lei owoce dzikiej róży są jednym z największych źródeł 
witaminy C, a lipa i dziki bez pobudzą produkcję śluzu 
w oskrzelach, dzięki czemu ułatwią odkrztuszanie.
Jeśli samodzielnie przygotowujemy napary z ziół, pa-
miętajmy o ich czasie parzenia, który powinien wynieść 
od 5 do 15 minut. Nie wszystkie zalewamy wrzątkiem, 
niektóre wodą o temperaturze ok. 90 stopni.

Czego z czym 
nie mieszac
Warto wiedzieć, że niektóre zioła wchodzą w interakcję 
z przyjmowanymi przez nas lekami, a innych ziół nie wol-
no używać w przypadku konkretnych chorób i schorzeń. 
I tak lukrecja nie jest wskazana w przypadku stosowania 
hormonalnej terapii zastępczej (nasila działanie leków 
hormonalnych, wywołując nudności, migreny i obrzę-
ki) oraz w leczeniu nadciśnienia i przyjmowaniu leków 
moczopędnych (powoduje skurcze mięśni i zaburzenia 

rytmu serca).
Odstawmy jeżówkę, gdy przyjmujemy sterydy 
i leki przeciwgrzybicze oraz przeciwarytmiczne. 
W zestawieniu z nimi jeżówka, skądinąd pomocna 
we wzmacnianiu odporności, może spowodować 
uszkodzenie wątroby.
Jeśli cierpimy na zaburzenia snu i korzystamy ze 
środków nasennych, nie zażywajmy waleriany, któ-
ra wywoła wzmożoną senność. Gdy przyjmujemy 

REKLAMA



Portal numer 1 dla seniorów 17

Kod ważny do 15 grudnia 2015.

Zamów bez 
wychodzenia z domu!

www.kimvita.pl

Z kodem 
SENIOR rabat 
10% na cały 
asortyment

W naszym sklepie znajdziesz herbaty:
białe i żółte, zielone, czarne, owocowe, 

kwitnące, yerba mate, 
rooibos, pu-erh, oolong

Umil sobie jesienne i zimowe wieczory 
fi liżanką aromatycznej herbaty.

Niezwykłe mieszanki herbat 
przesniosą Cię w inny świat...

gorąca pomarańcza
różane ogrody

cynamonowo-jabłkowa
wiśnie w rumie

Pierwsze objawy zwykle lekceważymy. Stawy i mięśnie wprawdzie nas bolą, 
ale to z pewnością chwilowe, bo źle spaliśmy, bo nas „przewiało”, bo ostatnio 
jakoś szybciej się męczymy... Choroby nazywane potocznie reumatycznymi to 
nie jedna, ale wiele dolegliwości o różnym pochodzeniu i nasileniu. Jak sobie 
z nimi radzić? Chociażby sięgając po Reumpapai fi rmy Herbalmed, suplement 
diety z apteki wspomagający w naturalny sposób funkcjonowanie naszego 

narządu ruchu, stawów i mię-
śni. W jego składzie znajdzie-
my ekstrakty roślinne. Korzeń 
lukrecji gładkiej zawiera gli-
cyryzynę i fl awonoidy roślin-
ne działające przeciwzapalnie 
i przeciwbólowo. Takie samo 
działanie wykazuje owoc pie-
przu jawajskiego. Kora cyna-
monowa stymuluje natomiast 
układ pokarmowy. 
To całkowicie bezpieczne 
składniki roślinne – używane 
w kuchni, ale też stosowa-
ne od wieków w tradycyjnej, 
wschodniej medycynie. Po-
mocne w łagodzeniu bólu, 
szczególnie w zwyrodnieniach 
stawów, mięśni, rwie kulszo-
wej, ramiennej i tzw. zapaleniu 
korzonków.
Aby przekonać się o ich pozy-
tywnym wpływie na nasze sta-
wy i mięśnie, stosujmy się do 
zalecenia producenta prepara-
tu Reumpapai, który rekomen-
duje łykanie 2 kapsułek 2 razy 
dziennie.

Jesień sprzyja infekcjom dróg moczowych, np. zapaleniu pęcherza moczowego. Przy-
padłość ta dotyka najczęściej kobiety, choć i mężczyźni nie są od niej wolni. Pojawia 
się uciążliwe pieczenie, swędzenie, ból w dole brzucha i nieustanne wizyty w toalecie. 
A nieleczone zapalenie dróg moczowych może przerodzić się nawet w zapalenie nerek. 

Pamiętajmy, aby pić dużo wody i zakwa-
szonych napojów, np. soku z cytryny 
lub żurawiny. Kwaśne środowisko jest 
nieprzyjazne drobnoustrojom, zostają 
one „wypłukane” z dróg moczowych. 
Można też sięgnąć po wsparcie z apteki. 
Spośród dostępnych środków wspoma-
gających w naturalny sposób funkcjono-
wanie układu moczowego warto wybrać 
Ginjal Urit. Przemawia za tym przede 
wszystkim dobór naturalnych składni-
ków preparatu. Ekstrakt z owoców żu-
rawiny i wyciąg z owoców czarnego bzu 
powoduje, że bakterie tracą przyczep-
ność do wewnętrznych ścianek pęche-
rza i organizmowi łatwiej jest je usuwać 
na zewnątrz. Ekstrakty z liści rozmarynu 
i mlecza polnego działają moczopędnie 
i oczyszczająco na układ moczowy, a wy-
ciąg z korzenia żeń-szenia wspomaga 
odporność na zakażenia bakteryjne.
Aby już w ciągu kilku dni zauważyć po-
zytywne działanie suplementu diety na 
nasz organizm, Ginjal Urit należy zaży-
wać 2 razy dziennie, po 2 kapsułki, obfi -
cie popijając wodą.

zalecenia producenta prepara-
tu Reumpapai, który rekomen-
duje łykanie 2 kapsułek 2 razy 
dziennie.

Preparaty są dostępne w aptekach, 
sklepach zielarskich i w sklepie internetowym 
www.prostoznatury.pl

Producent HERBALMED, ul. Nerudy 11/73, 01-926 Warszawa, tel. 22 669 77 70, www.herbalmed.pl
Zamówienia można również składać pod nr telefonu: 801 801 190 lub 33 866 65 55

GINJAL URIT to zdrowy układ moczowy REUMPAPAI kiedy każdy ruch boli

Opakowanie: 
60 kapsułek

Cena: ok. 35 zł

diety z apteki wspomagający w naturalny sposób funkcjonowanie naszego 

Opakowanie: 
100 kapsułek

Cena: ok. 35 zł

Na problemy ze snem

Napar z melisy 
i głogu

Składniki: 50 g kwiatu lawendy, 40 g 
kwiatu wrzosu, 40 g korzenia lubczy-
ku, 50 g kwiatu głogu, 50 g liści melisy.
Przygotowanie: Dokładnie mieszamy 
wszystkie zioła. Następnie bierzemy 2 
łyżki ziół, zalewamy 2 szklankami go-
rącej wody. Przykrywamy i odstawia-
my na 15 minut. Pijemy pół szklanki 
dwa razy dziennie przed posiłkiem.

EKO Poradnik Gazety Senior Giełda produktów ekologicznych

leki rozrzedzające krew albo łykamy aspirynę, nie łączmy ich z wyciągiem z miło-
rzębu, który niebezpiecznie nasila działanie tych lekarstw. Musimy też zrezygno-
wać z herbatki z dziurawca w przypadku, gdy cierpimy na niewydolność serca 
i przyjmujemy leki z dodatkiem digoksyny. Warto też wiedzieć, że niektóre zioła, 
takie jak len zwyczajny, prawoślaz lekarski czy babka lancetowata zmniejszają 
dostęp leku do śluzówki jelit, a aloes, korzeń kruszyny i korzeń rzewienia powo-
dują gorsze wchłanianie leków.

Gotowe czy domowe?
Możemy kupić gotowe herbatki, możemy także sami je przygotować, i to od pod-
staw. Zyskamy wtedy pewność, że suszone owoce i zioła będą bez chemicznych 
dodatków i innych polepszaczy. Co istotne, w procesie suszenia zachowane zo-
staną cenne dla zdrowia wartości, witaminy i minerały. Suszyć można w piekar-
niku albo w specjalnych suszarkach. Używanie tych ostatnich zaoszczędzi nam 
czasu – wystarczy tylko pokroić składniki i rozłożyć je na tackach suszarki. Po 
kilku godzinach produkty będą już gotowe do wykorzystania.

MW

REKLAMA
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P O L S K A  S I E Ć  S K L E P Ó W

FIRANY
ZASŁONY 
SZYCIE 
MODELOWANIE

Zapraszamy na zakupy
Adresy sklepów na www.� ranki.pl

czyli krótki przewodnik po rodzajach kaw
Jeszcze do niedawna wiêkszość z nas zna³a tylko kawê czarn¹, z cukrem 
lub mlekiem. A jeszcze wcześniej nie wyobra¿aliśmy sobie dnia bez tzw. 
zalewajki, b³êdnie nazywanej kaw¹ parzon¹ po turecku. Dziś triumfy świêc¹ 
rodzaje kaw o obco brzmi¹cych nazwach, które dla wielu osób, a szczególnie 
seniorów, s¹ ma³o zrozumia³e.
Według statystyk 80 proc. Polaków re-
gularnie pije kawę. Zazwyczaj raczymy 
się nią w domu, choć coraz częściej 
wybieramy kawiarnie. Szczególną po-
pularnością cieszą się tzw. sieciów-
ki, jak np. Starbucks, Coffeeheaven, 
Costa Coffee czy McCafe. Wypijemy 
w nich zarówno kawy czarne, białe, 
jak i na ciepło lub na zimno. Możemy 
też zamówić napoje na bazie kawy, 
czyli frappuccino oraz napoje o smaku 
kawy, ale bez zawartości kofeiny.
Jak jednak wybrać to, na co mamy 
ochotę, nie wiedząc, co kryje się pod 
obco brzmiącymi nazwami? Jak poła-
pać się w tym, co jest kawą, a co tylko 
napojem o smaku kawy?
Przedstawiamy Państwu krótki prze-
wodnik po rodzajach kaw dostępnych 
w kawiarniach.

