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Szukasz dobrego kredytu
bankowego lub ubezpieczenia?

Nie traæ cennego czasu
na porównywanie dziesi¹tek ofert.

Uczciwe i rzetelne wsparcie

Bezp³atna pomoc w uzyskaniu najlepszego 
kredytu lub ubezpieczenia

banków ubezpieczycieli

Dziesi¹tki ofert w jednym miejscu

Warto sie z nami skontaktowaæ

Zachowaj tê ulotkê na przysz³ośæ

marsza³ek 608 352 098
kredyt | ubezpieczenia Wroc³aw, ul. Kościuszki 35C
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ZAPEWNIAMY:

 

 opiekę lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów,

 rehabilitację,

 pranie odzieży,

 pokoje 2-osobowe z łazienkami,

 pełne wyżywienie – z uwzględnieniem diety  
wg zaleceń lekarza,

 tereny spacerowe,

 opiekę duszpasterską,

 organizację czasu wolnego  
poprzez programy kulturalno-oświatowe,

 usługi fryzjersko-kosmetyczne

Radosna Jesień  
w Przybrodzie za Przeźmierowem

Pensjonat  
Radosna Jesień 
ul. Kaźmierska 25, 62-090 Przybroda 
radosnajesien@domyopieki.pl

tel. 61 819 38 62
kom. 697 528 113

Wywiad, str. 2 - 3

Nie dojadajmy, co 
zostało! str. 9 - 11

Dla samotnych 
starszych 
osób Wigilia to 
najsmutniejszy dzień 
w roku. Pomóż to 
zmienić, str. 13

Innowacyjne zajęcia 
ruchowe dedykowane 

osobom starszym  
i z problemami ruchowymi. 

Zalecane w profilaktyce chorób 
Parkinsona, Alzheimera, 
cukrzycy, stwardnieniu 

rozsianym (SM), 
osteoporozie 

 i innych. 

Pierwsze spotkanie  
gratis 

Spółdzielnia Socjalna  
Pomagajmy Razem 

ul. Ściegiennego 50 (1 piętro) 
60-128 Poznań

kontakt@pomagajmy.eu

smoveyCOACH 
Ewa Stasik  

501 725 715

Zajęcia z pierścieniami 
wibracyjnymi  

1. Aktywuje 97% mięśni = spalanie 
tkanki tłuszczowej

2. Witalizuje ponad 100 milionów 
komórek ciała

3. Uelastycznia tkankę łączną

4. Mobilizuje układ trawienny

5. Stymuluje przemianę materii

6. Masuje i odciąża układ limfatyczny

7. Wspomaga układ odpornościowy 
i funkcjonowanie grasicy

8.  Wzmacnia układ sercowo naczyniowy

Izabella 
Skrybant-Dziewiątkowska

„Asystent Seniora” 
podsumowanie 
projektu, str. 4 - 5
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Magda Wieteska: Nie ma chyba w Polsce 
osoby, która nie znałaby Tercetu Egzotycz-
nego, zespołu, który od ponad półwiecza 
święci triumfy na scenie. Powspominajmy 
początki, bo nie jest tajemnicą, że Pani 
kariera muzyczna miała pójść w zupełnie 
innym kierunku…
Izabella Skrybant-Dziewiątkowska: To praw-
da. Choć w moim rodzinnym domu zawsze grała 
muzyka, bo tato był organistą, formalną edukację 
rozpoczęłam w liceum muzycznym. Potem dosta-
łam angaż do operetki, gdzie śpiewałam i grałam 
na altówce. Pierwszą rolę zagrałam w „Mów mi 
Teo”, w dodatku była to główna rola. No i tam wy-
patrzył mnie Zbyszek Dziewiątkowski. Polecił mu 
mnie zresztą Szymon Szurmiej, takimi mniej więcej 
słowami: „Słuchaj, jest taka piękna dziewczyna, 
o południowej urodzie, świetnie śpiewa i znakomi-
cie się rusza, idź zobacz ją, przydałaby się wam do 
zespołu”. Wtedy dyrektor Beata Artemska powie-
działa mi tak: „Jako dyrektor cię nie zwalniam, ale 
jako starsza koleżanka radzę ci, żebyś skorzystała 
z tej okazji”. Argumentowała, że po 40-tce będzie 
problem z karierą mezzosopranistki. No i tak Zby-
szek sprzątnął mnie z operetki.
Chociaż ja nie od razu się zachłysnęłam, bo nie 
wiedziałam, czy to są podchody mężczyzny do ko-
biety, czy rzeczywiście zawodowa współpraca. No, 
ale on był wytrwały i w końcu dopiął swego, czego 
owocem są nasze córki.
M.W.: No właśnie, wiem, że długo czekali-
ście Państwo na dzieci.
I.Z.-S.: Tak, przez lata się leczyłam, żeby zajść 
w ciążę. Los okazał się jednak dla mnie bardzo 
łaskawy, czego doświadczam zresztą przez całe 
życie. Nie dość, że doczekałam się dwóch pięk-
nych córek, to jeszcze Bóg nie pozwolił zabrać 
jednej z nich. Bo Ania w wieku 12 lat zachorowała 
na bardzo rzadką odmianę nowotworu – na całym 
świecie było tylko 19 takich przypadków. Lekarze 
nie dawali żadnej nadziei… A dziś, nie dość, że 
moja córka jest zdrową, piękną kobietą, to jeszcze 
dwa miesiące temu urodziła piękną, zdrową dziew-
czynkę! No i mamy wielkie szczęście w rodzinie 
z powodu maleńkiej Hani.

Dalej Izka, dasz radę!
Jest s³awna nie tylko w Polsce, ale na ca³ym świecie. 
Od ponad 50 lat nieprzerwanie na scenie. 
Nie zrezygnowa³a z zespo³u nawet wtedy, gdy umar³ 
jego za³o¿yciel i zarazem m¹¿ piosenkarki. O mi³ości, 
sile wiary, sposobach na utrzymanie urody i fi gury 
w rozmowie z Magd¹ Wietesk¹ 
opowiada Izabella 
Skrybant-Dziewi¹tkowska.
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REKLAMA

M.W.: Jest więc Pani wreszcie babcią, a przy 
tym wciąż atrakcyjną, pełną sił i werwy 
kobietą. Jakich sposobów Pani używa, aby 
zachować urodę i świetną sylwetkę?
I.Z.-S.: Przede wszystkim codzienna gimnastyka. 
Jak się człowiek dobrze rozgrzeje, to nie jest mu już 
ani zimno, ani smutno. Pływam, jeżdżę na rowerze, 
chociaż muszę przyznać, że nie lubię chodzić. Parę 
lat temu chciano mi wszczepić endoprotezę, ale 
codziennymi ćwiczeniami sama się wyprowadziłam 
na prostą.
Poza tym staram się pozytywnie myśleć. Mam przy 
łóżku „Potęgę podświadomości”, bardzo mądrą 
książkę, z której często korzystam i którą poleciła-
bym wszystkim ludziom, żeby przynajmniej dwa razy 
ją przeczytali, podkreślili ważne fragmenty i zaczęli 
według niej żyć.
Łykam uzupełniające mikroelementy, używam 
kremów przeciwzmarszczkowych z kwasem hia-
lurunowym, korzystam z zabiegów laserem, nie 
oszczędzam na nich, bo twarz jest moją wizytówką. 
Nie korzystam jednak z botoksu i tylko raz w życiu 
zrobiłam lifting, 25 lat temu, po wypadku, do którego 
doszło, gdy byłam w Stanach. Ale na złość i nie-
nawiść żadne kremy nie pomogą. Na szczęście ja 
lubię ludzi i bardzo dużo im zawdzięczam. Również 
to, że po śmierci Zbyszka reaktywowałam zespół.
M.W.: Dla wielu było to dużym zaskocze-
niem. Pół roku po odejściu męża Izabella 
Skrybant-Dziewiątkowska zagrała pierwszy 
koncert!
I.Z.-S.: Wiem, że Zbyszek by tego chciał. Chociaż 
przez kilka miesięcy po jego śmierci miałam zastój, 
nie mogłam pracować, normalnie żyć. Bo przecież 
spędziliśmy razem tyle lat, na scenie i w domu. I jak 
wyszłam pierwszy raz na scenę bez niego, przez 
chwilę dławiło mnie w gardle i bałam się, że nie dam 
rady. Ale wtedy usłyszałam jego głos, jak mówi mi: 
„Dalej, Izka, poradzisz sobie!”
Poza tym chce mi się dalej pracować, to jest chyba 
dla mnie sensem życia. Ruch, taniec dają mi siłę, 
pogodę ducha.
M.W.: Jak wyglądało Państwa małżeństwo? 
Nietrudno o kłótnie, gdy przebywa się ze 
sobą 24 godziny na dobę, a na domiar tego 
małżonkowie są artystami…
I.Z.-S.: Mój mąż był nie tylko wspaniałym czło-
wiekiem, ale dobrym mężem i dobrym ojcem dla 
naszych dzieci. Był również moim przyjacielem. 
Gdybym miała jeszcze raz wybierać męża, nie za-
wahałabym się ani chwili i znów wybrałabym Zbysz-

ka. Po raz drugi, trzeci, piąty!
Co do nieporozumień – zdarzały się, to oczywi-
ste, ale nauczyłam się odpuszczać, nie wchodzić 
w sprzeczki. Zresztą po roku bycia razem zrozumia-
łam, że nie mam żadnych szans wygrać w kłótni, 
więc po prostu wychodziłam. Kłótnie niszczą zwią-
zek, robi się jakaś przepaść, obcość. Po co? Wy-
starczy wyjść na kwadrans, ochłonąć, a potem na 
spokojnie porozmawiać.
M.W.: Nie był zazdrosny o wielbicieli, którzy 
zawsze Panią otaczali?
I.Z.-S.: No, był, był, ale ja mu nie dawałam powo-
dów do niepokoju. Tylko kwiaty od nich zawsze 
wyrzucał za okno. Zresztą, w naszym domu zawsze 
było wesoło, bośmy sobie nawzajem żarty robili, 
czasem nawet takie dość makabryczne. Raz na 
przykład wypłynęliśmy kajakiem na jezioro. Wy-
skoczyłam nagle do wody i za jakiś czas zaczęłam 
krzyczeć do Zbyszka, że się topię. Więc szybko 
podpłynął do mnie, a ja się wynurzam i widać, że 
wody mam zaledwie do pasa. Jaki był na mnie zły! 
W chwilę potem rzeczywiście poczułam się niepew-
nie i znów go zawołałam. Ale odkrzyknął, żebym 
teraz radziła sobie sama. Więc jakoś dopłynęłam do 
brzegu.
Albo taka sytuacja. Zbyszek miał irytujący zwyczaj 
uderzania mnie w tył głowy, gdy przychodził do 
domu. Mówił „cześć, Izka” i klepał mnie w tę głowę. 
Strasznie mnie to wkurzało. No więc pewnego razu 
zrobiłam z gazet manekina, ubrałam w swoje ciuchy, 
założyłam perukę i posadziłam przy stole tyłem do 
drzwi. Wchodzi Zbyszek i jak zwykle mówi to swoje 
„cześć, Izka” i uderza w tył głowy. A tu manekin 
nagle się rozsypuje. Jak on się wystraszył! Do dziś 
pamiętam wyraz jego twarzy!
Albo jak oglądał telewizję. Skakał i skakał po tych 
programach, jakby nic innego nie istniało na świecie. 
Niby go rozumiałam, bo tak rozładowywał zmęcze-
nie i napięcie, ale ileż można tym pilotem pstrykać? 
No więc zaczaiłam się przy drzwiach na niego i mu 
robię takie „łuu”, żeby go przestraszyć. A on na to: 
„może ta wasza matka i ładna, ale jaka głupia”. Ale 
powiedział to z takim uczuciem w głosie, że nawet 
nie mogłam się na niego obrazić.
M.W.: Minęło już 13 lat od śmierci Pani 
męża. Nie myślała Pani o tym, by jeszcze 
ułożyć sobie życie?
I.Z.-S.: Nie. Po części dlatego, że ja zawsze lubiłam 
starszych mężczyzn. A teraz, w moim wieku, starszy 
mężczyzna to byłby naprawdę bardzo, bardzo już 
mocno starszy pan… A mnie wciąż rozpiera energia.