Espresso
To najbardziej klasyczna czarna kawa, 
mająca swoje źródło we Włoszech. 
Jest bazą wielu napojów kawowych. 
Dobrze przyrządzone espresso moż-
na poznać po kremowej piance na po-
wierzchni. Serwuje się je w niewielkich 
fi liżankach o kształcie cylindra i pojem-
ności ok. 50-70 ml. Do espresso zwykle 
podawana jest szklanka wody, którą 
popija się pomiędzy łykami tej mocnej 
kawy. Może występować też w innych 
wersjach: jako espresso lungo (sporzą-
dzane z większą ilością wody, zwane 
wydłużonym) albo espresso ristretto 
(tzw. skrócone, bardziej skoncentro-
wane – przygotowywane z mniejszej 
ilości wody; jest bardzo popularne we 
Włoszech).

Espresso macchiato
(czyt. makiato)
To esencjonalne klasyczne espresso, 
do którego dodaje się odrobinę spie-
nionego mleka (ciepłego lub zimne-
go). Pijemy je, podobnie jak tradycyjne 
espresso, w niedużych fi liżankach albo 
w niewielkich naczyniach z uszkiem 
z białego szkła. 

Cappuccino
Swoją nazwę zawdzięcza mnichom 
z zakonu kapucynów. Cappuccino to 
łagodny kawowy napój, składający się 
po równo z espresso, ciepłego mleka 
i mlecznej piany. Klasyczne cappucci-

no podaje się w fi liżankach o lekko pę-
katym kształcie i większej pojemności 
– ok. 150-200 ml. Powierzchnię napoju 
często posypuje się cynamonem, ka-
kao albo tartą czekoladą.

Istnieją odmiany cappuccino: cappuc-
cino chiaro (czyt. kiaro) - lżejsze, ser-
wowane z dodatkiem większej ilości 
mleka, cappuccino scuro - mocniejsze, 
tylko z odrobiną mleka oraz cappucci-
no freddo, czyli cappuccino na zimno, 
z kawałkami lodu.

Caffè latte
To nic innego jak kawa z mlekiem, przy-
rządzana w proporcjach: 1/3 espresso 
i 2/3 ciepłego, lekko spienionego mleka. 
Serwuje się je w wysokich szklankach 
lub dużych fi liżankach, podobnych do 
tych, w których pijemy cappuccino. 
Można również spotkać inną wersję tej 
kawy – caffè latte freddo i jest to wtedy 

kawa schłodzona, z dodatkiem cukru. 

Latte macchiato
Latte macchiatto to łagodna kawa, skła-
dająca się z trzech warstw: najniższą 
stanowi mleko, środkową – espresso, 
a najwyższą – delikatna mleczna pia-
na. Powierzchnię napoju posypuje się 
cynamonem lub tartą czekoladą, naj-
lepiej gorzką. Kawa ta jest podawana 
w wysokich szklankach, o pojemności 
ok. 250 ml i z łyżeczką na długim trzon-
ku. Spopularyzowali ją Amerykanie, 
którzy lubią lekkie kawy wypijane w du-
żej ilości.

A może w domowym
ekspresie?
Jeśli lubimy kawę i zależy nam, by 
była naprawdę dobrej jakości, warto 
zaopatrzyć się w dobry ekspres. Na 

rynku dostępne są ekspresy przelewo-
we, ciśnieniowe i kapsułkowe. Przele-
wowe są najtańszymi i najprostszymi 
urządzeniami, mają jednak mniejsze 
możliwości przyrządzania kawy: pro-
ces parzenia jest tu dłuższy i bardziej 
pracochłonny, trzeba też pamiętać 
o kupnie papierowych fi ltrów. Ekspre-
sy ciśnieniowe wykorzystujące wyso-
kie ciśnienie umożliwiają przyrządza-
nie różnych rodzajów kawy, poza tym 
kawa w ten sposób przygotowana jest 
zdrowsza i lepiej przyswajalna przez 
organizm. W ekspresach kapsułko-
wych natomiast zamiast ziaren kawy 
wykorzystuje się specjalne kapsułki ze 
zmieloną kawą. Kapsułki te zawierają 
różne rodzaje kawy, np. latte czy cap-
puccino.

Jaki ekspres wybrać?
Wybór ekspresu nie powinien być 
jednak przypadkowy. Przedstawiamy 
wskazówki pomocne przy jego kupnie. 
Po pierwsze, dostosujmy typ ekspresu 
do liczby korzystających z niego osób 
oraz ilości sporządzanej dziennie kawy. 
Jeśli wypijamy do 2 fi liżanek w ciągu 
dnia warto kupić ekspres ciśnienio-
wy ręczny. Jeśli z ekspresu korzystać 
będą dwie osoby, polecamy ekspres 
automatyczny. Jeśli lubimy mocną 
kawę bez żadnych dodatków, możemy 
zdecydować się na ekspres przelewo-
wy. Nie zaparzymy w nim jednak latte 
ani cappuccino. Gdy nie lubimy tracić 
czasu, egzamin zda ekspres ciśnienio-
wy – w dodatku kawa w nim przygoto-
wana zawiera dwa razy mniej kofeiny 
niż parzona w ekspresie przelewowym. 
Kawiarka to dobry pomysł dla posiada-
czy małej kuchni i jednocześnie miło-
śników mocnej kawy. Jeśli pijemy kawę 
w krótkich odstępach czasu, wybierz-
my model z opcją podtrzymania ciepła.

Mleko i kapsułki
Kawosze preferujący caffe latte powin-
ni zaopatrzyć się w urządzenie z syste-
mem spieniania i podgrzewania mleka. 
Dostępne są również ekspresy z sys-
temem do przygotowania cappuccino. 
Jeśli lubimy ten typ kawy, wybierzmy 
sprzęt z wbudowanym pojemnikiem 
na mleko. Popularne ostatnio ekspresy 
kapsułkowe, choć same nie kosztują 
wiele, wiążą się z dodatkowymi wydat-
kami na kapsułki. Producenci bowiem 

Mała czarna
Kawa

REKLAMA
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ZOSTAŃ DŁUŻEJ 
WE WŁASNYM DOMU

ARCTIC 
Fotel wielofunkcyjny

• Pokój dzienny
• Kuchnia
• Sypialnia
• Pomoc przy chodzeniu
• Bezpieczeństwo

Senior Park 
Sp. z o.o. 
tel. 660 009 007 
www.seniorpark.pl

Odwiedź stronę: 
www.senior-home.pl

SENIOR & HOME

Kawa
zarabiają właśnie na nich – jeśli więc kupimy sprzęt 
konkretnej fi rmy, będziemy musieli kupować kap-
sułki również tej samej fi rmy. Na rynku pojawiły się 
niedawno zamienniki oryginalnych kapsułek, tańsze 

nawet o 30 procent. Producenci grożą pozwami, ale 
zaradni Polacy zaopatrują się w zamienniki, oszczę-
dzając na oryginałach.

MW

czekoladowe frappuccino

Składniki (na 3 szklanki): 

Przygotowanie: Parzymy kawę, a następnie ją schładzamy. Gdy jest już zimna, 
miksujemy kawę z resztą składników, aż wszystkie się połączą, 
a lód się pokruszy. Podajemy z bitą śmietaną.

4 łyżeczki kawy instant zaparzone w pół szklanki wody, 
1,5 szklanki lodów czekoladowych, 2 szklanki lodu, 
4 łyżki czekolady w proszku.

29 września obchodzono 
Międzynarodowy Dzień Kawy

Na portalu 
gazetasenior.pl 
w rubryce kuchnia 
polecamy lekturê 
artyku³u na 
temat historii 
kawy oraz wiêcej 
ciekawostek 
zwi¹zanych 
z „ma³¹ czarn¹”. 

www.gazetasenior.pl/miedzynarodowy-dzien-kawy

REKLAMA
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Wczasy odchudzająco-oczyszczające 13 dni – od 999 zł
- dieta owocowo-warzywna dr Ewy Dąbrowskiej
- konsultacje lekarskie i opieka dietetyka
- spacery, ćwiczenia w basenie i na sali gimnastycznej

Pensjonat Amelia 
ul. Kulczyńskiego 2, 38-440 Iwonicz Zdrój

tel. 13 435 01 94     kom. 512 340 381     www.pensjonatamelia.pl

Na hasło 
„Gazeta Senior”
RABAT 3%

Pensjonat Amelia zaprasza do Iwonicza Zdrój.  
Uzdrowiskowy klimat i piękne, bieszczadzkie krajobrazy.

Specjalne 

promocje dla 

grup zorgani-

zowanych!  