M.W.: W wielu wywiadach mówi Pani o swo-
im życiu jako wspaniałej przygodzie. Nicze-
go Pani nie żałuje?
I.Z.-S.: Żałuję. Na przykład tego, że nie byłam cały 
czas z córkami, kiedy były malutkie. Po urodzeniu 
Ani dostałam kontrakt w USA, wyjechaliśmy na pół 
roku. Z córeczką została moja siostra, najlepsza 
opiekunka, jaką można sobie wymarzyć. Ale dziś 
wiem, że to ja powinnam być z małą przez ten cały 
czas, to ja powinnam zobaczyć jej pierwszy zą-
bek, usłyszeć pierwsze słowo „mama”. Później już 
zabieraliśmy córki w trasy koncertowe. 2-letnia Ania 
w fi nałowej scenie zawsze śpiewała razem z nami. 
Cała sala ryczała ze śmiechu.
M.W.: W 2010 r. otrzymała Pani Złoty Krzyż 
Zasługi oraz Medal Zasłużony Kulturze Glo-
ria Artis, a w zeszłym roku Medal Milito Pro 
Christo. To ważne odznaczenia…
I.Z.-S.: Jestem za nie wdzięczna i bardzo z nich 
dumna. Chyba najbardziej z tego ostatniego, które-
go przyznanie jest wyróżnieniem za godne życie, za 
życie bez żadnych skandali.
Natomiast na sukcesy zawodowe zespołu zapraco-
wali wszyscy ludzie, to nie jest moja indywidualna 
zasługa. I muzycy, i panowie od świateł. Nie ma 
u nas gwiazdy ani nie ma robotnika.
M.W.: Jakie ma Pani plany na najbliższy 
czas?
I.Z.-S.: Chcemy zrobić trasę po Niemczech z dość 
dużym programem, moim marzeniem jest też wielkie 
widowisko z udziałem muzyków z całej Polski.
A zaraz po świętach, 27 grudnia, zagramy koncert  
noworoczny, z którego dochód, jak co roku, prze-
znaczony jest na rzecz dzieci z Kliniki Transplantacji 
Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wro-
cławiu. Koncert połączony jest z promocją naszego 
najnowszego, 3-płytowego albumu wydanego przez 
Universal Music Polska „Tercet Egzotyczny – 50 lat 
legendy polskiej muzyki”, na którym znajdują się 
takie przeboje, jak „Malaguena”, „Granada”, „Cu-
-cu-ru-cu-cu Paloma”, „O Izabello”, „Gdzie te góry, 
gdzie te lasy”, „Ile wieczorów”, „Noc w Ekwadorze” i, 
oczywiście, największy hit zespołu „Pamelo żegnaj”.
M.W.: Czego zatem można Pani życzyć 
z okazji Świąt i Nowego Roku?
I.Z.-S.: Ach, tyle już mam! Jestem wdzięczna za to 
wszystko, a przede wszystkim za ludzi, za ich do-
broć, wiarę we mnie i to, że przy mnie są. Gdyby nie 
oni, nie chciałoby mi się tak bardzo, jak chce. Nadal 
chce. Pomimo upływu lat.
M.W.: Życzę więc dobrych ludzi wokół.
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Przyjazne Seniorom
Kreatywne

ul. Limanowskiego 7, 60-743 Poznań
czynne pn-pt 11-15 

www.alivia.pl

Skończ z samotnością
zrób pierwszy krok

zadzwoń:
tel. 61 30 70 602

tel. kom. 608 418 660

Zniżka 50 zł dla Seniorów 

STUDIO MATRYMONIALNE

REKLAMA

ul. Kasprzaka 16, Poznań 
przychodnia, II piętro
pn – czw: od 9:00 do 17:00
tel./fax 61 8666 997
kom: 691 630 959
e-mail: biuro@audio-lab.pl

 Szacuje się, że w 2015 r. liczba 
osób z niedosłuchem na świecie sięgnie 
700 milionów. W samej tylko Europie 
około 90 milionów osób, a w krajach roz-
wijających się liczba ta będzie dwa razy 
większa. W Polsce szacuje się, że osób 
z uszkodzonym słuchem jest około 5 mln 
i będzie ich przybywać, ponieważ współ-
cześnie w każdym wymiarze naszego ży-
cia otacza nas hałas. Częste przebywanie 
w hałasie na poziomie 85 dB nieuchron-
nie prowadzi do trwałego uszkodzenia 
słuchu. Niepokojące jest to, że poziom 
taki odpowiada poziomowi hałasu ruchu 
ulicznego. Nawet relaks np. wyjście na 
koncert może być dla naszych uszu nie-
bezpieczne i prowadzić do nieodwracal-
nych uszkodzeń narządu słuchu. 
 Chrońmy nasz słuch przez od-
powiednie ustawianie poziomu głośności 
odtwarzaczy. Dajmy od czasu do czasu 
odpocząć naszym uszom wsłuchując się 
w “ciszę” lasu, gór czy spacerując nad 
brzegiem morza. Jeśli jesteśmy narażeni 
na stały hałas np. w pracy – używajmy 
indywidualnych wkładek przeciwhałaso-
wych.

Dyplomowany protetyk słuchu
mgr Maciej Kmiecik

 ● refundacja NFZ 
 ● system wspomagający słyszenie dla 
dzieci i dorosłych

 ● indywidualne wkładki uszne
 ● bateria do aparatów słuchowych 
(6 szt. już za 15 zł)

 ● raty
 ● dojazd do pacjenta
 ● dodatkowe środki dla osób z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności

 ● akcesoria
 ● indywidualne ochronniki przed 
hałasem

W drugiej połowie maja 2015 r. rozpoczęły się w Po-
znaniu pilotażowe działania związane z projektem 
„Asystent seniora”. Projekt zakłada połączenie cen-
trum teleopieki, opieki medycznej w ramach podsta-
wowej opieki zdrowotnej i wsparcia wolontariuszy 
oraz pomocy sąsiedzkiej skierowanej do seniorów. 
Jego adresatami są osoby po 60. roku życia mieszka-
jące samotnie lub przebywające okresowo samotnie 
w domu, które ze względu na stan zdrowia (zaburze-
nia pamięci, osoby po incydentach kardiologicznych, 
neurologicznych, osoby ze zdiagnozowaną cukrzycą) 
wymagają stałego nadzoru.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu wyłonił 
także benefi cjentów spośród swoich podopiecznych 
o niskim dochodzie, których nie stać na zatrudnienie 
całodobowej pomocy i opieki. Wyłonieni seniorzy (10 
osób) wypełnili kartę o stanie swojego zdrowia, wska-
zując choroby i/lub rodzaj niepełnosprawności. Każda 
z osób wskazała także przynajmniej jedną, zamiesz-
kałą w sąsiedztwie, wybraną przez siebie osobę do 
kontaktu.

Udział w projekcie
Początkowo projekt miał trwać do końca października 
tego roku, jednak został przedłużony do końca 2015 
roku. Za realizację działań odpowiedzialni byli: Cen-
termed Poznań Sp. z o.o., Centrum Inicjatyw Senioral-
nych w Poznaniu, Fundacja Innowacji Wspierających 
Samodzielność Niezależni z Gdyni, Stowarzyszenie 
Medycyna Polska Oddział w Poznaniu oraz Stowarzy-
szenie Wzajemnej Pomocy Flandria.
W projekcie wzięło udział 11 osób, w tym 5 mężczyzn 
i 6 kobiet (1 małżeństwo). Wszyscy seniorzy otrzyma-
li usługi teleopiekuńcze oraz wsparcie wolontariuszy. 
Dwie osoby skorzystały z bezpłatnej opieki w ramach 
POZ.
Wolontariusze przed podjęciem zadań w projekcie 
wzięli udział w szkoleniach dot. opieki nad seniorami. 
Wśród wolontariuszek znalazło się 5 osób powyżej 50. 
roku życia oraz 6 osób w wieku 20-31 lat. Większość 
z nich spotykała się z seniorami raz w tygodniu, niektó-
rzy utrzymywali również kontakt telefoniczny. Wspar-
cie osób starszych skupiało się wokół dotrzymywania 
im towarzystwa, czytania książek i prasy, wspólnych 
spacerów, pomocy w zakupach, realizacji recept, kon-
taktu z lekarzem i organizacji wizyty domowej.

„Asystent Seniora”
Zakoñczy³ siê projekt „Asystent seniora” maj¹cy na celu wsparcie 
osób starszych w zakresie opieki medycznej i pomocy s¹siedzkiej. 
Jak mówi Monika Szel¹giewicz, koordynatorka projektu, kobiety czê-
ściej wybiera³y tylko teleopiekê, natomiast mê¿czyźni kompleksowe 
wsparcie.

podsumowanie projektu



Chcesz płacić 
jedną niższą ratę? 

Zadzwoń, policzymy, 
ile możesz 
zaoszczędzić. 

Masz kilka 
kredytów? 

Tel. 608 352 098
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Salon ³azienek i p³ytek SANPOL
ul. Pokrzywno 8, Poznań
pn-pt 10.00 - 18.00, sb 10.00 - 16.00

 � produkty doskonałej jakości
 � bezpłatny transport 
 � możliwość zakupu z usługą montażu
 � pomoc projektanta wnętrz
 � profesjonalny serwis posprzedażowy

 � wspaniała ekspozycja i inspirujące aranżacje
 � a przede wszystkim ludzie, którzy 
chętnie poświęcą Tobie czas i pomogą 
bezproblemowo urządzić łazienkę

Nasi doradcy dzięki swojemu doświadczeniu i fachowej wiedzy, 
podpowiedzą jak zrobić to funkcjonalnie, modnie i wygodnie. 
Twoja ³azienka bêdzie piêkna i bezpieczna.

Urządzasz łazienkę? 

Porozmawiajmy o Twojej łazience

Ponad
20 lat 

doświadczenia

Salony SANPOL to:

Zapraszamy!

www.sanpol.pl

dla odwiedzających nasz Salon z tą gazetą do 31.03.2016

Upominek

REKLAMA

Rozmowy 
o zdrowiu i życiu
Usługi teleopiekuńcze zapewniła gdyńska Fundacja 
Niezależni. Centrala telefoniczna Fundacji to miej-
sce, gdzie każdego dnia dyżurują przeszkoleni te-
leopiekunowie, których umiejętności i kompetencje 
zostały sprawdzone oraz udoskonalone w trakcie 
szkoleń służących wsparciu w budowaniu profe-
sjonalnego podejścia do wykonywanego zadania. 
W skład zespołu teleopiekunów wchodzą m.in.: 
psycholog, ratownik medyczny i pracownik socjalny.
Każdy z podopiecznych centrum teleopieki posiada 
indywidualną kartę informacyjną, którą wcześniej 
wypełnił, dzięki czemu żadne zgłoszenie nie jest 
anonimowe. Każdego dnia teleopiekunowie prze-
prowadzają z abonentami rozmowy o charakterze 
towarzyskim, budującym zaufanie. W trakcie roz-
mowy kontrolowana jest również jakość połączenia 
alarmowego.
Seniorzy biorący udział w projekcie najczęściej po-
ruszali tematy związane z lękiem o zdrowie i życie. 
Opowiadali też o samotności i potrzebie kontaktu, 
dzielili się codziennymi przeżyciami.

Pomoc sąsiedzka
Bardzo ważnym ogniwem projektu jest pomoc są-
siedzka i wsparcie wolontariuszy, za organizację 
którego odpowiedzialne były Stowarzyszenie Flan-
dria we współpracy ze Stowarzyszeniem Medycy-
na Polska, Centermed Poznań Sp. z o.o. i Centrum 
Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Zorganizowano 
międzypokoleniową grupę 3-5 wolontariuszy, któ-
rych zadaniem było wsparcie seniorów w ich miej-
scu zamieszkania. Każda osoba objęta projektem 
była odwiedzana przez wolontariusza w zależności 
od potrzeb i indywidualnych preferencji (1-2 razy 
w miesiącu przez czas trwania projektu).
Kolejnym elementem pomocy jest włączenie w sieć 

wsparcia sąsiadów, a więc osób znajdujących się 
w najbliższym otoczeniu seniorów. Rola sąsiada 
polega na szybkiej interwencji na prośbę Centrum 
Alarmowego w sytuacji braku kontaktu z podopiecz-
nym, utrzymywaniu kontaktu z wolontariuszem 
i przekazywaniu informacji o niepokojących sygna-
łach do Centrum Alarmowego oraz utrzymywaniu 
sporadycznego kontaktu sąsiedzkiego. Pomoc są-
siedzka oraz działania wolontariuszy to bardzo waż-
ne elementy powodzenia programu mającego na 
celu wzmocnienie samodzielności i niezależności 
seniorów od wsparcia instytucjonalnego.
Siedem osób wskazało sąsiada, który otrzymał klu-
cze i został poinformowany o projekcie, a trzy osoby 
wskazały członków rodziny (dzieci, rodzeństwo).

Samodzielna 
decyzja seniora
Jedna osoba skorzystała z wizyt domowych lekarza 
rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej.
Jak podają organizatorzy, seniorzy bardzo angażu-
ją się w projekt, chętnie biorą udział w wywiadach, 
reportażach, chcąc przekonać innych do udziału. 
Co istotne, o przystąpieniu do projektu chce decy-
dować sam senior – w przypadku zgłoszeń seniora 
przez osoby trzecie (dzieci, rodzeństwo) zazwyczaj 
benefi cjent rezygnował lub nie korzystał w pełni 
z możliwości projektu.
Wszyscy uczestnicy wyrażali satysfakcję oraz chęć 
kontynuacji.
– Zgłosiło się również wiele osób chcących poma-
gać i to właśnie dzięki nim mogliśmy zorganizować 
wsparcie również dla tych seniorów, którzy z powo-
du ograniczonej liczby miejsc, nie mogli otrzymać 
całego pakietu. Oprócz towarzystwa wolontariusza, 
zorganizowaliśmy dla chętnych seniorów wsparcie 
pielęgniarki środowiskowej i lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej – informują koordynatorzy.
Red. MW



Ułatwiamy Twoje Życie!
KRZESEŁKA SCHODOWE I SCHODOŁAZY DLA SENIORÓW

692 449 474, 606 248 022
www.windy-schodowe.pl
ZNIŻKI DLA OSÓB PO 65. ROKU ŻYCIA
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Grudzień 2015
Bezpłatne badanie wzroku
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria zaprasza mieszkańców 
Poznania i okolic na bezpłatne komputerowe badanie wzroku. Termin: 
22 grudnia 2015, godz. 14.00-16.00. Miejsce: ul. Św. Marcin 58/64 (piętro 
III). Rejestracja pod nr tel. 664 999 886.

Warsztaty Mereżki
Stowarzyszenie Lepszy Świat zaprasza 18.12 o godz. 17.00 na warsztaty 
mereżki. Choć mereżka kojarzy nam się z wykończeniem serwetki, to na 
warsztatach, prócz poznania jej tajników, postaramy się ją zastosować 
jako haft dekoracyjny. Powyciągamy parę nitek, porobimy kilka dziurek 
i tym sposobem ażurowo ozdobimy naszą tkaninę. Warsztaty poprowadzi 
Natalia Zofi a Janowska. Miejsce: ul. Libelta 22. Udział bezpłatny. Zapisy: 
tworzmy@lepszyswiat.org.pl, kom. 514 389 987.