W cenie:
- nocleg w komfortowym pokoju z łazienką i TV
- śniadania i obiadokolacje z deserem
- zabieg haloterapii w Jaskini Solnej
- sauna i mini hydromasaż
- i inne atrakcje

Specjalna oferta dla Seniorów
Pakiet 7 dni  499 zł │ Pakiet 10 dni  759 zł │ Pakiet 14 dni  999 zł

REKLAMA

OFERTA DLA SENIORA 50+

Ośrodek Nad Wodospadem 
ul. Medyków 19, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

tel. 33 866 20 60, kom. 796 862 060 
www.nadwodospadem.pl

NOCLEGI
WCZASY 

TURNUSY
REHABILITACYJNE

pobyt 6 dniowy od niedzieli do piątku
noclegi w komfortowych pokojach z TV i łazienką
wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja 

Noclegi w pokojach i domkach 
1,2 i 5- osobowych do 80 osób

rehabilitacja - masaże
sauna      chata grilowa
wieczorki taneczne     bilard
i wiele innych atrakcji

Rezerwacje tylko telefoniczne

Promocja w terminach: 4.10-20.12.2015 oraz 29.02-22.04.2016

Standarowa cena za dzień: 100 zł/os.
Cena dla seniora 50+ 
za dzień: 65 zł/os.

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora
jesieñ - zima 2015/2016

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Podróże dalekie i bliskie, 
czyli zrób sobie prezent 
na święto seniora!
Ju¿ co trzeci polski senior zamiast odpoczynku przed 
telewizorem wybiera podró¿e. I te odleg³e, i ca³kiem 
bliskie, jak choćby do po³o¿onych nieopodal miaste-
czek, znanych z atrakcji turystycznych.
Według statystyk 38 procent polskich senio-
rów wyjeżdża na wakacje, a 49 procent jeździ 
na wycieczki rowerowe. Polscy seniorzy wbrew 
pozorom bardzo chętnie korzystają z ofert tury-
stycznych. I to pomimo mniej zasobnego portfe-
la w porównaniu do sąsiadów z zachodu.

Z czego wynikają te chęci? Wyniki badań infor-
mują, że najczęstszym motywem wyjazdów jest 
pragnienie wypoczynku – tak deklarowała pra-
wie połowa emerytów. Na drugim miejscu znala-
zły się wyjazdy do rodziny (1/3 ankietowanych). 

Co trzynasty senior jako główny cel turystyczny 
podaje potrzebę zwiedzania, a co ósmy przyzna-
je, że wyjeżdża w celu podratowania zdrowia.

Turystyka senioralna, zwana też srebrną tury-
styką, przeżywa swój rozkwit. W głównej mie-
rze dzięki ofertom dopasowanym do potrzeb 
właśnie tej grupy wiekowej. Biura podróży, pen-
sjonaty, sanatoria coraz częściej przygotowują 
wycieczki i pobyty specjalnie dedykowane se-
niorom. Warto więc przyjrzeć się dokładniej ta-
kim ofertom.
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* podane ceny obejmują zakwaterowanie ze śniadaniem dla 2 osób

Biuro Podróży ALFA TOUR 
zaprasza do swoich ośrodków 
nad morzem i w górach przez cały rok.

Rezerwacje: tel. 61 66 26 730
www.alfatour.pl       biuro@alfatour.pl

W poszukiwaniu 
złotego pociągu
Weekend 
dla 2 osób 
w Pensjonacie 
Sokolec 
w Górach Sowich 2 dni dla 2 osób

199 zł

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy 
GRAAL zaprasza do Świnoujścia

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
GRAAL

ul. Bałtycka 8, 72-600 Świnoujście 
tel. 91 321 35 55, kom. 602 413 687 

www.graal.swinoujscie.pl

PROMOCJA!

 » tygodniowy pobyt 
 » wyżywienie 
3 x dziennie 

 » grati s bon 
na zabiegi 
o wartości 50 zł

Okres trwania promocji: 
19.09-20.12.2015, 
01.03-19.03.2016 

tygodniowy pobyt 

o wartości 50 zł

cena: 
549 
zł/os

REKLAMA

Giełda ofert turystycznych dla seniora
Dobry przewoźnik, 
czyli jaki?
Zacznijmy od początku, czyli drogi do miejsca poby-
tu. Podróżowanie nocą bywa uciążliwe – w ofercie 
dedykowanej seniorom dobre biuro podróży pomyśli 
więc o tym, aby przejazd odbył się za dnia. Wybie-
rze też takiego przewoźnika, który podczas transpor-
tu zapewni seniorom odpowiednią ilość miejsca na 
nogi, uwzględni przewóz wózka inwalidzkiego, a tak-
że konieczność zapewnienia toalety w autokarze.

Windy i mini-bufet
Już na miejscu seniorzy powinni mieć zagwaranto-
wane hotele z windami, aby uniknąć wspinania się 
po schodach z walizkami i torbami. Dobry organizator 
wycieczki zadba także o odpowiednie, zróżnicowa-
ne menu w stołówce tak, aby z posiłków mógł sko-
rzystać zarówno człowiek nieobciążony problemami 
zdrowotnymi, jak i np. senior chorujący na cukrzycę. 
Udanym pomysłem jest także zapewnienie gościom 
hotelu, pensjonatu czy sanatorium cały czas działa-
jącego mini-bufetu – bardzo często zdarza się, że 
przed wzięciem leku musimy coś zjeść. Przy takim 
rozwiązaniu nie będziemy już zmuszeni szukać skle-
pów, w których kupimy bułkę lub batonik.

Cierpliwy przewodnik
Wycieczki, które na długo zapadają w pamięć, wią-
żą się nie tylko z konkretnymi miejscami, ale również 
z ludźmi. Dlatego tak istotne jest, aby turystom towa-
rzyszył dobrze przygotowany i odnajdujący się w swo-
jej roli przewodnik. Taki, który nie tylko będzie umiał 
zainteresować opowiadanymi historiami, ale również 
zrozumie potrzeby osób starszych. Wycieczki przeła-
dowane programem, zbyt szybkie tempo zwiedzania, 
za mało przerw na skorzystanie z toalety, czy niewy-
raźna mowa przewodnika mogą skutecznie zniechę-
cić seniorów do dalszych wojaży.
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Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypo-
czynkowy Polanika położony jest 
w sercu Gór Świętokrzyskich, w ide-
alnie czystym ekologicznie środowisku. 
Polanika to wymarzone miejsce do wypoczynku i relaksu połączonego 
z zabiegami leczniczymi. Naszym gościom oferujemy komfortowe domki 
nad stawem oraz pokoje i apartamenty w budynku głównym.  
Specjalnie dla seniorów przygotowaliśmy turnusy zdrowotno-rekreacyj-
ne. Proponujemy Państwu zabiegi z zakresu fi zjoterapii wykonywane 
przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego przez zespół 
wykwalifi kowanych terapeutów pod kierownictwem lekarza specjalisty.
Dla miłego spędzenia czasu wolnego zapewniamy wiele niezapomnia-
nych atrakcji.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy POLANIKA
ul. Laskowa 95, 26-050 Chrusty, Gmina Zagnańsk
e-mail: polanika@polanika.pl
tel.: 41 260 50 60

Zapraszamy 
Państwa do spędzenia 

w naszym ośrodku Świąt 
Bożego Narodzenia w dniach 

23-27 grudnia 2015 roku. 
Szczegóły oferty 

świątecznej na naszej 
stronie internetowej 

www.polanika.pl

Pensjonat PIAST w Rewalu
zaprasza seniorów 

od maja do października

 » komfortowe pokoje z łazienką, TV i balkonem
 » jadalnia oferująca smaczne dania 

polskie i europejskie
 » gabinet kosmetyczny – masaże, zabiegi lecznicze 
 » tylko 250 m od pięknej, piaszczystej plaży

PENSJONAT PIAST
ul. Piastowska 2, 72-344 Rewal

tel. 34 314 86 92, kom. 507 179 049 
www.piast.rewal.pl

REKLAMA

jesieñ - zima 2015/2016 + oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Prelekcje, wykłady, 
spotkania
Coraz więcej seniorów, szczególnie ludzi 
z wyższym wykształceniem, słuchaczy uni-
wersytetów trzeciego wieku, zaintereso-
wanych jest pogłębianiem wiedzy podczas 
podróży. Warto więc dowiedzieć się, czy 
w programie wycieczki znajdą się ciekawe 
prelekcje, wykłady, spotkania. Ciekawą pro-
pozycją, którą oferują niektóre biura podróży, 
są wizyty w domach mieszkańców egzotycz-
nego kraju czy spotkania z miejscowymi ludź-
mi.