Sylwester na Placu Wolności
Sylwester miejski w Poznaniu po raz kolejny zostanie zorganizowany na 
placu Wolności. W tym roku powitamy nowy rok w rytmie swinga. Tego-
roczny miejski sylwester, odbywający się pod szyldem „Swingujący Po-
znań”, rozbrzmi polskimi i zagranicznymi hitami z lat 60., 70. i 80. oraz 
muzyką fi lmową. Wykonają je znany z grupy Polüzjanci Kuba Badach, 
a także Marysia Sadowska, Hania Stach, Kasia K8 Rościńska, Ewa Na-
wrot i Jarosław Krużołek. Koncert rozpocznie się o godzinie 21 i potrwa 
pięć godzin. 

Wieczór kolędowy
Eurocafe zaprasza na wieczór kolędowy, który odbędzie się 18.12 o godz. 
18.00 w Galerii MM przy ul. Św. Marcin 24. Rezerwacja: Galeria MM 
(ul. Św. Marcin 24), kontakt: 61 222 59 91. Wstęp wolny. Podczas wieczo-
ru kolędowego będzie można zakupić zestaw kawa/herbata oraz porcja 
ciasta w promocyjnej cenie 15 zł.

Styczeń 2016
Akademia Podróży Wojażer  
Akademia Podróży Wojażer zaprasza na styczniowe spotkania. W pro-
gramie: 4.01, godz. 18.00 Spotkanie noworoczno-podróżnicze, gościem 
będzie Henryka Cwynar-Morawska – licencjonowany przewodnik po Rzy-
mie. Miejsce: Winiarnia Chimera, ul. Dominikańska 7. 21.01, godz.18.00 
Spotkanie podróżnicze "Osobliwości Sumatry", gościem będzie Kajetan 

Gosławski, który opowie o swojej wyprawie do Azji i zaprezentuje unika-
towe zdjęcia z miejsc, do których turyści nigdy nie dotarli. Na spotkanie 
konieczne zapisy.
Wyjazdy z Wojażerem: 16.01 Szlakiem kościółków drewnianych ze żłóbka-
mi w Puszczy Zielonka. 6-7.02 Poczdam-Cottbus, czyli przyjemne z poży-
tecznym: zabytki, przeceny, karnawałowy korowód. Bliższe informacje i za-
pisy: Akademia Podróży Wojażer, ul. Dąbrowskiego 28a, tel. 61 662 84 03, 
www.akademiawojazer.pl.

Teatr Ósmego Dnia za 5 zł
„I rozstawili namiot wśród nas” - 14, 15, 16.01, godz. 19.00, Sala Teatru 
Ósmego Dnia, ul. Ratajczaka 44, II p. Bilety na hasło „Poznański senior” 
w cenie 5 zł.
„Egzorcyzmy. Święte Krowy” - 22, 23.01, godz. 19.00, Sala Teatru Ósme-
go Dnia, ul. Ratajczaka 44, II p. Bilety: na hasło „Poznański senior” w ce-
nie 5 zł.
Na wszystkie wydarzenia należy rezerwować bilety/wejściówki, 
tel. 61 855 20 86, teatr@osmego.art.pl, www.osmego.art.pl (wszystkie in-
formacje w zakładce aktualności).

Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek 
UWAGA: od 1 grudnia 2015 zmienia się adres biura. Stowarzyszanie Pi-
lotów Wycieczek zaprasza do nowej siedziby przy ul. Bukowskiej 15 (nie-
daleko ul. Zeylanda). Dyżury bez zmian: poniedziałek 13.00-18.00 i środa 
11.00-16.00. Nowy numer telefonu: 881 701 911 lub 603 955 070. 
11.01 Prelekcja i spotkanie „Rzeka Św. Wawrzyńca łącząca Ocean Atlan-
tycki z wielkimi Jeziorami USA”- prelegent Urszula Idziak. Spotkanie od-
będzie się w nowej siedzibie przy ul. Bukowskiej 15. 23.01 Wycieczka 
„Zwiedzamy Kościan i wielkopolskie szopki”. Konieczne zapisy. 30.01 Wy-
cieczka „Bydgoszcz jakiej nie znamy”. Zapisy w biurze.

Pomoc dla schroniska
Seniorzy z Klubu Seniora 82 zwracają się do mieszkańców Poznania 
z prośbą o pomoc. Jeśli nie jest Państwu obojętny los kotów i psów ze 
schroniska to mogą Państwo pomóc przynosząc suchą karmę, smycze, 
obroże, szelki, miski, garnki, koce lub pledy. Dary przynosić można od 
poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-18.00 do siedziby Klubu Seniora 
przy ul. Krakowskiej 10. Informacje tel.: 505 799 074.

Zajęcia plastyczne dla seniorów
Fundacja Serdecznik zaprasza seniorów na zajęcia plastyczne. Na zaję-
ciach seniorzy rozwijają swoje umiejętności plastyczne rysując i malując 
w różnych technikach pod okiem profesjonalnych artystów - pedagogów. 

Centrum Inicjatyw Senioralnych 
poleca w grudniu i styczniu. 
ul. Mickiewicza 9a, 60-833 Poznań, tel./fax: 61 857 21 11, 61 842 35 09

REKLAMA
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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

Buksa 
Travel

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

ul. Orkana 5, Bielsko-Biała
e-mail: biuro@buksatravel.pl     www.buksatravel.pl
tel. 33 811 77 26

Albaniaod  1329 zł
Albaniaod  1329 zł

Bułgaria
od  1309 złBułgaria
od  1309 złBułgaria
od  1309 złBułgaria

Włochy
od  1069 zł

hotel

hotel  

hotele

REKLAMA

Fundacja zaprasza na zajęcia plastyczne w środy o godz. 11.30. Warsz-
taty odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny zegarowe. W gru-
pie warsztatowej jest maksymalnie 8 uczestników. Fundacja zapewnia 
narzędzia i materiały do pracy. Miejsce: pracownia plastyczna przy ul. 
Grodziskiej 15 (dzielnica Grunwald). Koszt miesięczny zajęć wynosi 30 
zł. Zajęcia są dofi nansowywane prze Fundację. Kontakt: 505 418 957

Bezpłatne porady psychologiczne w Centrum Inicjatyw 

Senioralnych
Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprasza do skorzystania z bezpłatnych 
porad psychologicznych. Wystarczy zadzwonić lub przyjść i zarezerwo-
wać termin. Zapraszamy w każdą środę w godzinach 12.00-14.00 na 
ul. Mickiewicza 9a. Prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie terminu: 
tel. 61 847 21 11. 

Dyżury Miejskiej Rady Seniorów
Chcąc być bliżej poznańskich Seniorów członkowie Miejskiej Rady Se-
niorów zapraszają zainteresowanych na rozmowy podczas dyżurów. 
Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mickiewicza 9A, tel.: 61/842-35-09, 
godz. 10:00 – 11:00 każdy czwartek. Zalecane wcześniejsze zgłoszenie 
telefoniczne: 61 847 21 11. 

Seniorze – zacznij działać w Klubie Starszaka !
Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO zapra-
sza wszystkich starszych mieszkańców Poznania i okolic na spotkania 
Klubu Starszaka. W ramach klubu Seniorzy: biorą udział w świetnych 
bezpłatnych zajęciach z rękodzieła, majsterkowania, fotografowania i in-
nych wybranych; spotykają się przy pysznych poczęstunkach i w super 
atmosferze; wspólnie angażują się w ważne działania na rzecz innych (na 
przykład najmłodszych); dzielą się swoimi umiejętnościami, nawiązują 
nowe wyjątkowe znajomości, robią coś ważnego dla swojego otoczenia 
i innych seniorów. Termin: każdy wtorek o godz. 11.00 w siedzibie Sto-
warzyszenia CREO przy ul. Sienkiewicza 13/3 w Poznaniu. Zgłoszenia 
pod numerem telefonu: 61 22 675 30. Udział w Klubie Starszaka nic nie 
kosztuje.

Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc w Poznaniu otwar-
tych na potrzeby seniorów poprzez dostosowanie architektury oraz oferowanie 
produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy. Miejsca te muszą 
sprawiać, aby osoby starsze czuły się w nich swobodnie i były uprzejmie trakto-
wane i obsługiwane.
Miejsca Przyjazne Seniorom tworzą własną sieć i będą promowane za pośred-
nictwem dostępnych kanałów medialnych, przede wszystkim poprzez: stronę 
internetową Centrum Inicjatyw Senioralnych – organizatora akcji (www.centru-
mis.pl), profi l Centrum IS na portalu Facebook (www.facebook.com/CentrumIS), 
profi l Miejsc Przyjaznych Seniorom na portalu Facebook (www.facebook.com/
MiejscaPrzyjazneSeniorom), miejski serwis internetowy „Miejski Informator Multi-
medialny” (www.poznan.pl) oraz w miarę możliwości audycje senioralne w radiu 
Merkury i Emaus.
Miejsca wybrane w ramach projektu otrzymają Certyfi kat „Miejsca przyjaznego 
seniorom” i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.

Ważne zmiany w regulaminie
–  Za nami już niemal cztery lata trwania akcji, ale i cztery lata bezcennego do-
świadczenia. Po wewnętrznych dyskusjach zespołu Centrum IS, Komisji konkur-
sowej i Kapituły uznaliśmy, że warto wprowadzić kilka – naszym zdaniem ważnych 
i potrzebnych – zmian. Przede wszystkim zapraszamy do przesyłania wniosków 
te podmioty, które działają już minimum 6 miesięcy i mają się już czym pochwalić. 
Do wniosku prosimy dołączyć 3 rekomendacje napisane przez seniorów – bo to 
dla nich jest ta akcja i przede wszystkim ich opinia jest dla nas ważna. Trzecią 
ważną zmianą jest fakt, że jeśli wyróżnione miejsce nie będzie kontynuowało 
dobrej praktyki uważności na potrzeby seniorów, po ponownej wizycie Komisji 
będziemy mieli możliwość odebrania certyfi katu. Wszystkie zmiany wprowadzi-
liśmy po to, by jeszcze bardziej zadbać o rzetelność przekazywanych seniorom 
informacji na temat polecanych miejsc – mówi Anna Kubiak, koordynatorka akcji 

Miejsce Przyjazne Seniorom.
Zgłoszenia mogą składać instytucje, fi rmy, organizacje oraz inne podmioty speł-
niające kryteria Regulaminu wymienione w pkt. 3, które działają co najmniej od 
6 miesięcy na rzecz seniorów w Poznaniu.
Uroczyste wręczenie Certyfi katów odbywać się będzie raz w roku podczas inau-
guracji Senioralni Poznań.
Regulamin wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wszelkie dodatkowe informa-
cje można uzyskać w Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz za pośrednictwem 
strony internetowej Organizatora – www.centrumis.pl.

Miejsce Przyjazne Seniorom

Jeśli posiadasz ofertê produktów lub us³ug dostosowanych do potrzeb lub 
specjalnie skierowanych do osób starszych, przyst¹p do akcji „Miejsce przyjazne 
seniorom” i zdob¹dź certyfi kat, który wyró¿ni twoj¹ fi rmê spośród wielu innych!

zdobądź certyfi kat!

Mili Seniorzy, Drogie Seniorki!

W tym świ¹tecznym czasie ¿yczymy Wam 
spokoju w sercu, dobrych ludzi wokó³, ludzkiej 
serdeczności i wszystkiego, co najpiêkniejsze. 
Nie zapominajcie marzyæ i próbowaæ nowych 
inicjatyw. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e najlepsze 
jeszcze przed Wami.  

Zespó³ Centrum Inicjatyw Senioralnych 

inicjatyw. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e najlepsze 

W tym świ¹tecznym czasie ¿yczymy Wam 
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Dwie witaminy życia
Witamina K2 oraz witamina D3 to dwa składniki nie-
zbędne do prawidłowego funkcjonowania układu 
kostnego i układu krążenia. A choroby tych układów 
to jedne z najczęstszych schorzeń dotykających se-
niorów. Można im jednak zapobiegać poprzez upra-
wianie systematycznej aktywności ruchowej, uspraw-
niającej organizm oraz stosowanie odpowiedniej diety 
uwzględniającej właściwą suplementację.

Naukowcy odkryli, że połączenie dwóch witamin: K2 oraz D3 może obni-
żyć aż o 50% ryzyko chorób układu krążenia oraz zapobiec osteoporo-
zie, a nawet zredukować ją aż o 25%.
Witamina K ma działanie zwiększające krzepliwość krwi oraz pomaga 
w utrzymaniu zdrowych kości i układu krążenia. Aktywuje białka MGP 
(Matrix Gla Protein) odpowiedzialne za prawidłową dystrybucję wapnia 
do kości, a w rezultacie kieruje wapń bezpośrednio do kości, skutecznie 
zapobiegając jego odkładaniu się w tętnicach. Badania wykazały, że od-
powiednia dawka witaminy K2 wpływa także na redukcję już istniejących 
zwapnień oraz płytki miażdżycowej. 
Niedobór witaminy prowadzi natomiast do braku wapnia w kościach przy 
jednoczesnym zwapnieniu arterii (zjawisko to nazywane jest tzw. „para-
doksem wapnia”). To dlatego, pomimo przyjmowania wapnia, może dojść 
w organizmie do osteoporozy i zwapnień naczyń krwionośnych. 