W hotelu z pupilem
Często też zdarza się, że samotnemu senio-
rowi na co dzień towarzyszy jedyny, prawdzi-
wy przyjaciel – pies lub kot. A trudno wybrać 
się w podróż, zostawiając swojego pupila. 
Istnieją, co prawda, hotele dla zwierząt, ale 
problemem może być cena za pobyt w ta-
kim ośrodku oraz konieczność rozstania na 
kilkanaście dni. Jeśli więc jesteśmy w takiej 
sytuacji, szukajmy ośrodków, które oferują 
noclegi dla gości przybywających wraz ze 
swoimi zwierzętami. Dziś ekskluzywne hote-
le potrafi ą zaskoczyć naszego pupila nawet 
listem powitalnym skierowanym wyłącznie do 
niego.
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ANASTAZJA
Ośrodek Rehabilitacyjno
-Wypoczynkowy
ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno
tel. 94 318 92 18
kom. 501 188 298
www.anastazja.ta.pl

Promocja turnusu Świąteczno - Noworocznego 
20.12.2015 - 02.01.2016
- rezerwując pobyt do 30.10.2015 – bal sylwestrowy GRATIS
- rezerwując pobyt do 30.11.2015 – dopłata do balu tylko 100 zł

Promocyjny pobyt Świąteczny 
20.12.2015 - 27.12.2015, cena: 900 zł
- rezerwując pobyt do 15.10.2015 – cena tylko 800 zł
- rezerwując pobyt do 15.11.2015 – cena tylko 850 zł

Pobyt Sylwestrowo - Noworoczny 
28.12.2015 - 02.01.2016
cena: 800 zł (dopłata do balu 200 zł)
- rezerwując pobyt do 30.10.2015 – dopłata do balu tylko 100 zł
- rezerwując pobyt do 30.11.2015 – dopłata do balu tylko 150 zł

Promocyjne turnusy rehabilitacyjne 14-dniowe
Dla osób nie posiadających orzeczeń do niżej wymienionych 
cen należy doliczyć podatek vat 8 %

Termin Koszt pobytu – nie mniej niż 
kwota dofi nansowania

16.10 - 29.10.2015 1100 zł
04.11 - 17.11.2015 990 zł
18.11 - 01.12.2015 950 zł

Termin Koszt pobytu
09.10 - 15.10.2015 650 zł
16.10 - 22.10.2015 600 zł
23.10 - 29.10.2015 600 zł

Promocyjne pobyty lecznicze 7-dniowe

Pobyt 
tygodniowy 

w listopadzie 
w dowolnym 

terminie  
495 zł nett o

- rezerwując pobyt do 30.11.2015 – dopłata do balu tylko 150 zł- rezerwując pobyt do 30.11.2015 – dopłata do balu tylko 150 zł

Giełda ofert turystycznych dla seniora

Dobry czas na wyjazd
Warto również pomyśleć o odpowiednim czasie na wakacje. 
Najbardziej sprawdzają się tu miesiące jesienne. Zalet wyjaz-
dów o tej porze roku jest całkiem sporo. Po pierwsze, już we 
wrześniu, wraz z końcem sezonu urlopowego, ceny pobytów, tur-
nusów, wycieczek idą w dół. Po drugie, pogoda staje się mniej 
uciążliwa, zwłaszcza dla osób, którym nie służą upały. Po trzecie, 
miejscowości turystyczne lekko pustoszeją i nie grozi nam już 
stanie w długich kolejkach po gofra czy nadmorską rybkę. Jesz-
cze inną zaletą jest możliwość spokojnego wypoczynku, którego 
nie gwarantuje obecność w lipcu i sierpniu licznych grup kolonij-
nych zakwaterowanych w tym samym miejscu, co my.

Przed wyborem wycieczki
Sporo zmienia się w turystyce. Biura podróży zaczęły dostoso-
wywać oferty do konkretnych grup wiekowych. Przed decyzją 
o zakupie konkretnych wczasów weźmy więc pod uwagę zarów-
no własne uwarunkowania (zdrowotne, fi zyczne), jak i potrzeby 
dotyczące podróżowania, np. czy chcemy dużo zwiedzać czy 
może wolimy bardziej stacjonarny pobyt, czy skupiamy się na 
atrakcjach turystycznych, czy wolimy odkrywać ciekawe miej-
sca na własną rękę. Czy jedziemy sami, czy z grupą znajomych. 
A może z pupilem?

Warto wykorzystać dni seniorów, licznie obchodzone je-
sienią i zrobić sobie prezent z okazji swojego święta. Bo 
jeśli sami nie zadbamy o siebie – kto to za nas zrobi?
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Przedsiębiorstwo Usługowe „Holtur” sp. z o. o.
ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 43 116, 94 35 43 211
marketi ng@holtur.pl, www.holtur.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg - Podczele”

Złota jesień w Podczelu

Pobyt 
z zabiegami

7 dni 
od 520 zł 

Pobyt 
z zabiegami 

14 dni 
od 975 zł 

Pobyt 
z zabiegami 

Pobyt 
z zabiegami 

10 dni 
od 715 zł 

OFERUJEMY: 
• noclegi z całodziennym wyżywieniem,
• zabiegi, 
• możliwość korzystania z basenu,
• ciszę i fantastyczne otoczenie parku krajobrazowego,
• bogaty program imprez i wycieczek fakultatywnych.

Zapraszamy na pobyty 
lecznicze do Kołobrzegu. 
Pobyt i leczenie możliwe także 
w ramach dofi nansowania ze 
środków PFRON.

Turnusy maj 
i czerwiec 2016

8 dni (7 noclegów) od 497 zł
11 dni (10 noclegów) od 790 zł

Star Łeba zaprasza na wypoczynek nad morzem

WIOSENNA OFERTA 2016
DLA SENIORÓW 55+

Ośrodek Wypoczynkowy Star
ul. Brzozowa 16, 84-360 Łeba 
tel. 59 866 51 45, 784 688 973    
www.wczasyleba.pl

Cena zawiera:
 � noclegi w wygodnych poko-
jach 2-osobowych basic 

 � pyszną kuchnię – PEŁNE 
WYŻYWIENIE 3 x dziennie

 � bezpłatny bezprzewodowy 
internet

 � rowery na jeden dzień gratis
 � biesiadę grillową 1 x w tur-
nusie

 � i wiele innych atrakcji

Już dziś zaplanuj 
swój wypoczynek na 

wiosnę 2016.
Tylko teraz wolne terminy i dobre ceny. 

Warto szybko się zdecydować.

Lawendowy Zdrój poleca:
 » turnusy sanatoryjne z kąpielami siarkowymi
 » pakiety SPA
 » specjalistyczne turnusy lecznicze w modelu 
Holistycznej Medycyny Manualnej

Tylko u nas:
 » regionalna, prozdrowotna kuchnia
 » nieograniczony dostęp do strefy 
WELLNES z jacuzzi i saunami

 » ekskluzywne pokoje tematyczne

Czy masz problemy z kręgosłupem, jesteś po urazach, przeszedłeś operację i wciąż towarzy-
szą Ci bóle mięśni i stawów? A może miewasz migreny, przewlekłe nerwobóle, choroby gi-
nekologiczne lub doświadczasz dolegliwości określane jako choroby o nieznanym podłożu? 

Wbrew pozorom leczenie tylko fi zycznych objawów choro-
by czy jej skutków nie gwarantuje pełnego sukcesu, a więc 
powrotu do zdrowia. Szansę taką daje jednak podejście ho-
listyczne, czyli kompleksowe, uwzględniające cały złożony 
system zależności i powiązań naszego organizmu.
Holistyczna Medycyna Manualna Lawendowego Zdroju 
w Busku to właśnie leczenie przyczyn bólu „szyte na miarę”. 
Jak mówi mgr Joanna Potoniec, uznany terapeuta manual-
ny, fi zyczne ciało zawsze trzeba osadzić w kontekście sfery 
psychiczno-duchowo-społecznej. – W ten właśnie sposób 
patrzymy na pacjenta, nie skupiając się jedynie na okolicy 
dającej doznania bólowe, ale przygotowując pakiet leczni-
czy przeznaczony i dopasowany do każdego z osobna – pod-
kreśla terapeutka. Holistyczna Medycyna Manualna jest le-
karstwem na dolegliwości pozorujące choroby organiczne, 
choroby, które nie poddają się konwencjonalnym metodom 
leczenia. Co ciekawe medycyna manualna w modelu holi-
stycznym przynosi ulgę w takich dolegliwościach, jak bóle 
promieniujące, dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych 
i wielu innych.

Jesteś tym, co jesz
Lawendowy Zdrój to pensjonat medyczny, w którym oprócz 
leczenia chorób pensjonariusz dostanie również propozycje 
zdrowej, sezonowej kuchni, która jest istotną częścią proce-
su zdrowienia. Dietoterapia w oparciu o dobre węglowoda-
ny, białka, tłuszcze w odpowiednich proporcjach, ze staran-
nie wyselekcjonowanych produktów ekologicznych pomoże 
w zmianie codziennej diety i stylu życia. Dieta podczas tur-
nusu to pozytywna stymulacja, dzięki czemu jest skutecznym 
bodźcem do zmiany sposobu odżywiania po powrocie do 
domu. Ponadto dietetyk i szef kuchni Lawendowego Zdroju 

służą wsparciem i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania 
dot. odżywiania. 

Dobroczynna siarka
Turnusy sanatoryjne obejmują kąpiele siarkowe, fi zyko-
terapię, kinezyterapię (leczenie ruchem), masaże. Warto 
wiedzieć, że kąpiele siarczkowe, mające w Polsce ponad 
150-letnią tradycję, pomagają w leczeniu zwyrodnień sta-
wów i kręgosłupa, reumatoidalnym zapaleniu stawów i dys-
kopati i. Łagodzą też dolegliwości rwy kulszowej i barkowej, 
przewlekłych nerwobóli. Są pomocne w leczeniu chorób gi-
nekologicznych i schorzeń skóry, takich jak: łuszczyca, wypry-
ski łojotokowe czy atopowe zapalenie skóry.

Na chory kręgosłup, migreny i inne
Pensjonat Lawendowy Zdrój w Busku oferuje specjalistycze 
turnusy lecznicze, w tym tygodniowe turnusy „Zdrowy Krę-
gosłup” czy "Migrena", zawierające bogaty program lecze-
nia oparty na wieloletnim doświadczeniu. Turnus obejmuje 
diagnostykę, indywidualną terapię u terapeuty manualnego, 
autoterapię grupową i indywidualną, wykłady „Codzienność 
bez bólu”, psychoedukację grupową i fi zykoterapię.

Dla ciała, ducha i zmysłów
Co istotne, pensjonariusze mają możliwość zakwaterowania 
w ekskluzywnych pokojach TEMATYCZNYCH - Marilyn Mon-
roe, Orient Express, Stradivarius dla koneserów muzyki, Błę-
kitna Laguna, gdzie przez podłogę ze szkła widać podświe-
tloną plażę. Otrzymują również pełne wyżywienie oparte na 
diecie prozdrowotnej i bezpłatny dostęp do strefy Lawendo-
wego WELLNES, czyli m.in. jacuzzi, sauny, groty lodowej.
Można więc w tych pięknych okolicach nie tylko podrepero-
wać zdrowie, ale także zadbać o duszę, piękno ciała i zmysły.

Lawendowy Zdrój
Medycyna & SPA

ul. Korczyńska 25, Busko Zdrój
tel. 530 138 148     www.lawendowyzdroj.pl

Holistyczna Medycyna Manualna 
lekarstwem na dolegliwości bólowe i różnorodne zaburzenia

Tylko do 20 grudnia 2015 
turnusy sanatoryjne 

z rabatem nawet do 50%!
Luksusowy turnus sanatoryjny 

7 dni już za 690 zł!
 w październiku 50% zniżki (kod: PAZPROMO)
 w listopadzie 40% zniżki (kod: LISTPROMO)
 w grudniu 30% zniżki (kod: GRUDPROMO)

REKLAMA
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Aktywność fi zyczna to najskuteczniejszy eliksir mło-
dości i najlepsza forma profi laktyki zdrowotnej.

Autorzy książki zachęcają do zmiany trybu życia. 
Tłumaczą, jak istotne jest wyrabianie nawyków, 
uczą odnajdywać motywację. Wyjaśniają, jak 
pracować we własnym tempie, ćwiczyć 
bezpiecznie i znaleźć czas na ruch 
w wypełnionym zajęciami tygodniu. 
Jeśli chorujesz na osteoporozę, 
cukrzycę lub masz problemy z ser-
cem, dowiesz się, jak dopasować 
poziom aktywności do swojego sta-
nu zdrowia. Dowiedz się, jak zyskać 
formę za pomocą wykonywanych na 
co dzień prostych czynności.

Na stronie wydawnictwa Buk Rower 
www.sklep.bukrower.pl książkę kupisz 
30% taniej - zapłać 34,90 zł zamiast 49,90 zł.

Ciesz się dobrą kondycją, zdrowiem i tryskaj energią.

„Sprawność 
i zdrowie po 

pięćdziesiątce” - 
książka, która 

pomaga ci zadbać 
o samopoczucie 
i dobrą formę.

Czytelnia

Książka na papierze, ekranie, słuchawkach
Czym jest audiobook, czym e-book, co to jest 
e-papier? Gdzie szukać książek z dużymi literami? 
Czy czytanie książek na komputerze rzeczywiście 
niszczy wzrok? Na te i inne pytania odpowiemy 
Państwu w poradniku dotyczącym jednemu 
z ulubionych zajęć seniorów – czytaniu.

Jak mówi chińskie przysłowie, książka jest niczym 
ogród, który można włożyć do kieszeni. Rozumieją to 
bardzo dobrze zwłaszcza seniorzy – pokolenie, które 
wychowało się na książkach drukowanych, dla któ-
rego książki stanowiły i nadal stanowią ważną część 
życia. Tradycyjne książki, choć wcale nie odchodzą 
do lamusa, bo wciąż kupowane są licznie i chętnie, 
zyskały jednak konkurencję. Są nimi audiobooki i e-
-booki.

Audiobooki, czyli lektor czyta
Audiobooki to po prostu książki mówione, a dokład-
niej – czytane przez profesjonalnych lektorów lub 
aktorów. Nagrywane w formacie MP3 mieszczą się 
na odtwarzaczu muzyki, komputerze, a nawet tele-
fonie komórkowym. Można je kupić w postaci płyt 
CD (często dołączane są do gazet) lub za opłatą 
ściągnąć bezpośrednio w formie pliku MP3 ze skle-
pu internetowego (księgarni) do pamięci komputera. 
Audiobooki idealnie sprawdzają się dla wszystkich 
osób, które ze względu na problemy ze wzrokiem nie 
mogą już sięgać po tradycyjne książki. Polecane są 
także słuchowcom, czyli tym osobom, które łatwiej 
zapamiętują czytane/mówione treści od tych zapi-
sanych na papierze. Są świetnym rozwiązaniem na 
czytanie podczas wykonywania innych zajęć, choć-
by prozaicznego zmywania naczyń, gotowania czy 
prasowania. Wykorzystują je biegacze, ludzie stojący 
w korkach i wszyscy ci, u których czytanie podczas 
podróży autobusem przynosi niepożądane skutki 
w postaci nudności czy mdłości. Można ich słuchać 
za pomocą słuchawek albo też, w zaciszu domowym, 

puścić z głośników, tak samo jak muzykę.
Najczęściej audiobooki czytane są przez jedną oso-
bę, ale zdarzają się też książki z podziałem na role. 
Przypominają wtedy słuchowiska, które dawniej re-
gularnie puszczano w stacjach radiowych.

Duże litery mniej męczą wzrok
Jednak nie wszyscy miłośnicy książek preferują au-
diobooki. Są tacy, którzy nie mogą skupić się podczas 
słuchania lektora. Z drugiej strony wzrok już nie ten, 
bo oczy szybko się męczą po przeczytaniu zaledwie 
paru stron i czytanie tradycyjnych książek też odpa-
da. Co wtedy? Porzucić wspaniałą przygodę wcho-
dzenia w całkiem inny, fi kcyjny świat? Wcale nie!
Rozwiązania są dwa. Pierwsze to książki z tzw. du-
żymi literami, drugie – sięgnięcie po e-booki. Książ-
ki z dużymi literami są drukowane dużą i czytelną 
czcionką (14 pkt.). Charakteryzują się także więk-
szym formatem (16 x 23,5 cm). Wydaje je już coraz 
więcej wydawnictw, zainteresowanych propagowa-
niem czytania wśród osób starszych i słabowidzą-
cych. Warto pytać o nie w księgarniach i bibliotekach.

E-booki, czyli tysiąc książek w torebce
E-booki to po prostu książki elektroniczne, których 
treść można odczytać za pomocą odpowiedniego 
programu zainstalowanego w komputerze, tablecie, 
na czytniku książek elektronicznych czy telefonie ko-
mórkowym. Sęk w tym, że książki czytane na monito-
rze komputera nie zapewniają maksymalnej wygody. 
Po pierwsze, z czasem wzrok się męczy, podobnie 
jak przy tradycyjnym papierze, po drugie: wymagają 
noszenia ze sobą sprzętu, który rzadko kiedy mieści 
się do torebki. Dlatego też czytniki stają się alternaty-
wą dla e-booków czytanych przy pomocy komputera.
Te małe, lekkie urządzenia (większość czytników 
waży 170-250 gram i ma grubość ołówka) posiadają 
i inne zalety. Świetnie nadają się do podroży czy na 
wakacje ze względu na fakt, że na jednym czytniku 
można zmieścić wiele książek – nawet do dwóch ty-
sięcy, w zależności od konkretnego modelu. Można 
je czytać wszędzie, a czytniki z e-papierem nawet 
w pełnym słońcu.

E-papier - można czytać w pełnym słońcu!
E-papier (elektroniczny papier) to wyświetlacz, który 
imituje prawdziwy papier. Składa się z małych kule-
czek atramentu, które za pośrednictwem impulsów 
elektrycznych układają się w piksele. Na jasnym tle 
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Masz komputer, ale nie umiesz go obsługiwać?
Smartf on, tablet, czytnik - chciałbyś korzystać 
z tych urządzeń?
Facebook, Twitt er – wszyscy o tym mówią, 
a Ty nie wiesz o co chodzi?
Internet, zakupy w sieci, bankowość elektroniczna 
– wciąż są Ci obce?
Internet, zakupy w sieci, bankowość elektroniczna 

Wszystko, czego 
potrzebujesz, to wiedza 
– podana w przystępny 
sposób, specjalnie z myślą 
o osobach po 60. roku życia. 
Tu na ratunek przychodzi 
seria książek “Cyfrowy 
świat”. Książki poprowadzą 
Cię krok po kroku przez 
wirtualny świat – ciekawy, 
wartościowy, ale i pełen 
tajemnic. 
Nie daj się wykluczyć!
Jeśli do tej pory nie 
korzystałeś z nowych 
technologii, to czas 
zacząć cieszyć się z ich 
dobrodziejstw.

Książki do 
kupienia na:

o osobach po 60. roku życia. 

www.ksiegarnia.pwn.pl

P A T R O N A T 

M E D I A L N Y

Najnowsza powieść autorki bestsellerowej 
Cukierni Pod Amorem

Dzieciństwo nas kształtuje. To czas, kiedy stajemy się ludźmi. 
Ci, którzy byli szczęśliwi, wracają wspomnieniami do swej arkadii. 
Inni próbują zapomnieć lub stają w kontrze do bagażu wspomnień.  

Jeśli miałabym udzielić jakiejś rady sobie kilkuletniej, może 
powiedziałabym: „Bądź odważniejsza!”, ale czy tamta dziewczynka 

zmieniłaby się pod wpływem moich rad? Paradoks wychowania polega 
na tym, że dorosły nigdy nie wie, co z jego słów zostanie zapamiętane. 