Dla zdrowych kości i serca
Witamina D3, nazywana „witaminą życia” ma niebagatelne znaczenie dla 
naszego organizmu.  Zwiększa odporność na różnego rodzaju infekcje, 
wspomaga układ kostny i wzmacnia mięśnie, a także chroni przed nowo-
tworami. Dodatkowo reguluje homeostazę wapnia i fosforanów, zwiększa 
ich wchłanianie w obrębie nerek oraz wpływa na rozwój i mineralizację 
kości. 
Niedobór witaminy D3 uniemożliwia przyswajanie wapnia w organizmie, 
a niedobór witaminy K2 nie pozwala na transport wapnia bezpośrednio 
do kości. Dlatego tak ważny jest odpowiedni poziom tych składników, by 
zachować zdrowe kości i zdrowe serce.
Optymalną dawką, która gwarantuje efektywne działanie oraz zapewnia 
skuteczną ochronę przed osteoporozą i miażdżycą jest 100 mcg witaminy 
K2 dziennie. Witamina K2 znajduje się w produktach sfermentowanych, 
a jej największe stężenie zawiera natto. Czym jest natto? To japońska po-
trawa ze sfermentowanej soi zawierająca największe stężenie naturalnej 
witaminy K2 w formie MK-7, czyli najlepiej przyswajalnej przez organizm. 
W składzie natto znajduje się enzym zwany nattokinazą, który wpływa 
korzystnie na wszystkie procesy życiowe zachodzące w organizmie.

Idealne połączenie życiodajnych 
witamin
Witamina K2 MK-7 pozyskana z natto minimalizuje ryzyko chorób serca 
i chorób kości oraz jest cennym źródłem minerałów takich jak: potas, ma-
gnes, żelazo, fosfor, wapń, które odgrywają istotną rolę w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizmu.
Naturalna Witamina K2+D3 zawiera naturalną witaminę K2 MK-7 w opty-
malnej dawce 100 mcg oraz witaminę D3 1000 jednostek, zapewniając 
skuteczność działania w zapobieganiu chorobom kości i układu krążenia 
oraz nie wywołując skutków ubocznych.
Jeśli zatem chcemy cieszyć się dobrym zdrowiem, mieć zdrowe serce 
i zdrowe kości powinniśmy pamiętać, by w naszej codziennej diecie nie 
zabrakło dwóch witamin życia - witaminy K2 i D3.

Naturalna Witamina K2+D3 (100 mcg + 1000 j.m.)
Unikalne połączenie witaminy K2 MK-7 i witaminy D3
Witamina K2 w postacie MK-7 – najskuteczniejsze działanie
100% naturalne pochodzenie – ekstrakt natto
Menachinon-7 – najbardziej aktywna biologicznie forma witaminy K
Obniża ryzyko chorób układu krążenia i układu kostnego
Chroni przed osteoporozą i miażdżycą 
Zapewnia prawidłową dystrybucję wapnia do kości
Redukuje zwapnienie tętnic i zapobiega ich powstawaniu
Zapewnia prawidłowe krzepnięcie krwi

Bezpieczeństwo przyjmowania:
Preparat nie zawiera: glutenu, kazeiny, laktozy, cukru, soli, drożdży, pszenicy i jest produkowany bez użycia 
sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Witamina K wpływa na krzepnięcie krwi, dlatego osoby stosujące leki przeciwkrzepliwe powinny skonsultować 
przyjmowanie witaminy z lekarzem.

Promocyjna cena: 74 zł
Regularna cena: 88 zł

Zamówienia
Strona producenta:
www.NaturalnaK2.pl

Telefonicznie:
Infolinia: 22 228 20 13 lub 12 384 83 21

Darmowa dostawa przy zamówieniu 2 opakowań 
przez infolinię lub stronę www.NaturalnaK2.pl

Apteki internetowe:
www.Zdro-Vita.pl
www.aptekanet.pl

Najlepsze apteki 
na terenie kraju
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Oddaj się w ręce refl eksologa, który 
pomoże zadbać o Twój CUD.

Metodami znanymi od wieków 
usprawni pracę krwioobiegu, 
wyciszy układ nerwowy, ukoi ból, 
poprawi przemianę materii. 

Refl eksologia jest to terapia naturalna, 
bezinwazyjna, skuteczna i całkowicie 
bezpieczna. 

Refl eksologia polega na uciskaniu 
receptorów znajdujących się na 
stopach i dłoniach, powodując 
reakcje fi zjologiczne, które 
uruchamiają proces samo leczenia.
To metoda wolna od niekorzystnych 
dla organizmu efektów ubocznych.

To nie refl eksolog leczy, 
tylko organizm leczy się sam – 
terapeuta tylko pomaga mu 
naturalnie i prawidłowo funkcjonować.

Ewa Stasik 501 725 715
Spółdzielnia Socjalna Pomagajmy Razem, ul. Ściegiennego 50 (1 piętro), 60-128 Poznań

kontakt@pomagajmy.eu, www.pomagajmy.eu

Czy masz chwile
         dla siebie?

Czy wiesz jak zadbać o swój…
Ciało – Umysł – Duch

…CUD?

MASZ PYTANIA? 
ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ BIOMAG: 22 636 08 71
WWW.BIOMAG.PL

GABINET BIOMAG POZNAŃ
UL. WARSZAWSKA 112 
OS. PRZYJAŹNI 132B 

CUKRZYCA
OSTEOPOROZA
NADCIŚNIENIE
REUMATYZM
MIGRENY
ALZHEIMER
PARKINSON
BÓLE STAWÓW I KRĘGOSŁUPA
NIETRZYMANIE MOCZU
KŁOPOTY Z PROSTATĄ

LECZYMY:
CUKRZYCĘ
OSTEOPOROZĘ
NADCIŚNIENIE
REUMATYZM
MIGRENY
ALZHEIMERA
PARKINSONA 
BÓLE STAWÓW
I KRĘGOSŁUPA
NIETRZYMANIE MOCZU
KŁOPOTY Z PROSTATĄ

ZADZWOŃ, PRZEKONAJ SIĘ SAM
WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE!

602 730 274
61 679 33 73
www.biomag.pl

MAGNETOTERAPIA 
LECZY PONAD 100 SCHORZEŃ

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE!
ZADZWOŃ I UMÓW 
SIĘ NA WIZYTĘ.

Z TYM KUPONEM 5 BEZPŁATNYCH WIZYT 
W NASZYM GABINECIE.
NIE CZEKAJ, SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ! 

Choć święta to piękny i rodzinny czas, to za długie 
biesiadowanie przy stole może skończyć się dla nas 
źle. Zbyt duża ilość i różnorodność dań często powo-
dują niestrawność, której towarzyszą takie objawy 
jak: bóle brzucha, nudności, a nawet wymioty, zgaga 
i odbijania, wzdęcia i wiatry, biegunka. Nasilają się 
wtedy również dolegliwości związane z żylakami od-
bytu (guzki hemoroidalne).
Z upływem lat spada metabolizm, pojawiają się za-
burzenia trawienne. Zmniejsza się również spraw-
ność trawienia pokarmów i wchłaniania składników 
pokarmowych i ich wykorzystanie w procesach me-
tabolicznych, a także wydzielanie soków żołądko-
wych i enzymów trawiennych. Pogarsza się wchła-
nianie w jelicie cienkim oraz zwalnia perystaltyka 
jelita grubego, co prowadzi do zaparć.

REKLAMA

Nie dojadajmy, co zostało!

lekarz medycyny 
Anna Wicherek

Święta to czas, gdy znacznie dłużej niż na co dzień biesiadujemy przy rodzinnym 
stole. O tym, jak niebezpieczne może być świąteczne przejedzenie, zwłaszcza 
dla osób w wieku senioralnym z przewlekłymi chorobami jelit, żołądka, wątroby 
i trzustki opowiada lekarz medycyny Anna Wicherek, zajmująca się również 
dietoterapią. Jak mówi, początkowo naukę dietetyki dedykowała sobie i swojej 
rodzinie, by zrodzoną w ten sposób pasję przenieść na grunt zawodowy. Dziś 
pomaga swoim pacjentom, obejmując ich holistyczną opieką, od diagnostyki 
przez farmakoterapię, dietetoterapię aż do psychodietetyki.   
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Gabinet 
Protetyki Słuchu

pn-pt: od 9 do 17
rejestracja tel. 61 22 101 51, 
ul. Poznańska 18a/1, Poznań

www.aaparatysluchowe.com

 ● diagnostyka słuchu
 ● aparaty słuchowe dla dzieci i dorosłych
 ● urządzenia wspomagające słyszenie
 ● konsultacje laryngologa, audiologa, 
foniatry

 ● naprawa aparatów słuchowych
 ● baterie, fi ltry i inne akcesoria do 
aparatów słuchowych

 ● sprzedaż ratalna
 ● możliwość dojazdu do pacjenta

Święta a choroby przewlekłe
Wybierając produkty w świątecznym menu, nie możemy zapominać o naszych 
chorobach przewlekłych, przede wszystkim dietozależnych. I tak przy cukrzycy 
(zarówno insulinozależnej i insulinoniezależnej) należy stosować dietę z ogra-
niczeniem cukru, przy dnie moczanowej – z ograniczeniem puryn. Chorując na 
nadciśnienie tętnicze trzeba zadbać o zmniejszenie w diecie sodu (zawiera go 
np. sól kuchenna), na hiperlipidemię – o ograniczenie tłuszczów pochodzenia 
zwierzęcego, podobnie jak przy alergiach i nietolerancjach pokarmowych, choro-
bie wrzodowej i zapalnej przewodu pokarmowego.
Wybierajmy potrawy lekkostrawne, ubogotłuszczowe, raczej gotowane i duszone 
niż smażone i pieczone.

Efekty kulinarnej rozpusty
Niestrawność, zgaga, biegunka, wzdęcia i wiatry często towarzyszą kulinarnej 
rozpuście. Ucztowanie w czasie świąt może odbić się na naszym zdrowiu przez 
długi czas po ich zakończeniu. Ważne jest, by nie „dojadać” tego, co zostało. 
Panuje przekonanie, że trzeba zjeść wszystko, bo szkoda wyrzucać. Jeżeli przy-
gotowaliśmy zbyt dużą ilość lub zaproszeni goście nie dotarli, możemy zamrozić 

takie potrawy w dniu ich przygotowania. Ale tylko świeże!
Skutki kulinarnych szaleństw najbardziej odczuje nasza wątroba, żołądek, a na-
stępnie jelita. Obciążona trzustka też da o sobie znać. Cały organizm przeżyje 
prawdziwą rewolucję, więc zróbmy wszystko, by do niej nie dopuścić!

Symptomy „zatrutej” wątroby
Wątroba jest narządem o zasadniczym znaczeniu. To jeden z największych or-
ganów, o niezwykle ważnych funkcjach: jest odpowiedzialna za produkcję biał-
ka, metabolizm glukozy, żelaza i cholesterolu oraz za odtruwanie organizmu ze 
wszystkich toksyn i szkodliwych składników.
Jak zatem poznać najważniejsze symptomy „zatrutej” wątroby?
Są nimi bóle i skurcze w nadbrzuszu, szczególnie w prawym podżebrzu, uczucie 
ciężaru, świąd skóry, żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu), zmiana koloru moczu 
i kału, biegunka, która może doprowadzić do odwodnienia i zaburzeń elektrolito-
wych, a co za tym idzie do upośledzenia funkcjonowania nerek oraz osłabienie 
i zmęczenie. Z takimi objawami należy zgłosić się do lekarza rodzinnego, który 
nas zbada i zleci badania laboratoryjne.
Bezpośrednio z wątrobą związany jest pęcherzyk żółciowy, który również może 
ucierpieć w czasie świątecznego biesiadowania. Aby go ochronić, pijmy zioła żół-
ciopędne: miętę, ostropest (Sylimarol), karczoch (Cynacholin, Cynarex, Rapha-
cholin) i mieszanki ziołowe (Iberogast, Rowachol).

Jak ochronić żołądek
Żołądek, przepełniony różnorodnymi potrawami świątecznymi w dużych ilościach, 
nie nadąża z produkcją soków trawiennych, a jego rozciągnięte ściany wywołują 

Kilka rad jak 
zdrowo świętować
• Do przygotowania posiłków używaj 

przypraw sprzyjającym trawieniu (zioła 
świeże i suszone, natka pietruszki, 
kminek, kurkuma, majeranek, czosnek, 
koper).

• Potrawy próbuj symbolicznie.

• Gryź dokładnie i długo – żołądek łatwiej 
strawi bardziej rozdrobniony pokarm.

• Ogranicz słodycze i zrezygnuj ze 
słodzonych napojów gazowanych 
(to są puste kalorie, sprzyjają zgadze 
i wzdęciom).

• Pamiętaj o przerwach między posiłkami 
(minimum 3 godz).

• W przerwach wychodź na spacer, 
bo ruch przyspiesza pracę przewodu 
pokarmowego.

• Odrzuć wyrzuty sumienia i stres 
związany z jedzeniem. Stres też 
powoduje bolesne skurcze przewodu 
pokarmowego.