Małgorzata Gutowska-Adamczyk

OD 24 WRZEŚNIA W KSIĘGARNIACH

Czytelnia
mamy więc ciemny atrament, który pokazuje tekst. Korzystając z czytników z e-
-papierem nie męczymy więc oczu tak jak przy ekranach LCD, w które zwykle 
zaopatrzone są komputery, tablety czy telefony komórkowe. Tekst e-papieru jest 
czytelny pod dowolnym kątem, a ekran nie błyszczy i nie odbija mocnego świa-
tła, można więc czytać w pełnym słońcu! Co ważne, czytniki te mają długi czas 
pracy na baterii (nawet do miesiąca).
Mniej komfortowa może się okazać jednak konieczność używania światła, gdy 
jest ciemno. Choć i tu technologia poszła naprzód, bo dostępne są już czytniki 
z wbudowanym oświetleniem. Wadą jest też brak koloru, co może doskwierać 
przy oglądaniu ilustracji.
E-booki są dostępne w wielu księgarniach i sklepach internetowych, a ceny by-
wają czasem niższe niż przy zakupach książek tradycyjnych.

Dostępne w księgarniach i bibliotekach
Audio i e-booki coraz częściej można też wypożyczyć w bibliotekach.
Drodzy Państwo, wybór należy więc do Was! Nie rezygnujcie z przyjemności 
czytania, jeśli pogorszył się Wam wzrok albo nie macie siły dźwigać książek 
przeznaczonych do lektury podczas urlopu, wakacji. Książki mówione i elektro-
niczne mogą stać się naprawdę ciekawą alternatywą dla książek papierowych. 
Bo przecież najważniejsze jest to, aby czytać. A współczesne rozwiązania tech-
nologiczne dają nam takie możliwości.

MW
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Spisujemy wspomnienia 
i rodzinne historie

Rozpoczęła się właśnie trzecia edycja bezpłatnych 
warsztatów twórczego pisania dla seniorów. W tym 
roku w projekcie weźmie udział ponad 450 osób 
powyżej 60. roku życia z różnych zakątków Polski. 
Spotkania są przeznaczone zarówno dla całkiem po-
czątkujących, jak i dla tych, którzy od dawna piszą 
do szuflady albo dla niewielkiego grona czytelników, 
a potrzebują dodatkowych wskazówek, motywacji 
i inspiracji. Pod okiem profesjonalistów, w przyjaznej 
atmosferze, będzie można popracować nad stylem 
i formą krótkich tekstów, które powstaną na zaję-
ciach, podyskutować o tym, dlaczego warto utrwalać 
rodzinne opowieści i porządkować domowe archiwa 

oraz jak się za to zabrać. Warsztaty to też po pro-
stu dobra okazja, by potrenować swoją pamięć, wy-
obraźnię i przyjemnie spędzić wolny czas. – Każdy 
uczestnik zajęć dostanie od nas w prezencie „Książ-
kę o pisaniu”. Znalazły się w niej ciekawe wywiady 
z pisarzami, psychologami, historykami i literaturo-
znawcami oraz przydatne teksty poradnikowe. Orga-
nizujemy także konkurs literacki przeznaczony tylko 
dla seniorów, którzy wezmą udział w warsztatach. Ich 
prace oceni profesjonalne jury, każdy otrzyma krótką 
recenzję swojego tekstu, a do zwycięzców trafią na-
grody – mówi Aleksandra Rzążewska, koordynatorka 
projektu PISZEMY+ i współautorka publikacji. Warsz-

taty odbywają się w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, 
Gdyni, Katowicach, Toruniu, Białymstoku, Lu-
blinie, Kielcach, Radomiu, Krakowie, Olsztynie, 
Bydgoszczy, Płocku i Białej Podlaskiej.
Projekt jest współfinansowany ze środków otrzy-
manych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywno-
ści Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Więcej informacji o inicjatywie oraz porady dla osób, 
które chcą zabrać się za spisywanie wspomnień 
i rodzinnych opowieści, można znaleźć na stronie:  
www.piszemyplus.pl.

Jak się zapisać na zajęcia? Na stronie www.piszemyplus.pl w zakładce „warsztaty” sukcesywnie 
umieszczane są informacje o kolejnych terminach i miejscach spotkań - do końca listopada 
odbędzie się ich aż 30. Wystarczy wybrać jedno z nich, najbardziej nam pasujące, i zapisać się, 
korzystając z podanego na stronie kontaktu do lokalnych organizatorów lub zgłosić się do 
Stowarzyszenia  „Koncentrat”: stowarzyszenie.koncentrat@gmail.com lub tel. 691 937 428.

Pisanie pomaga uporządkować myśli i emocje, pozwala 
wnieść coś całkiem nowego do relacji z bliskimi, sprawia 

mnóstwo przyjemności. Można się o tym przekonać 
podczas bezpłatnych warsztatów, które w kilkunastu 

miastach organizuje Stowarzyszenie „Koncentrat”. 
„Gazeta Senior” i portal GazetaSenior.pl patronują tej inicjatywie.   

fot. Jacek Łagowski
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Bilety: Stałe punkty sprzedaży, 
salony EMPiK oraz on-line
Więcej na www.promusica.pl
Informacje i zamówienia grupowe 
tel. 71 337 32 08

13.11 - Suwałki     14.11 - Grudziądz
15.11 - Olsztyn     16.11 - Gdańsk

18.11 - Kraków
19.11 - Dąbrowa Górnicza

20.11 - Stalowa Wola
22.11 - Cieszyn     23.11 - Wrocław

24.11 - Rzeszów      25.11 - Chełm

12.10 - Kraków     13.10 - Lublin     14.10 - Zabrze

18.11 - Poznań    20.11 - Zabrze    21.11 - Kielce
23.11 - Lublin    24.11 - Kraków    25.11 - Toruń

26.11 - Gdańsk

warszawa
PRZYJAZNA
SENIOROM

?
Dołącz do obywatelskiego zespołu
oceniającego instytucje miejskie

i zmień stolicę!
www.zaczyn.org

534-701-114

Projektowi patronuje jedyny w Polsce portal tworzony przez 
dziennikarzy 60, 70, 80+

www.ZdaniemSeniora.pl  

REKLAMA

Twórczość

***
W sennej uliczce kółka walizki głośnym terkotem ogłaszają powrót Lucyny do 
domu.
W niskiej zabudowie przedwojennych willi, otoczonych rzadko pielęgnowanymi 
ogrodami, sen przychodził tuż po zmroku. Większość mieszkańców to ludzie 
w podeszłym wieku, którym monotonne dni uporczywie odmierza głośne tykanie 
zegarów.
Kiedy przed laty sprowadziła się tu, do mieszkania męża, była nieco przygnębio-
na miejscem, w którym mieli odtąd wieść wspólne życie. Lubiła jasne, przestron-
ne wnętrza, wszelkie zbędne przedmioty rozdawała lub wyrzucała. Uważała, że 
czas teraźniejszy ma tyle do zaoferowania, że nie warto zajmować się zakurzo-
ną, nadgryzioną przez mole przeszłością.
Lucyna cicho otworzyła drzwi. Od progu powitał ją mdlący, trudny do zniesienia 
zapach. Obudziła męża, którego zmysł powonienia dawno przeszedł na emery-
turę, natomiast ją wiele zapachów przyprawiało o migrenę.
Dom, w którym mieszkali, wybudowany został tuż przed wojną przez dziadka 
Eustachego. Wewnątrz był wielokrotnie przebudowywany i dzielony na mniejsze 
mieszkania. Kiedy dzieci wyprowadziły się na swoje, wyremontowali dwa duże 
pokoje i tam urządzili sobie przytulną przestrzeń.
Reszta domu, szczególnie suterena, pełna była zakamarków, drzwi, za którymi 
niespodziewanie wyrastał ceglany mur, starych szaf – zbyt ciężkich i dużych, aby 
dało się je wynieść wąskimi schodami. Rzadko zaglądali więc do tego królestwa 
kurzu i pajęczyn.
Niestety, brzydki zapach wydobywał się właśnie stamtąd. Uzbrojeni w latarkę 
i czujny nos Lucyny zaczęli przeszukiwać pomieszczenia w nieużywanej części 
domu. Za wielką starą szafą znaleźli właściciela tego upojnego aromatu. Był to 
zmumifi kowany kot, który prawdopodobnie po zjedzeniu trutki na szczury, scho-
wał się w ciemnym kącie, by dokończyć żywota. Aby go wydostać, musieli odsu-
nąć ciężki mebel. Nie udało się tego zrobić bez wyjęcia jego zawartości. Wśród 
pudeł i rupieci natknęli się na zniszczoną tekturową walizkę. Uszkodzony zamek 
odskoczył z trzaskiem i jej zawartość rozsypała się na podłogę.
Następnego dnia Lucyna postanowiła uporządkować fotografi e, kartki pocztowe 
i przewiązane tasiemkami paczki listów, które przeleżały wiele lat we wnętrzu 
tekturowej walizki. Bezwiednie zaczęła przeglądać zdjęcia, odczytywać pozdro-
wienia z wakacyjnych widokówek. Równym i ładnym charakterem pisma Hanki 
zaczęły napływać wydarzenia i ludzie żyjący niegdyś w tym domu.
Świt rozproszył światło nocnej lampki, przy której Lucyna ze łzami w oczach czy-
tała wojenne wspomnienia młodziutkiej Hanki – o tułaczce i ciężkiej pracy na 
terenie Niemiec, o tym, z jaką determinacją walczyła, aby nie rozdzielono jej 
z chorym ojcem. Wreszcie o nocy, kiedy seria w okna z karabinu maszynowe-
go postawiła na nogi cały dom. Wśród odłamków potłuczonego szkła leżał na 
podłodze, w samej tylko bieliźnie, jej ukochany brat. Z rozbitej głowy sączyła się 
krew. Tak jak stał, został zabrany z domu i brutalnie wepchnięty do samochodu 
Gestapo.
Hanka, wtulona w ciepłą jeszcze pościel na łóżku brata, szeroko otwartymi oczy-
ma wpatrywała się w rozgwieżdżone zimowe niebo, które obojętnie trwało w swo-
im majestacie. Nigdy więcej nie zobaczyła swojego brata bliźniaka, Wiesławka, 
zwanego w domu Sławkiem.
Wśród listów Lucyna odkryła też zabawne historie, chociażby taką: Hanka wraz 
z małymi wtedy jeszcze synkami spędza wakacje w Sopocie. Na plaży zauważa 
młodą, wilkowatą sunię, która całymi dniami biega wśród plażowiczów, pije słoną 
morską wodę i wyjada resztki z koszy na śmiecie. Przygarnia ją i przez miesiąc 
ukrywa jej istnienie przed mężem. Zobowiązuje dzieci do utrzymania tajemnicy. 
One aż drżą z dumy i radości, że będą miały własnego pieska. Topsi była uko-
chanym psem całej rodziny, panoszyła się w warszawskim ogrodzie i wiernie 
strzegła domostwa.
Lucyna poczuła, jak jej dom ożył. Ze zdumieniem przeglądała stare fotografi e, 
rozpoznając ludzi z opowiadań Hanki, którzy - tak jak lubiła ona - wystawiali na 
tarasie, jej tarasie, twarze do wiosennego słońca. Ogród na przedwojennych fo-
tografi ach był wielkim trawnikiem z kilkoma małymi drzewkami. Duży taras domu 
dziś osłania potężna korona starej moreli, która raczy co jakiś czas najsłodszymi 
owocami na świecie.
Lucyna nigdy nie poznała osobiście Hanki – matki swojego męża – ale zdechły 
kot i tekturowa walizka pozwoliły jej poczuć się częścią czegoś większego, połą-
czyć przeszłość z teraźniejszością.