• Alkohol pij z umiarem (nie obciążaj 
dodatkowo wątroby).
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Zadbamy o Twoje stopyZadbamy o Twoje stopy

Dolegliwościami stóp zajmują się specjaliści podologii

PODOLOGIAPODOLOGIA

61-694 Poznań, ul. Żołnierzy Lenino 3 (osiedle Wilczy Młyn) · tel. +48 61 826 84 96 · mobile: +48 602 347 159

www.instytutpodologii.pl

Wykonujemy następujące zabiegi:
· stopa cukrzycowa – profilaktyka i pielęgnacja
· wrastające i wkręcające się paznokcie
· badanie chorób płytki paznokciowej
· pedicure podologiczny
· klamry korygujące, drutowe
· tamponada
· usuwanie odcisków
· usuwanie modzeli
· pękające pięty
· opatrunki ran na stopach
· odciążenia
· grzybica paznokci
· grzybica stóp
· kurzajki, brodawki
· nadpotliwość stóp
· suchość skóry stóp
· stopa sportowca

Instytut posiada najnowocześniejszy sprzęt w Polsce pod względem 
wykonywania zabiegów podologiocznych oraz pielęgnacji stóp.

nasilenie objawów refl uksu żołądkowo-przełykowego.
Refl uks żołądkowo-przełykowy polega na cofaniu się kwaśnej treści pokarmowej 
z żołądka do przełyku, w którym drażni błonę śluzową, powodując uciążliwą zga-
gę, odbijania, nudności, a nawet wymioty. Dlatego ważne jest, by posiłki przyj-
mować często, nawet 5 -7 razy na dobę, ale w małych porcjach. Odstęp między 
posiłkami powinien wynosić minimum 3 godziny.
Kleik z siemienia lnianego pomoże ochronić nasz żołądek. Przygotujemy go 
z mielonych nasion lnu (łyżkę zalej szklanką wrzątku, wymieszaj i odstaw na kwa-
drans). Kleik trzeba zjeść godzinę po wstaniu od stołu. Pobudza on jelita do pracy 
i łagodzi zgagę. Przy skłonności do niej pomocne są leki zobojętniające kwas 
solny (Alugastrin, Maalox, Manti, Rennie i inne) i zmniejszające jego wydzielanie 
(Ranigast, IPP – te leki powinien zalecić lekarz).

Co na zgagę?
Gdy dokucza nam zgaga, możemy spróbować złagodzić ją, zjadając garść mig-
dałów, które mają odczyn zasadowy, więc neutralizują kwas solny w żołądku. 
Podrażnienie przełyku łagodzi sok z aloesu. Nie jedzmy jednak czekolady i ce-
buli, bo rozluźniają dolny zwieracz przełyku, sprzyjając cofaniu się pokarmu. Zre-
zygnujmy z kawy, słodyczy, tłuszczu, owoców cytrusowych, ponieważ nasilają 
wydzielanie kwasu solnego w żołądku, którego nadmiar jest odpowiedzialny za 
wystąpienie zgagi. Przebierzmy się w luźne ubranie, gdyż ucisk na żołądek nasi-
la zgagę. Unikajmy jednak po posiłkach pozycji leżącej, a do snu ułóżmy się na 
lewym boku, by zapobiec cofaniu się treści z żołądka do przełyku. Łagodząco 
zadziała też pozycja „półsiedząca”.
Gdy w żołądku zalega treść pokarmowa, wypijmy ciepłą herbatę, np. miętową, 
z rumianku lub dzikiej róży. Można dodać do niej cynamon lub imbir. Aromatycz-
ny napar przeciwdziała nudnościom, rozkurcza żołądek i powoduje, że przestaje 
w nim zalegać jedzenie, o ile wypijemy go w ciągu godziny od posiłku.
Przy uczuciu pełności ulgę przyniesie również napar z dziurawca, szałwii lub ma-
jeranku, a napar z melisy zadziała rozkurczowo, przeciwbólowo i złagodzi nud-
ności.

Bardzo ważna trzustka
Trzustka pełni w naszym organizmie dwie ważne funkcje: dostarcza do jelita 
cienkiego enzymy umożliwiające trawienie pożywienia (białek, węglowodanów 
i tłuszczów) oraz produkuje hormony regulujące poziom glukozy we krwi – insu-
linę. Z powodu przejedzenia nadmiernie obciążona trzustka nie daje rady wypro-
dukować odpowiedniej ilości enzymów trawiennych. Gdy jest podrażniona, może 
pojawić się ból w lewym podżebrzu, opasujący, przeszywający i promieniujący do 
pleców. Gdy przejedzeniu towarzyszy duża ilość alkoholu, może dojść do ostrego 

zapalenia trzustki, które musi być leczone w szpitalu. Aby temu zapobiec, należy 
unikać tłustych, obfi tych posiłków i nadmiernego spożycia alkoholu. Jeżeli prze-
byliśmy w przeszłości zapalenie trzustki, tym bardziej powinniśmy być odporni na 
pokusy świątecznego stołu, ponieważ choroba ta lubi nawracać lub przerodzić 
się bez ostrzeżenia w postać przewlekłą. Innymi objawami zapalenia trzustki, 
prócz nasilonego bólu brzucha, są obfi te wymioty, tłuszczowe stolce i gorączka.
To, co się dzieje w naszych jelitach, jest wynikiem zaburzeń powstałych w ww. 
częściach przewodu pokarmowego (brak enzymów i soków trawiennych itp.). 
Niestrawione resztki pokarmowe, zalegając w jelicie cienkim, stwarzają idealne 
warunki do rozwoju szkodliwej fl ory bakteryjnej.
Efektem są bóle brzucha, uporczywe wzdęcia i kolki, biegunki lub zaparcia oraz 
żylaki odbytu jako wynik zaburzeń oddawania stolca.

Sposoby na wzdęcia i…
Aby nie dopuścić do tych objawów należałoby unikać stanu przejedzenia. Jednak 
trzymanie zbilansowanej diety w trakcie świąt, czyli takiej, która ma odpowiednie 
proporcje wszystkich składników odżywczych (białka, tłuszcze, węglowodany) ra-
czej nie jest możliwe z uwagi na nasze polskie tradycje. Można jednak łagodzić 
dolegliwości. I tak na wzdęcia polecana jest gorąca herbata z kopru włoskiego 
lub z mięty ze szczyptą kminku oraz sam kminek. Pomoże łagodne masowanie 
brzucha, ruchem okrężnym, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara oraz 
ciepłe okłady, które przyspieszają usuwanie gazów z organizmu (termofor). A na 
przyszłość warto pamiętać o dodawaniu do potraw wzdymających szczypty imbi-
ru lub czosnku czy majeranku.

… na zaparcia
Przy zaparciach możemy zachęcić nasze jelita do pracy, wypijając na czczo 
2 szklanki ciepłej, przegotowanej wody z 2 łyżkami miodu i sokiem z cytryny. 
Pomogą także suszone śliwki lub śliwkowy napój (wigilijny kompot z suszonych 
owoców) oraz papka otrębowo-lniana (2 łyżki zmielonego siemienia zalej niewiel-
ką ilością ciepłej wody. Gdy napęcznieje, dodaj do niego otręby pszenne i staran-
nie wymieszaj. Jedz, popijając wodą, najlepiej przed snem. Otręby warto na co 
dzień dodawać do zup i sałatek, wówczas prawdopodobnie do zaparć w ogóle nie 
dojdzie), a także olej lniany (np. z dodatkiem kiwi).

Biegunka
Naturalnym lekiem przeciw biegunce jest napar z suszonych jagód borówki czer-
nic. W razie braku poprawy należy zażyć Smectę lub węgiel medyczny.

 Radziła lek. n. med. Anna Wicherek

Zdrowie



Tel. 608 352 098

Zadzwoń, zapytaj o wysokość składki.

Ubezpiecz dom, mieszkanie od ognia, zalania a także 
wartościowe rzeczy od kradzieży (dzieła sztuki, biżuterię, 
sprzęt elektroniczny). Zabezpiecz rzeczy osobiste od rozboju 
(portfel, pieniądze, karty płatnicze, telefon, laptop, klucze i inne).  
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Pomoc w utrzymaniu czystości w  mieszkaniu/domu

Higiena osobista i pielęgnacja

Wsparcie w codziennych czynościach

Towarzyszenie w codziennym życiu, aktywizacja
społeczna i fizyczna

ROK ZAŁOŻENIA 1919

10
pkt.

1 cegielka to

Posiadacze Karty Klienta Społem
mogą wspomóc jedną z trzech poznańskich organizacji

REKLAMA

Pomoc



Złóż zamówienie na roczną 
prenumeratę

Zaprenumeruj i już 
nie przegapisz żadnego wydania! 

Dokonuj¹c wp³aty nale¿y obowi¹zkowo podaæ:
Dane Odbiorcy (redakcji):

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

szczegóły str. 22

6 wydań
24 zł
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ZAPEWNIAMY:

 

 opiekę lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów,

 rehabilitację,

 pranie odzieży,

 pokoje 2-osobowe z łazienkami,

 pełne wyżywienie – z uwzględnieniem diety  
wg zaleceń lekarza,

 tereny spacerowe,

 opiekę duszpasterską,

 organizację czasu wolnego  
poprzez programy kulturalno-oświatowe,

 usługi fryzjersko-kosmetyczne

Radosna Jesień  
w Przybrodzie za Przeźmierowem

Pensjonat  
Radosna Jesień 
ul. Kaźmierska 25, 62-090 Przybroda 
radosnajesien@domyopieki.pl

tel. 61 819 38 62
kom. 697 528 113

W Wigilię miałam trochę jedzenia, zapaliłam świecz-
kę i pomodliłam za swoich bliskich, zjadłam trosz-
kę, no i myślę, popatrzę sobie w telewizję, jak inni 
spędzają święta… Taka moja ubiegłoroczna Wigilia 
była… – opowiada 89-letnia pani Marta. Jakie będą 
jej święta w tym roku?
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” pomaga na co 
dzień samotnym starszym osobom, takim jak pani 
Marta.
- Nasi wolontariusze odwiedzają ich w domach, spę-
dzają czas, rozmawiają, wypełniają codzienną pustkę 
– mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia  
- Ale wiemy, że najtrudniejszym czasem dla nich są 
właśnie święta. Samotna wigilia przypomina jeszcze 
boleśniej o bliskich, którzy odeszli. Dlatego co roku 
organizujemy dla naszych podopiecznych spotkania 
wigilijne tam, gdzie działamy: w Warszawie, Poznaniu 
i Lublinie. Chcemy, by wyszli  z domu do ludzi, spró-
bowali naszego barszczu wigilijnego, pośmiali się z 
Mikołajem. Żeby zapomnieli na tych kilka godzin, że 
są sami. My będziemy razem z nimi.
Na wigilii Stowarzyszenia są zawsze życzliwi wolon-
tariusze, choinka, stół ze świątecznymi potrawami i 
Mikołaj. 
- Organizacja wigilii wraz ze świątecznym upominkiem 
to koszt 50 zł dla 1 osoby – mówi Joanna Mielczarek 

- Mamy pod opieką ponad 300 samotnych osób. Do 
seniorów, którzy już nie mogą wyjść z domu, przyjdą 
nasi wolontariusze. Chcemy, żeby przynieśli każde-
mu świąteczny prezent i wigilijne pierogi. Dla każdej z 
tych osób to koszt minimum 30 zł.
Czy warto podarować komuś nieznanemu taki pre-
zent? 
- Radość ze wspólnych wigilii stowarzyszenia najle-
piej oddają uśmiechy, wzruszenie i wdzięczność na 
twarzach naszych podopiecznych – mówi Agnieszka 
Szafrańska, wolontariuszka – my wiemy, że tak na-
prawdę dla większości z nich to będzie w ogóle jedy-
na prawdziwa Wigilia.
- Jest tak bardzo przyjemnie, serdecznie, bardzo miło 
i z przyjemnością wspominam tę wigilię u „małych 
braci…”, choinka śliczna, śpiewamy kolędy, jest Mi-
kołaj, jest z kim porozmawiać… Bardzo sympatycz-
nie! – wspomina ze wzruszeniem pani Henryka, pod-
opieczna z Warszawy.

Pomóc może każdy. Wesprzeć akcję można na stro-
nie http://www.malibracia.org.pl/wigilia/
e-mail: info@malibracia.org.pl, tel. 501 151 045

REKLAMA

Dla samotnych starszych 
osób Wigilia to najsmutniejszy 
dzień w roku.

Pomóż to zmienić!

konto Bank Zachodni WBK XXVII o/Warszawa 
95 1090 1043 0000 0001 0112 4551

Prenumerata 
z dostawą do domu

Pomoc



KASA POLSKA
ul. Piątkowska 110
60-649 Poznań
tel. 61 295 95 50
www.kasapolska.pl

pożyczki gotówkowe
konta osobiste
karty VISA
przelewy

USŁUGI FINANSOWE

Przyjdź 
do naszej 

placówki i spytaj 
o szczegóły.
Zapraszamy.

Tel. 608 352 098

Potrzebny kredyt 
gotówkowy, 
samochodowy, 
hipoteczny?

Zadzwoń i sprawdź, jaką ratę zapłacisz.

Oferta 25 banków 
w jednym miejscu. 
Oszczędzasz czas 
i pieniądze. 
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Konkurs Drzewo Pokoleń został zorganizowany 
przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fun-
dację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
w celu wyłonienia i uhonorowania inicjatyw zmie-
rzających do poprawy życia osób starszych.

Jeśli Wasza fi rma, organizacja pozarządowa czy 
projekt studencki zajmują się realizacją działań 
takich, jak np. walka z dyskryminacją seniorów, 
zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie 
odpowiedniej opieki zdrowotnej albo też dostar-

czanie usług przyczyniających się do poprawy 
warunków i jakości życia seniorów – warto po-
wiedzieć o tym światu.

Nagroda Lignum Generationes zostanie wrę-
czona zwycięzcom poszczególnych kategorii 
konkursowych. Aby przystąpić do konkursu, 
należy wypełnić formularz dostępny na stronie: 
www.drzewopokolen.umed.pl i wysłać go do 
4 stycznia 2016 r.

Drzewo Pokoleń
weź udział w konkursie!

Jeśli działasz na rzecz poprawy 
życia seniorów i jesteś studentem, 
biznesmenem lub pracujesz 
w organizacji pozarządowej – 
wystartuj w konkursie i zdobądź 
honorową statuetkę.

Biuro Rektora Uniwersytetu 
Medycznego w £odzi
al. Kościuszki 4, 90 – 419 £ódź,
z dopiskiem „Konkurs Drzewo Pokoleń”.