***

Poniżej tekst napisany przez 
uczestniczkę ubiegłorocznych 
warsztatów pisarskich. Jego 
autorka, Barbara Filipowicz-
Zarębska, otrzymała jedną 
z nagród dodatkowych 
w konkursie literackim 
organizowanym w 2014 r.
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UCHODźCY ludzie odmienni kulturowo
Mocny temat, który dzieli

Kim są uchodźcy, czego potrzebują, 
czego chcą od nas i czy rzeczywiście 
powinniśmy ich przyjąć? To temat, który 
w ostatnim czasie mocno dzieli i polityków, 
i opinię publiczną.
Ustalamy więc fakty, wyjaśniamy nieścisło-
ści i związek imigrantów z polskimi senio-
rami.
Na początek – zdania naszych polityków 
na temat przyjęcia do Polski imigrantów.
„Polska przyjmie tylko uchodźców, a nie 
emigrantów ekonomicznych, i już dziś mogę 
powiedzieć - nie będzie ich zbyt wielu. Z całą 
pewnością mniej, niż w latach 90-tych, gdy 
Polska przyjęła ponad 80 tys. uchodźców 
z Czeczenii. Dziś już nawet o tym nie pamię-
tamy. (…) Chcę państwa zapewnić, że w ne-
gocjacjach, które teraz toczymy, stawiamy 
konkretne warunki: rozdzielenie uchodźców 
od emigrantów ekonomicznych, uszczelnienie 
zewnętrznych granic UE oraz pełna kontrola 
naszych służb nad osobami, które przyjmie-
my.”
Ewa Kopacz, tvn24.pl

„Proces napływu imigrantów będzie prawdo-
podobnie nadal trwał. (...) Są państwa, które 
na własną rękę próbują sobie radzić. Jeśli 
dziś Unia Europejska apeluje o solidarność, to 
powinna zaproponować państwom skuteczne 
rozwiązanie problemu, a nie przerzucać na 
nie odpowiedzialność. Nie jesteśmy tak boga-
ci jak kraje tzw. "starej unii". W związku z tym, 
skoro jest problem uchodźców, to muszą być 
brane pod uwagę możliwości poszczególnych 
państw członkowskich. Trzeba, aby polska 
władza stawiała tę kwestię jasno.”
Beata Szydło, gosc.pl

„Najpierw zwiększa się liczba uchodźców, 
później oni narzucają swoją wrażliwość. Jeśli 
ktoś nie wierzy, to niech spojrzy na Szwecję, 
gdzie są 52 strefy szariatu, boją się wywie-
szać flagę, bo jest krzyż - mówił. - Czy chce-
cie, żeby tak było u nas? Żebyśmy przestawali 
być gospodarzami we własnym kraju? Ja tego 
nie chcę i nie chce tego Prawo i Sprawiedli-
wość.”
Jarosław Kaczyński, natemat.pl

„Mamy w Polsce małe mieszkania, niskie pen-
sje i skromne emerytury. Oglądając w telewizji 
uchodźców, zauważyłem, że oni wyglądają 
lepiej niż my. Są dobrze odżywieni, dobrze 
ubrani, a może nawet są bogatsi niż my. (…) 
Rozumiem ich. My, Polacy, również byliśmy 
imigrantami i uchodźcami za komunizmu. 
Ale gdziekolwiek poszliśmy, respektowaliśmy 
lokalną kulturę i prawa. Ci imigranci są inni. 
Nawet drugie czy trzecie pokolenie (…) wciąż 
zwracały się przeciw krajom gospodarzy.”
Lech Wałęsa, jpost.com

„Jesteśmy wezwani, by rozpoznać twarz Chry-
stusa w uchodźcach, bo byłem przybyszem, 
mówił, a przyjęliście mnie. (..) Jeśli odpowiedź 
sprowadzimy tylko do alternatywy przyjąć 
czy nie przyjąć uchodźców, popełnimy wielki 
błąd. Ważne jest bowiem, aby postawić sobie 
najpierw pytanie, co to znaczy przyjąć i do 
jakich konkretnych działań nas to zobowią-
zuje, a więc w jaki sposób włączyć tych ludzi 
w nasze społeczeństwo. Pomoc powinna być 
organizowana wobec wszystkich uchodźców 
bez względu na religię i wyznanie”
Prymas Wojciech Polak, natemat.pl

Związek między uchodźcami
a ludźmi starszymi
Podobnie jak Niemcy, Polska od wielu lat boryka się 
z problemem starzejącego się społeczeństwa. Wraz 
z polepszeniem warunków życia i jakości służby zdrowia 
od upadku komunizmu zmniejszyło się wsparcie dla wie-
lodzietnych rodzin. Z tego powodu młodzi przedkłada-
ją karierę nad zakładanie rodziny i często decydują się 
na ten krok po osiągnięciu stabilności finansowej, tj. po 
skończeniu 30 lat. W ten sposób liczba urodzonych dzie-
ci stopniowo, ale stale, maleje, podczas gdy ludzie starsi 
stają się coraz liczniejszą grupą społeczną. Popularność 
tzw. umów śmieciowych, połączona ze zmniejszającą 
się liczbą ludzi chętnych do pracy sprawia z kolei, że 
państwo nie ma od kogo odłożyć podatków na emerytury 
dla mężczyzn po 67. i kobiet po 65. roku życia.

Nowy start, ale gdzie?
O ile na problem umów o dzieło czy na zlecenie nie 
ma obecnie natychmiastowego lekarstwa, to przyjazd 
uchodźców może zagwarantować Polsce obecność siły 
roboczej o niewygórowanych żądaniach, gotowej wyko-
nywać pracę fizyczną za najniższą krajową.
Wojna domowa w Syrii trwa już od czterech lat i do tej 
pory nie widać końca. Pomiędzy siłami zbrojnymi dyk-
tatorskiego prezydenta Baszszara al-Asada a we-
wnętrznie rozdartą opozycją złożoną z Syryjskiej Ko-
alicji Narodowej, ugrupowaniu zrzeszającym syryjską 
opozycję krajową i emigracyjną; Państwa Islamskiego, 
organizacji terrorystycznej okupującej część terytorium 
Syrii i Iraku i odpowiedzialnej za większość zamachów 
na całym globie; oraz Powszechnych Jednostek 
Obrony narodu kurdyjskiego, możliwość przywróce-
nia pokoju w tym regionie jest nadal znikoma. Obywa-
tele Syrii, niezależnie od prezentowanych poglądów czy 
piastowanych stanowisk, przebywają w stanie ciągłego 
zagrożenia i są zmuszeni do emigracji. Europa stała się 
głównym celem imigracji ze względu na szczodry sys-
tem socjalny umożliwiający poszukiwaczom azylu, któ-

rzy nierzadko zmuszeni byli pozostawić swój dobytek za 
sobą, nowy start. Jednak nie wszystkim krajom Europy 
jest to na rękę, z przyczyn natury zarówno ekonomicz-
nej, jak i społecznej.

Dwa tysiące imigrantów 
w Polsce
Polskie społeczeństwo w większości opowiada się prze-
ciw przyjęciu imigrantów, jednak, wbrew temu, co mogą 
mówić partie systemowe w celu zjednania sobie społe-
czeństwa na krótko przed wyborami do parlamentu, de-
cyzja już została podjęta. Polska już zgodziła się przyjąć 
1000 uchodźców w ramach relokacji z Grecji i Włoszech, 
a następne 1000 w ramach przesiedleń z obozów spoza 
UE. Pierwsze 160 osób dotarło do Warszawy już w sierp-
niu, chociaż były to wyłącznie chrześcijańskie rodziny. 
Jednak poza dwoma tysiącami ludzi polski rząd zdecy-
dował się przyjąć dodatkowe 4000 uchodźców w latach 
2016-2017.  

Zaakceptować odmienność
kulturową
Warto zauważyć, że ci „obcy nawiedzający Europę” są 
w zdecydowanej większości obywatelami państwa, któ-
re stało się zbyt niebezpieczne, aby móc w nim miesz-
kać bez obawy o własne życie. Jest więc zrozumiałe, 
że finansowe wsparcie nie jest jedynym, a nawet nie 
najważniejszym, czego ci ludzie potrzebują. Najbardziej 
liczy się akceptacja ze strony społeczeństwa. Aby Pola-
cy i Syryjczycy mogli się porozumieć, obie strony muszą 
zaakceptować odmienność kulturową swoich sąsiadów, 
jednocześnie znajdując najoczywistsze podobieństwa 
w swojej kulturze, jakimi jest troska o bliźnich, nieza-
chwiana świadomość narodowa oraz wspólnota ludzi 
wygnanych. Wydarzenia w Syrii są wszak odzwiercie-
dleniem sytuacji Polski podczas zaborów i rządów ko-
munistycznych.

Jakub Majkowski
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Nie dajmy umrzeć Tomkowi
Lekarze mówili, że nie ma najmniejszych szans, aby Tomek przeżył. Ale rodzina, 

przyjaciele i pracownicy fi rmy, w której pracował, nie poddawali się. Tomek wciąż 
żyje. A jego bliscy mają nadzieję, że kolejne leczenie pomoże…

Odrastający guz
Najpierw była operacja usunięcia 
6-centymetrowego guza w Aka-
demickim Szpitalu Klinicznym 
im. J. Mikulicza-Radeckiego we 
Wrocławiu. Niestety, guz odrósł 
w ciągu miesiąca do 7 cm. Dzięki 
wsparciu rodziny Tomek szukał 
pomocy nawet w jednym z naj-
lepszych szpitali onkologicznych 
w Berlinie. Ale nie udało się… – 
Lekarze powiedzieli, że nie ma już 
najmniejszych szans na to, aby 
Tomek przeżył – wspominają jego 
najbliżsi.

Jednak nie poddali się i nie uwie-
rzyli w tę tragiczną diagnozę. – 
Nie możemy i nawet nie chcemy 
przekreślić życia Tomka. Będzie-
my walczyć i każdym sposobem 
pomożemy mu wrócić do zdro-
wia! – zapewniają.

Stan Tomka na chwilę się popra-
wił, ale, niestety, nie na długo… 
Znów pojawiły się bóle głowy, 
omdlenia, zaburzenia równowagi. 
Badania rezonansem pokazywały 
guza wielkości początkowej. 

Nadzieja w nowej terapii
Tak jest do dzisiaj. Bliscy Tomka są jednak zdeterminowani, ponieważ po-
jawił się cień nadziei podczas leczenia metodami niekonwencjonalnymi. 
Tomek przyjmuje obecnie lekarstwo, które powoduje, że zaczyna odzy-
skiwać mowę i lepsze samopoczucie. Sęk w tym, że terapia ta wymaga 
bardzo długiego czasu i jest bardzo kosztowna.
Dlatego rodzina Tomka, jego przyjaciele oraz koledzy-cukiernicy z fi rmy 
„Piekarz” zwracają się z prośbą do wszystkich, którzy mogliby wspomóc 
leczenie Tomka. 

Będziemy wdzięczni za wpłaty:

nr konta 02 2030 0045 1130 0000 0857 9010
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. Odział w Wałbrzychu
z dopiskiem: Pomoc dla Tomka
Wpłat można dokonywać w każdy sposób, m.in.:
• na Poczcie Polskiej przekazem pocztowym
• przelewem dokonanym w placówce bankowej lub przez internet

Liczy się każda, nawet najmniejsza 
kwota. Nie dajmy umrzeć 
człowiekowi, który ma dla kogo żyć. 
Który chciałby pracować. Który ma 
tylko 37 lat…

Redakcja „Gazety Senior” przyłącza 
się do prośby o wsparcie na rzecz 
Tomka.

Tomek ma 37 lat i od ponad roku zmaga się z bardzo złośliwym 
nowotworem mózgu - glejakiem wielopostaciowym. Mimo 
wszystko nazywa się szczęściarzem, bo ma kochającą żonę 
i dwójkę dzieci: 8-letnią Wanessę i 13-letniego Martina. 
A także dobrych, sprawdzonych przyjaciół, którzy walczą 
o jego życie.

Pasją Tomka jest wędkarstwo oraz cukiernictwo. Z jednej 
z tych pasji narodził się jego zawód – pracował jako cukiernik 
w fi rmie „Piekarz”. Teraz jego koledzy i koleżanki z pracy 
starają się pomóc, zbierając pieniądze na terapię, którą 
rozpoczął. Ale pieniędzy wciąż jest za mało… fot. Archiwum prywatne
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Edukacja
PWN
www.ksiegarnia.pwn.pl

Żak Centrum Nauki i Biznesu
www.zak.edu.pl

801 100 777

Finanse
Bank BPH
www.bph.pl
Kapitalne Konto w Banku BPH 
jedyne polecane przez ZUS

801 800 012
58 300 79 29

Mennica Wrocławska 
www.mennicawroclawska.pl
Prezent od Mennicy w środu (patrz str. 8)

Informacje
Portal dla seniorów
www.gazetasenior.pl

Fundacja Zaczyn
www.ZdaniemSeniora.pl

534 701 114

Kultura i rozrywka
Agencja Artystyczna 
Pro Musica 
www.promusica.pl

71 337 32 08

Turystyka
Biuro Podróży Alfa Tour
www.alfatour.pl

61 662 67 30

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Lawendowy Zdrój 
Medycyna & SPA
Busko Zdrój, ul. Korczyńska 25

530 138 148 

Nad Wodospadem
Międzybrodzie Bialskie
ul. Medyków 19

796 862 060

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

ORW GRAAL
Świnoujście, ul. Bałtycka 8
ORW Polanika 
Chrusty, ul. Laskowa 95

91 321 35 55

41 260 50 60 

OW Halny
ul. Kamienna 3a, 58-540 Karpacz

75 761 91 85 

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

OW Star
Łeba, ul. Brzozowa 16

59 866 51 45 

Pensjonat Amelia 
Iwonicz Zdrój, ul. Kulczyńskiego 2

13 435 01 94

Pensjonat Piast 
Rewal, ul. Piastowska 2

34 314 86 92

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg 
– Podczele”
Kołobrzeg, ul. Koszalińska 72

94 354 31 16

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„POLEX-RUCH”
Ciechocinek, ul. Lorentowicza 4

54 283 42 11

Zakupy
Firanki.pl
Właścicielem Polskiej Sieci Sklepów Firanki.pl 
jest Galtex S.A. Poraj, ul. 3 Maja 128, 
Oddział w Częstochowie, ul. Rejtana 25/35
Adresy punktów sprzedaży na www.fi ranki.pl

Herbaty Kimvita
www.kimvita.pl

Krzesłka schodowe 
i schodołazy
www.windy-schodowe.pl

692 449 474
606 248 022

Maxcom telefony 
komórkowe
www.sklepmaxcom.pl

32 327 70 89

Rodzinne Gospodarstwo 
Pasieczne „Miody Dworskie”
Sokołow Małopolski, 
Trzebuska 436

607 478 165

Wydawnictwo Buk Rower 
www.sklep.bukrower.pl

Wydawnictwo Literackie
www.wydawnictwoliterackie.pl

Zdrowie i Uroda
Artcoll
www.artcoll.pl

22 720 35 96

Bivanol
Preparat dostępny w wybranych 
aptekach oraz na stronie 
www.Bivanol.pl 

22 228 20 13
12 384 83 21

Centrum Medyczne 
Synexus
www.przychodniasynexus.pl

22 223 37 17

Centrum Rehabilitacyjno 
Rekreacyjne Dobry Brat
Osiek, os. Dobry Brat 12

58 582 12 21

Doradca Medyczny 703 503 503

Fielmann (optyk)
Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, 
Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, 
Katowice, Koszalin, Kraków, 
Legnica, Łódź, Poznań, Płock, 
Radom, Rumia, Szczecin, 
Wrocław
www.fi elmann.com

GINJAL URIT, REUMPAPAI
Prepraraty dostepne w aptekach, 
sklepach zielarskich oraz na 
www.prostoznatury.pl

801 801 190
33 866 65 55

Kawon
www.sklep.kawon.com.pl
Dostępne w aptekach i sklepach 
zielarskich

65 572 08 22

Maść Niedźwiedzia TM
Dostępna w aptekach

Razem dla słuchu
www.razemdlasluchu.pl

22 333 30 00

Senior Park  
www.senior-home.pl
www.xxl-rehab.pl
www.seniorpark.pl

660 009 007

Telefon Zaufania dla 
Seniora              22 635 09 54

poniedziałki w godz. 17-20
wtorki w godz. 9-12
środy i czwartki w godz. 17-20
środy w godz. 14-16 
dyżur na temat choroby Alzheimera

Pomoc dla Tomka
nr konta 02 2030 0045 1130 0000 0857 9010
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. Odział w Wałbrzychu
z dopiskiem: Pomoc dla Tomka

ZROZUMIEĆ POTRZEBY
Pomagamy osobom 
chorym na otyłość 

• Prysznic - toaleta
• Wózki inwalidzkie
• Pomoc przy chodzeniu
• Łóżka - materace
• Meble

Senior Park 
Sp. z o.o. 
tel. 660 009 007 
www.seniorpark.pl

XXL REHAB 

Odwiedź stronę: 
www.xxl-rehab.pl

Niezbêdnik

Prenumerata 
tylko 20 zł 

za dostawê do domu

4 
wydania

szczegóły str. 8 

REKLAMA