Uwieńczeniem konkursu będzie uroczysta gala, podczas 
której poznamy zwycięzców wszystkich kategorii 
konkursowych.
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Seniorzy z dobrą historią... kredytową... mają łatwiej.
Zbli¿aj¹ siê świêta, a wiêc i wydatki na ich organizacjê oraz na prezenty, któ-
rych przecie¿ nie mo¿e zabrakn¹æ. Byæ mo¿e planujesz wzi¹æ kredyt? Jeśli tak, 
to na pewno liczysz siê z tym, ¿e instytucja fi nansowa bêdzie interesowaæ siê 
wysokości¹ emerytury i określi twoj¹ zdolnośæ kredytow¹. Ale czy wiesz, ¿e 
bank sprawdzi tak¿e, jakie s¹ twoje fi nansowe nawyki i jak sp³aca³eś kredyty 
w przesz³ości? Z pomoc¹ przyjdzie mu Biuro Informacji Kredytowej.

Pozytywna historia kredytowa działa zawsze 
na korzyść kredytobiorcy. Taką właśnie może 
pochwalić się większość Polaków. 90 procent 
informacji zgromadzonych przez BIK to wyłącz-
nie pozytywne dane o sumiennych i regularnych 
spłatach naszych zobowiązań.
Brak historii kredytowej wcale nie jest zaletą, 
ponieważ dla banku jesteś wtedy zupełnie ano-
nimowym kredytobiorcą. Jeżeli nigdy nie brałeś 
nawet najmniejszego kredytu, nikt nie wie, jak 
zachowujesz się jako kredytobiorca. Czy odpo-
wiedzialnie i terminowo spłacasz raty, a może 
reagujesz dopiero na pisemne wezwanie po-
życzkodawcy? Tego nawet ty sam nie możesz 
być pewny. Dlatego, jeżeli planujesz zaciągnąć 
większy kredyt, warto najpierw wziąć jakiś drob-
ny, np. na rower czy wycieczkę.
Seniorze, co wiesz o BIK?
BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest instytucją 
powołaną przez banki oraz Związek Banków Pol-
skich, która ma ustawowe prawo do gromadzenia 
informacji dotyczących kredytów zaciąganych przez 
nas w bankach i SKOK-ach oraz innych instytucjach 
upoważnionych do udzielania kredytów konsumenc-
kich. Są to zarówno informacje pozytywne, jeżeli 
spłacasz kredyt terminowo, jak i negatywne – o kre-
dytach niespłacanych lub spłacanych z opóźnienia-
mi. Polskie prawo bankowe bardzo dokładnie okre-
śla, jakie informacje i na jaki okres są przekazywane 
do BIK oraz kiedy zostaną z niego usunięte.

Kto może sięgnąć po informacje w BIK?
Dane są przekazywane do BIK przez ww. instytucje 
i regularnie uaktualniane. Z danych mogą korzystać 
tylko te podmioty, które przekazują informacje o hi-
storii kredytowej (na zasadzie wzajemności). Dane 
są wykorzystywane do oceny zdolności i wiarygod-
ności kredytowej. Każdy może mieć wgląd w dane na 
swój temat jakie zostały przekazane do BIK.

Jakie informacje gromadzi BIK?
Informacje w BIK dotyczą przede wszystkim różnych 
kredytów, m.in. na zakup towarów, usług, kredytów 
mieszkaniowych, odnawialnych, a także kart kredy-
towych, limitów debetowych w koncie oraz kredytów, 
które zostały przez nas poręczone.

Kredyt spłacany terminowo - informacja 
w BIK o kredycie do chwili jego spłacenia.
Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie da-
nych po spłacie kredytu, to w BIK znajdzie się 
także informacja o twojej pozytywnej historii 
kredytowej na czas wyrażonej zgody lub do jej 
odwołania.

Kredyt spłacany z opóźnieniami (zwłoka 
powyżej 60 dni i 30 dni od momentu poinfor-
mowania przez kredytodawcę o przetwarzaniu 
danych po wygaśnięciu zobowiązania). W BIK 
będzie dostępna informacja na temat twoje-
go zobowiązania przez 5 lat od czasu spłaty. 
Informacje o wszystkich zobowiązaniach są 
przetwarzane przez 12 lat do celów statystycz-
nych (na podstawie art. 105a ust. 4 i 5 ustawy 
prawa bankowego).

Jak możesz sprawdzić swój BIK?
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 
każdy ma prawo wglądu w dane zgromadzone na 
jego temat. Dlatego raz na 6 miesięcy możesz bez-
płatnie pobrać Informację Ustawową BIK, która za-
wiera wszystkie dane, które banki i inne instytucje 
przekazują na twój temat do BIK-u.
Jeśli chcesz mieć stały dostęp do tych danych, załóż 
konto na stronie www.bik.pl. Konto Próbne daje Ci 
możliwość sprawdzenia swoich danych bezpłatnie 
w ciągu 60 dni. Możesz tym samym przetestować 
wszystkie produkty oferowane przez BIK, a więc: twój 
Profi l Kredytowy, BIK Pass oraz dostęp do Alertów. 
Po tym okresie masz do wyboru Konto Podstawowe 
lub Konto Premium. Decydując się na Konto Pre-
mium koszt nie przekroczy paru złotych w miesiącu.

Czy wiesz, że BIK może powiadomić cię 
o próbie wyłudzenia kredytu na twoje dane?
Historia naszego czytelnika to ważna przestroga. 
O tym, że ma niespłacony kredyt, Pan Stanisław 
dowiedział się dopiero wtedy, gdy komornik zajął 
mu część emerytury. Jak to możliwe? Oszust wyłu-
dził dane seniora z dowodu osobistego, wpisał je na 
stronie sklepu internetowego i zrobił zakupy na kre-
dyt. W polu „adres” przy umowie kredytowej oszust 
wpisał swój adres. Tym sposobem odebrał od kuriera 
laptopy, aparaty fotografi czne, telewizor. Kiedy za-

częły przychodzić ponaglenia z banku i od komorni-
ka, wyrzucał je do kosza.
Rocznie ma miejsce blisko 8 tysięcy prób wyłudzenia 
kredytu na podstawie ukradzionych lub podrobionych 
dokumentów. Z tego względu BIK udostępnia zwy-
kłym obywatelom usługę, która pozwala skutecznie 
chronić się przed tym zagrożeniem. Mając konto 
w BIK możesz włączyć usługę „Alerty BIK“. Dzię-
ki nim otrzymasz powiadomienie SMS lub email za 
każdym razem, gdy tylko jakiś bank złoży zapytanie 
dotyczące twoich danych. Jeśli nie składałeś wniosku 
o kredyt, nie wnioskowałeś o kartę kredytową i nie ku-
powałeś nic na raty, a otrzymasz Alert BIK, oznacza 
to z dużym prawdopodobieństwem, że  ktoś próbuje 
podszyć się pod ciebie. Masz szansę zareagować, 
zgłosić się do banku i udaremnić próbę zakupów na 
raty lub wzięcia kredytu na twoje konto.
Takie sytuacje mogą mieć miejsce nie tylko w przy-
padku kradzieży, ale także skopiowania czy podpa-
trzenia twoich danych z dowodu osobistego. Dlatego 
należy je chronić, a w przypadku kradzieży zawsze 
zastrzec dowód, nawet jeśli po jakimś czasie go od-
zyskasz. Złodziej może go podrzucić, gdy zdobędzie 
już to, co go interesowało – twoje dane. Od niedawna 
skradziony bądź zagubiony dowód można zastrzec 
za pośrednictwem www.bik.pl. Warto więc na wszelki 
wypadek założyć konto. Wtedy zastrzeżenie dowodu 
to raptem kilka kliknięć.

Czy da się wyczyścić nasze konto w BIK?
Nie daj się nabrać naciągaczom! Możesz natknąć się 
na ogłoszenia, które obiecują „wyczyszczenie nega-
tywnej historii” w BIK, dzięki czemu staniesz się po-
nownie wiarygodnym kredytobiorcą. O tym, jakie in-
formacje i przez jaki czas są przechowywane w BIK, 
decyduje polskie prawo bankowe. Nie ma takiej moż-
liwości, aby BIK usunął na prośbę fi rmy negatywne 
informacje. Opłaty pobierane przez takie fi rmy za-
zwyczaj nie są zwracane, jeśli obiecane usunięcie 
danych z BIK zakończy się niepowodzeniem.

Kredyt to wciąż dobre rozwiązanie.
Wszystko jest dla ludzi. Kredyt może być doskonałym 
rozwiązaniem na wypadek różnych życiowych sytu-
acji. Pod warunkiem, że pamiętamy o kilku ważnych 
zasadach. 
Tak więc mierz siły na zamiary. Nigdy nie bierz jed-
nego kredytu, aby spłacić drugi, bo możesz wpaść 
w spiralę zadłużenia. Jeżeli masz problem ze spłatą, 
rozmawiaj z bankiem. W taki sposób udowadniasz, 
że jesteś odpowiedzialny, nie tracisz wiarygodności, 
a twoja historia kredytowa nie ulega pogorszeniu. 
Banki są przygotowane na taki obrót sprawy, a roz-
wiązań jest co najmniej kilka: wakacje kredytowe, po-
łączenie kilku kredytów, tzw. konsolidacja, przedłuże-
nie okresu kredytowania, obniżenie miesięcznej raty.  

Dlatego warto mieć konto w BIK?
• Trzymasz rękę na pulsie i unikasz przykrych nie-

spodzianek. Monitorujesz prawidłowość danych 
przekazywanych na twój temat przez kredyto-
dawców do BIK. Jeśli zauważysz jakieś niepra-
widłowości, możesz zwrócić się do banku z proś-
bą o korektę danych.

• Sprawdzasz. Jeżeli poręczyłeś kredyt, możesz 
monitorować, czy jest spłacany w terminie i nie 
psuje twojej historii kredytowej.

• Oszczędzasz czas i pieniądze. Masz pozytywną 
historię? Kredyt dostaniesz szybciej, łatwiej i wy-
negocjujesz lepsze warunki.

• Czujesz się bezpieczniej. Chronisz się przed wy-
łudzeniem kredytu na twoje dane osobowe. Mo-
żesz sprawdzić, czy nikt nie wyłudził kredytu na 
twój dokument tożsamości, np. gdy padłeś ofi arą 
kradzieży dowodu osobistego, prawo jazdy czy 
paszportu.

• Budujesz własną wiarygodność fi nansową.
• W przypadku zagubienia dowodu osobistego 

możesz go zastrzec bez wychodzenia z domu. 
Informacja natychmiast zostanie przekazana do 
Systemu Dokumentów Zastrzeżonych prowa-
dzonego przez Związek Banków Polskich.

• Wyraź zgodę na przekazanie danych o spłaco-
nym kredycie. Dajesz dostęp do pozytywnych in-
formacji. Wbrew pozorom 90 proc. danych w BIK 
to pozytywne historie kredytowe.

www.facebook.com/budujdobrahistorie
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os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

tel. 61/871 06 42
pon-pt 9.00-21.00, sob-nd 9.00-15.00

NIE DAJ SIĘ ZIMIE! 
PRZYJDŹ POĆWICZYĆ!

Zapraszamy serdecznie wszystkich Seniorów do naszej kręgielni, gdzie moż-
na miło spędzić czas, zarówno grając w bowling, jak i pijąc herbatę przy sto-
liku. Na grę w bowling (ang. Kręgle, czyt. „bołling”) przysługuje rabat 20% po 
okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty od poniedziałku do czwartku. 
Tory są przystosowane również dla osób poruszających się na wózkach in-
walidzkich. 

jednorazowe wejście 8 zł/godz.
30 zł - 4 wejścia, 50 zł - 8 wejść

Hetmańska

Za
m

en
ho

fa

Krucza
Rataje

os. Piastowskie 106a

Rabat 20%

poniedziałek godz. 10.00 Zdrowy Kręgosłup
środa godz. 10.00 Gimnastyka Zdrowotna
środa godz. 17.00 Zumba dla Seniorek
sobota godz. 11.15 Zumba dla Seniorek

Ośrodek Przywodny Rataje, znajdujący się na osiedlu Piastowskim 
106a, zajmuje się stałą aktywizacją osób w starszym wieku. Mając 
na uwadze problemy jakie pojawiają się wraz z wiekiem, m.in. 
zaburzenia równowagi, dysbalans mięśniowy w obrębie miednicy 
i brzucha, dolegliwości bólowe kręgosłupa i stawów, uczucie 
sztywności i ograniczenia ruchomości w stawach, stworzyliśmy 
odpowiednio dobrany program zajęć, podczas których można 
zarówno wzmacniać mięśnie, walczyć z bólem oraz poprawiać 
stabilizację, a wszystko to pod okiem instruktorki-fi zjoterapeutki, 
która czuwa nad bezpieczeństwem uczestników. Dla osób, które 
chcą przy okazji ćwiczeń potańczyć, uruchomić swoje biodra i dobrze 
się bawić, przygotowaliśmy zajęcia Zumba Gold, czyli specjalnie 
przystosowane zajęcia taneczne. Nie ma lepszego leku na jesienną 
depresję niż aktywność fi zyczna! Poniżej przedstawiamy terminy 
zajęć. 

Kącik z humorem

Zapraszamy do nadsyłania dowcipów. W końcu śmiech to zdrowie!
Czekamy na Państwa listy pod adresem: 
„Gazeta Senior”, ul. Tadeusza Kościuszki 35c, 50-011 Wrocław
E-mail: redakcja@czerwonyportfelik.pl

Sport
REKLAMA

Dług honorowy
W kawiarence na Starym Mieście spotyka się dwóch przyjaciół:
- Podobno ożeniłeś się podczas karnawału z Katarzyną? - pyta 
jeden.
- Tak, niestety... - wzdycha drugi. - Miałem wobec niej honorowe 
zobowiązanie.
- Dlaczego?
- Ocaliła mi życie.
- Naprawdę? Niezwykła kobieta. A w jaki sposób?
- Powiedziała, że jeżeli nie ożenię się z nią do Sylwestra, to mnie 
zastrzeli.

Oszczędność jest cnotą
Przed wyjazdem na karnawałowy weekend do Paryża pewna 
wytworna dama udaje się do fotografa, aby odebrać zdjęcia po-
trzebne do paszportu.
- To skandal! – wykrzykuje, obejrzawszy fotografi e. - Co pan na-
robił? Przecież ja na tych zdjęciach wyglądam 10 lat starzej niż 
w rzeczywistości!
- To rzeczywiście pech – wzrusza ramionami fotograf. - Ale może 
to dla pani lepiej? Przez następne 10 lat nie będzie pani musiała 
ani się fotografować, ani zmieniać paszportu.

Doskonała pora na dyskotekę
Młoda dziewczyna dzwoni w karnawałowe przedpołudnie do 
swojego chłopaka:
- Zaprosisz mnie dzisiaj na dyskotekę?
- Z przyjemnością, najdroższa.
- Doskonale. Spotkamy się przed kawiarnią o piątej.
- Będę czekał, kwiatuszku. A o której mniej więcej przyjdziesz?

Miłość od pierwszego wejrzenia
Na tradycyjnym Balu Prasy przy ul. Foksal w Warszawie spotyka 
się dwóch przyjaciół:
- Gratuluję ci, stary! To już trzeci Sylwester z tą samą dziewczy-
ną, którą poderwałeś na moich oczach. Żyjecie jak mąż z żoną?
- Ależ skąd! Znacznie lepiej!

Sposób na długowieczność
- Dlaczego Adam, pierwszy człowiek na ziemi, żył tak długo?
- Bo nie miał teściowej.

Drodzy Czytelnicy, zapraszamy Was do tworzenia kącika 
z humorem, w którym zamieszczamy dowcipy, anegdoty, 
zabawne zagadki i kalambury. Czekamy na Państwa listy 
pod adresami: „Gazeta Senior”, ul. Tadeusza Kościuszki 
35c, 50-011 Wrocław
E-mail: redakcja@czerwonyportfelik.pl

A dzisiejszą dawkę humoru serwuje 
pani Irena Gładyszak z Jabłonnej.
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Pensjonat*** 
KARKONOSKI SPA 
w Karpaczu 
serdecznie zaprasza 
na wypoczynek 
u stóp Śnieżki.

Pensjonat*** KARKONOSKI SPA
ul. Karkonoska 20a, 58-540 Karpacz
tel. 75 75 32 308
www.karkonoski.com

Komfortowe pokoje, 
wyśmienita kuchnia, relaks w Spa.

Pensjonat*** KARKONOSKI SPA

wyśmienita kuchnia, relaks w Spa.

HOTEL 
CIEPLICE
MEDI & SPA

Hotel Cieplice Medi & SPA
ul. Cervi 11, Jelenia Góra, tel. 75 755 10 41 

www.hotelcieplice.pl

Hotel Cieplice Medi & SPA w sercu Uzdrowiska Cieplice 
oferuje pakiety pobytowe, pakiety kuracyjne, organizację 
konferencji i uroczystości okolicznościowych. 

Lawendowy Zdrój to:
 � Turnusy sanatoryjne z kąpielami siarkowymi
 � Pakiety SPA
 � Holistyczna Medycyna Manualna
 � Regionalna, prozdrowotna kuchnia
 � Ekskluzywne pokoje tematyczne

Lawendowy Zdrój
Medycyna & SPA

ul. Korczyńska 25, Busko Zdrój - Zbludowice
tel. 530 138 148 

www.lawendowyzdroj.pl

Zamów ze 
zniżką 40% 
turnus sanatoryjny
na grudzień, 
styczeń, luty!

Można zrobić to na miejscu albo wyjazdo-
wo. Kąpiele wodne i związane z nimi zabie-
gi pomogą odżywić naszą zmęczoną skórę, 
a także odzyskać dobry nastrój i równowa-
gę wewnętrzną, co jest szczególnie ważne 
po całym roku wytężonej pracy.
Nazwa SPA, czyli zabiegów, których celem jest 
odnowa biologiczna, ma źródłosłów w łacińskim 
zwrocie „sanus per aquam”, co oznacza po pro-
stu zdrowie przez wodę. Lecznicze właściwości 
wody znane były już w starożytności – Hipokra-
tes regularnym kąpielom przypisywał leczenie 
różnych dolegliwości, a w IV w. p. n.e. pojawiły 
się pierwsze arabskie łaźnie. Korzystanie z go-
rących źródeł bardzo chwalili sobie Rzymianie, 
twierdząc, iż woda łagodzi ich zmęczone mię-
śnie i stawy. I tak dzisiejsze sauny i termy swo-
je istnienie zawdzięczają właśnie starożytnemu 
Rzymowi.

Do Europy idea łaźni przywędrowała na począt-
ku XIII w. wraz z nowością –  zimnymi kąpielami 
hartującymi. Anglicy preferowali łaźnie, Finowie 
sauny, w Rosji natomiast najbardziej popular-
ne były banie. Pierwszy polski ośrodek leczący 
wodą został otwarty w 1840 r. w Warszawie. Ko-
rzystano w nim z zabiegów z wykorzystaniem 
wody morskiej, źródlanej i termalnej.
O tym, że woda jest życiodajna, wie każdy z nas. 
Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z jej 
ogromnego znaczenia w kontekście oczyszcza-
nia organizmu, zarówno od środka jak i od ze-
wnątrz, choćby wzmocnienie odporności dzięki 
terapii wodnej. Przeważnie dla relaksu i zmniej-
szenia napięcia nerwowego sięgamy po gorącą 
kąpiel, a w celu pobudzenia do działania bie-
rzemy zimny prysznic. I właściwie na tym nasza 
dbałość o ciało z wykorzystaniem wody zazwy-
czaj się kończy.

I choć pamiętamy również o tym, by pić odpo-
wiednią ilość wody dziennie, rzadko jednak 
poddajemy się zabiegom, które dzięki wodzie 
poprawią i nasze zdrowie fi zyczne, i samopo-
czucie. A warto zadbać o siebie, zwłaszcza 
po całym roku trudów i zmagań z rzeczywisto-
ścią, bo przecież nikt inny za nas tego nie zro-
bi. W ośrodkach SPA możemy kompleksowo 
skorzystać z różnych rodzajów zabiegów – od 
kąpieli przez masaże po terapie relaksacyjne, 
które wypielęgnują nasze ciało, dostarczą przy-
jemności i dodatkowo ukoją nerwy. Zresztą fi lo-
zofi a SPA w swojej idei bezpośrednio nawiązuje 
do kultury podróżowania do kurortów i uzdro-
wisk, jak dawniej mówiono „do wód”, w których 
możemy nie tylko uleczyć fi zyczne dolegliwości, 
ale uzyskać i odzyskać energię, siły do działa-
nia, spokój ducha i równowagę wewnętrzną.

SPA, czyli idziemy/jedziemy do wód!

18
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Regionalny Ośrodek 
Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”

Uzdrowisko Świnoujście S.A.
„Admira³ I” ul. ¯eromskiego 13, 72-600 Świnoujście 
tel. 91 321 21 85, 91 321 44 52 
www.uzdrowisko.pl
e-mail: rezerwacje@uzdrowisko.pl

Turnus dla Seniora 55+ 
w Uzdrowisku Świnoujściew Uzdrowisku Świnoujście

Uzdrowisko Świnoujście S.A.

Cena pakietu zawiera: 
• 7 noclegów w komfortowych warunkach
• całodzienne wyżywienie
• 10 zabiegów leczniczych
• opiekę medyczną oraz badania lekarskie
• nieograniczoną możliwość korzystania 

z basenu, jacuzzi oraz strefy saun

Morze Zdrowia 
- już od 840 zł

• atrakcyjne ceny przez cały rok
• atrakcyjne lokalizacje: 

Świnoujście, Kołobrzeg, 
Dziwnówek, Jarosławiec, 
Sarbinowo, Dąbki, Krynica 
Morska, Kąty Rybackie, Ustronie 
Morskie, Kalbornia, Wisła, Ustroń, 
Piwniczna Zdrój, Krynica Zdrój, 
Bukowina Tatrzańska, Szczytna

• transport
• zabiegi

Informacje i rezerwacje:
tel. 32 325 04 80 
(w godz. 7-15)

tel. 32 326 23 50 
(w godz. 7-18, w soboty 10-14)  

Zawsze aktualne promocje znajdziesz na www.nat.pl
Sieć Hoteli i Ośrodków Wypoczynkowych w Polsce

Zadzwoń i poproś o przesłanie pełnej oferty.

Specjalna oferta 
wypoczynku 
dla Seniora

transport

Zadzwoń i poproś o przesłanie pełnej oferty.

Dla kogo morze?
Na początku trochę o nadmorskim klimacie, który jest specyfi czny: panuje 
tu duża wilgotność powietrza, częste zmiany ciśnienia atmosferycznego 
oraz temperatury i porywiste wiatry nie należą tu do rzadkości. O zimo-
wym urlopie nad morzem powinny pomyśleć przede wszystkim osoby 
cierpiące na choroby układu oddechowego. Podczas spacerów plażą 
dzięki naturalnym morskim inhalacjom nawilżymy błony śluzowe nosa, 

gardła, oskrzeli i płuc oraz dotlenimy cały organizm. Również dla alergi-
ków i chorujących na astmę pobyt nad morzem będzie antidotum na ich 
dolegliwości. Jak już wspomnieliśmy, dobroczynny jod, którego najwięcej 
jest nad Bałtykiem w miesiącach jesienno-zimowych, pozwoli uzupełnić 
jego niedobór ludziom z niedoczynnością tarczycy.

19Giełda ofert turystycznych 
dla seniora
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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

www.sanatoriumpolex.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe 

PROMOCJA ZDROWIA
Terminy: 05.01 - 29.03.2016

(7, 14, 21 dni)
W pakiecie trzy zabiegi 

Ceny już od 80 zł/doba/osoba 
Szczegóły: 

www.sanatoriumpolex.pl, 
tel. 54 283 42 11, 

54 283 60 87

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny2020 Giełda ofert turystycznych dla seniora20

Oferujemy:
• noclegi w domkach oraz 

pokojach na parterze 
• możliwość wykupienia 

wyżywienia 
• wycieczki i inne atrakcje

Ośrodek Wczasowy „Wojtek” w Dziwnowie

Ośrodek Wczasowy „Wojtek”
ul. Spadochroniarzy Polskich 2

72-420 Dziwnów 
tel. 604 711 282

www.wojtek-dziwnow.pl
wczasymorze@gmail.com

Atrakcyjne ceny w maju, czerwcu i wrześniu 
dla osób indywidualnych i grup.

Ośrodek Wczasowy „Wojtek”

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: 
01.01.2016 do 23.03.2016
01.04.2016 do 27.03.2016
06.10.2016 do 20.12.2016

tygodniowy pobyt 

o wartości 50 zł

cena: 
549 
zł/os

Na odporność, 
stany zapalne
Wysokie ciśnienie panujące nad morzem będzie 
też zbawienne dla niskociśnieniowców, a bose 
spacery po piasku (owszem, można to robić 
również zimą) ulżą w chorobach żył.
Generalnie pobyty w nadmorskim klimacie 
wzmacniają odporność, przyspieszają przemia-
nę materii, pomagają w leczeniu stanów zapal-
nych i oczyszczają organizm z toksyn.

Nie dla 
reumatyków 
i „sercowców”
osoby chore na nadczynność tarczycy ze wzglę-
du na jod powinny unikać morskiego powietrza, 

podobnie jak osoby z wysokim ciśnieniem i cho-
robami układu krążenia. Uważać muszą też 
reumatycy – podczas silnych wiatrów i zmiany 
temperatury powietrza na niższą mogą odczuć 
zaostrzenie dolegliwości.

W góry!
Klimat górski charakteryzuje się gwałtownymi 
zmianami ciśnienia, wahaniami temperatury 
i suchym powietrzem. Jego specyfi czną cechą 
jest obniżanie się ciśnienia w miarę wzrostu wy-
sokości, o czym trzeba pamiętać, wybierając się 
na górską wspinaczkę. Chodzenie po górach 
ma jednak leczniczy wpływ na nasze zdrowie: 
wzmacnia stawy i mięśnie, hartuje organizm, 
zwiększa pojemność naszych płuc.
Zalety odpoczynku w górach mogą być jednak 
minusami dla niektórych z nas, w szczególno-
ści meteoropatów, czyli osób nadwrażliwych na 
zmiany pogody. Gwałtowne wahania ciśnienia 
często powodują bóle głowy, wywołują niepokój 
i ogólne zmęczenie organizmu.

Produkcja 
czerwonych 
krwinek
Góry powinni wybrać chorzy na reumatyzm, 
przy jednym zastrzeżeniu – trzeba uważać z in-
tensywnością wspinaczek. W Tatrach czy Sude-
tach dobrze poczują się także osoby chore na 
nadczynność tarczycy, niedokrwistość i anemię 
(w górskim klimacie organizm produkuje więcej 
czerwonych krwinek). Podobnie jak nad mo-
rzem górskie powietrze (w szczególności na wy-
sokości powyżej 1500 m n.p.m., gdy jest niemal 
wolne od alergenów) korzystnie wpływa na ast-
matyków, alergików i osoby podatne na wszelkie 
infekcje, w tym choroby skóry.
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Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy „Lech”
ul. Korzeniowskiego 1, 78-100 Kołobrzeg 
tel. 94 352 52 91  www.sanatoriumlech.pl

Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy „Lech”

tel. 94 352 52 91  www.sanatoriumlech.pl

Ośrodek 
Sanatoryjno 
– Wypoczynkowy „Lech” 
w Kołobrzegu zaprasza na:

• Leczenie uzdrowiskowe
• Pobyty wczasowe
• Pobyty rehabilitacyjne

Ośrodek położony jest w centralnej części uzdrowiska przy alei 
spacerowej i parku nadmorskim około100 metrów od plaży.
Otoczenie hotelu zachęca do aktywnego wypoczynku na świe-
żym powietrzu. Rozległy park uzdrowiskowy ze starym drze-
wostanem, romantycznymi ścieżkami, ławeczkami, ścieżką 
zdrowia stwarza wspaniałe warunki do relaksu.

Ośrodek 
Sanatoryjno 
– Wypoczynkowy „Lech” – Wypoczynkowy „Lech” 
w Kołobrzegu zaprasza na:w Kołobrzegu zaprasza na:

• Leczenie uzdrowiskowe

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

pobyty 6 dniowe 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: do 20.12.2015, 
4.01-30.01.2016, 29.02-22.04.2016

Standarowa cena za dzień: 100 zł/os.

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

nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją

(nie dotyczy świąt)
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+ + ceny na senioralną kieszeńceny na senioralną kieszeń

Zapewniamy:

• noclegi w wiejskich domkach o bardzo 
wysokim standardzie

• profesjonalny kort tenisowy (rakiety i piłki)
• zadaszony gril
• rowery
• leżaki do opalania
• zamknięty parking

Tenis Kortynica
Korytnica 86, 63-440 Raszków

tel. 606 665 700
www.wakacjenawsi.com

Tenis i sielski wypoczynek

Uwaga na małą 
ilość tlenu!
Kto powinien unikać wypoczynku w górach? 
Na pewno osoby ze schorzeniami serca, w tym 
chorobą wieńcową. Mała ilość tlenu w powie-
trzu może bowiem wywołać duszności oraz 
bóle zamostkowe. W górach rośnie też ryzyko 
zawałów i wylewów. Natomiast osoby z niedo-
ciśnieniem mogą się w tym klimacie bardziej 
męczyć, odczuwać zawroty głowy. 

A może niziny?
Jeśli z powodów zdrowotnych niewskazany jest 
nam odpoczynek w górach lub nad morzem, 
wybierzmy nizinny, łagodny klimat, ze stabilnym 
ciśnieniem atmosferycznym. Nie spotkają nas tu 
nagłe zmiany pogody, więc świetnie odnajdą się 
tutaj meteoropaci. Kto jeszcze?
Osoby chorujące na nadciśnienie i schorzenia 
układu krążenia oraz ludzie przebywający na 

co dzień w stresujących warunkach. Za spędze-
niem zimowego urlopu na nizinach przemawia 
też fakt, że wędrówki po płaskim albo lekko pa-
górkowatym terenie nie będą tak obciążające 
dla serca jak np. w górach.

Olejki eteryczne
Niziny polecane są także rekonwalescentom 
i pacjentom z infekcjami dróg oddechowych. Ci 
ostatni powinni skorzystać zwłaszcza z wycie-
czek po iglastych nizinnych lasach, w środowi-
sku których wydzielane są olejki eteryczne uła-
twiające oddychanie i wzmagające pracę układu 
immunologicznego. Wilgotność tych terenów 
jest jednak przeciwwskazaniem do pobytu dla 
osób z chorobami reumatycznymi.

Czas na 
aklimatyzację

Przed wyborem miejsca zimowego odpoczynku 
przeanalizujmy dokładnie korzyści i niedogod-
ności, które mogą mieć wpływ na nasze samo-
poczucie i zdrowie. Pamiętajmy przy tym, że 
zarówno klimat nadmorski, jak i górski działają 
na nasz organizm w bardzo zdecydowany spo-
sób. Trzeba 3-4 dni aby zaaklimatyzować się do 
nowych warunków, a w przypadku osób osła-
bionych, z niższą odpornością oraz przewlekle 
chorych – okres adaptacji może wynieść nawet 
7-10 dni.

Magda Wieteska
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607 173 504
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KAMIENIARSTWO
pn-pt 10-18
sob 10-14

oferujemy granity z całego świata

zapewniamy bezpłatny transport na terenie Poznania i w odległosci 
30 km od Poznania

podnosimy zapadnięte nagrobki, układamy kostkę granitową 
i pozbruk koło nagrobków

zapewniamy pełen zakres usług w zakresie liternictwa, 
rzeźb, tablic nagrobkowych i zdjeć na nagrobkach

oferujemy wazony, misy, lampiony

wykonujemy również: parapety, schody, blaty 
kuchenne i łazienkowe od 350 zł/m2

KAMIENIARSTWOKAMIENIARSTWO

10%
dla emerytów 

i rencistów 
powyżej kwoty 

2200 zł,
raty

podnosimy zapadnięte nagrobki, układamy kostkę granitową 

zapewniamy pełen zakres usług w zakresie liternictwa, 
rzeźb, tablic nagrobkowych i zdjeć na nagrobkach

wykonujemy również: parapety, schody, blaty 
tanie nagrobki granito

we 

od 1500 zł

do 3 lat gwarancji

www.kamieniarstwo-andlok.pl

ul. Unisława 6a
Poznań 

Antoninek
dojazd autobusami: 57, 66

ul. Unisława 6a

nowy
adres

ul. Unisława 6aul. Unisława 6a

dojazd autobusami: 

Zadzwoń Tel. 608 352 098

Masz 60, 70 lat? Wciąż możesz 
zabezpieczyć swoich bliskich. 

Ubezpieczenia na życie 
dla Seniorów i nie tylko. 
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Złóż zamówienie na 
roczną prenumeratę
kwartalnika „Gazeta Senior” z bezpośrednią dostawą do domu! Prenumerata to 
gwarancja dostarczenia każdego wydania wprost do Twojej skrzynki pocztowej.  

Zaprenumeruj i już nie 
przegapisz żadnego wydania! 

Jak zamówiæ roczn¹ prenumeratê?
Na rachunek redakcji należy jednorazowo wpłacić 
20 z³ - to pokrycie kosztów przygotowania i dostarczenia przesyłki przez pocztę wydania 
Kraj, 24 z³ - to pokrycie kosztów przygotowania i dostarczenia przesyłki przez pocztę 
wydania Poznań.
Jak dokonaæ wp³aty? 
- w urzędach pocztowych (wypełniając druk polecenie przelewu/wpłata gotówkowa)
- w bankach (wypełniając blankiet polecenia przelewu)
- za pomocą przelewu internetowego
Roczna prenumerata obejmuje dostarczenie na terenie Polski 4 kolejnych wydań 
kwartalnika lub 6 wydań dwumiesięcznika, po jednym egzemplarzu każde, wydawanych 
po dacie dokonania zamówienia prenumeraty. Pokrywasz jedynie koszty przygotowania 
i dostarczenia przesyłki, czyli łącznie tylko 20 zł za 4 numery lub 24 zł za 6 numerów! 
Koszty wpłaty gotówkowej lub przelewu pokrywa Zamawiający prenumeratę. 
Zaksięgowanie wpłaty za prenumeratę na rachunku redakcji jest równoznaczne 
z dokonaniem zamówienia i jego przyjęciem przez redakcję. Wraz z pierwszym 
egzemplarzem gazety otrzymasz harmonogram kolejnych wydań oraz fakturę VAT.

Dokonuj¹c wp³aty nale¿y obowi¹zkowo podaæ:
Dane Odbiorcy (redakcji):

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

Dane Prenumeratora:
Nazwa Zleceniodawcy: imię i nazwisko oraz adres do doręczeń 
gazety (ulica i numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, 
miasto)
Tytułem: Roczna Prenumerata Gazeta Senior Kraj/Poznań
Wszelkie pytania dotyczące prenumeraty prosimy kierować:
telefonicznie: tel. 505 151 952
korespondencyjnie: 
Redakcja „Gazeta Senior”
ul. T. Kościuszki 35C, 50-011 Wrocław
e-mailowo: prenumerata@czerwonyportfelik.pl

Gazeta Senior 
Kraj 
tylko 20 zł

4 
wydania

Prenumerata z dostawą do domu

Gazeta Senior 
Poznań 
tylko 24 zł

6 
wydań
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Mi³ostowo
Cmentarz Komunalny nr 1
tel. 61 878 02 20
Junikowo
Cmentarz Komunalny nr 2
tel. 61 867 65 71

Zak³ad Kremacji
Miłostowo
tel. 61 872 80 01

Ul. Woźna 15a 
61-777 Poznañ
tel. 61 853 19 43, 
fax 61 852 93 20

Ul. Grunwaldzka 305
60-179 Poznañ
tel. 61 867 65 71
fax 61 867 60 01

Ul. Gnieźnieñska 36
61-021 Poznañ
tel. 61 872 40 14
fax 61 872 40 14

Bezpłatne porady 
w sprawach 

pogrzebowych 
przez 24 h na dobę

Universum Spó³dzielnia Pracy
Jedna z najdłużej działających w Wielko-
polsce i jedna z największych fi rm po-
grzebowych w Polsce. Jej tradycja sięga 
lat 60. XX wieku. Od 1975 roku zarządza 
dwoma poznańskimi cmentarzami. W Pol-
sce jest prekursorem kremacji, które prze-
prowadza od 1993 roku. Firma świadczy 
kompleksowe usługi związane z organiza-
cją ceremonii pogrzebowej, oferuje sze-
roki wybór trumien, wieńców oraz odzie-
ży okolicznościowej, jak również usługi 
związane z opieką nad grobami dla osób, 
które z różnych powodów same nie mogą 
odwiedzać mogił swoich bliskich. Własna 
baza transportowa pozwala na przewóz 
zmarłych na terenie całej Europy. Naj-
wyższego standardu świadczonych przez 
Universum usług dowodzą wielokrotne 
wygrane w przetargach na organizację 
pochówków zlecanych przez poznański 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz 
liczne certyfi katy jakości.

www.universum-poznan.pl

61 853 19 43

2323Kto posiada prawo do 
dysponowania grobem?
Co zrobiæ, gdy w miejscu pochowania naszych bliskich zobaczymy 
inny nagrobek? Z obcym imieniem i nazwiskiem?
O przepisach prawnych wyjaśniaj¹cych i reguluj¹cych te kwestie 
opowiada Leszek Grabarski, specjalista Universum.
Okres przedświąteczny to dla większości z nas czas po-
rządkowania grobów, ich renowacji, odświeżania napi-
sów czy poziomowania nagrobków. Zależy nam na tym, 
aby oddać hołd bliskim spoczywającym w mogiłach i za-
znaczyć, że ciągle o nich pamiętamy.
Czasem jednak zdarzają się przykre niespodzianki 
w postaci innego nagrobka na grobie niż ten, który pa-
miętaliśmy czy nowych osób pochowanych do grobu, 
których imiona i nazwiska są nam nieznane. Po chwili 
zwątpienia, czy stoimy przy właściwym grobie, może 
pojawić się złość i zmieszanie oraz myśl: „To przecież 
nasz grób, jakim prawem ktoś o nim decyduje bez na-
szej zgody?”. Wyjaśniamy Państwu, skąd powstają ta-
kie sytuacje i jakie są ich umocowania prawne.

Opłata za miejsce
Opłata za miejsce jest terminem najczęściej porusza-
nym zarówno przez zarządców cmentarzy, jak i przez 
opiekunów grobów. Dla zarządców to niejednokrotnie 
jedyne źródło środków na utrzymanie cmentarza we 
względnym porządku. Z kolei dla rodzin opiekujących 
się grobami swoich bliskich jednorazowa opłata za miej-
sce stanowi nierzadko istotną pozycję w domowym bu-
dżecie. Fakt, że wnoszona raz opłata rozkłada się na 
20 lat dla niewielu stanowi pocieszenie, tym bardziej, że 
uiszczenie prolongaty nie daje płatnikowi żadnych praw 
do grobu.
W praktyce groby bez ważnej opłaty mogą zostać prze-
znaczone przez zarządcę pod kolejne pochowania. 
Mówi o tym art. 7, punkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych: „Po upły-
wie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może 
nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie 
przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowa-
nie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 
i może być odnowione.”.
Wniesienie opłaty zapobiega likwidacji grobu. Aż tyle 
i tylko tyle. Opłacenie grobu nie czyni bowiem płatnika 
dysponentem, właścicielem ani najemcą. Tak więc pro-
longując grób, opiekujący się nim odbierają administra-
torowi prawo do jego likwidacji.

Dysponent
Skoro wniesienie opłaty za grób nie daje prawa jego 
opiekunom, a jedynie odbiera prawo administratoro-
wi do likwidacji, to w jaki sposób określa się, kto tym 
miejscem dysponuje? Odpowiedzi na to pytanie nie 
znajdziemy w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych, a jedynie w orzecznictwie sądów powszechnych 
i piśmiennictwie prawnym. Upoważnione do wspólnego 
dysponowania grobem są osoby, którym przysługuje 
tzw. „prawo do grobu”. Są nimi bliscy tych, którzy spo-
czywają już w grobie, którzy chcą kultywować pamięć 
o osobie zmarłej. A zatem prawo do decydowania jest 
współdzielone między pozostałego małżonka, krew-
nych wstępnych, zstępnych, krewnych bocznych do 
4 stopnia pokrewieństwa oraz powinowatych w linii pro-
stej do 1 stopnia osób, zmarłych pochowanych w gro-
bie, do którego ma mieć miejsce dochowanie. Zgodnie 
z doktryną prawną prawa każda z nich winna wyrazić 
zgodę na pochówek kolejnej osoby do danego grobu.
W praktyce zgoda wszystkich współuprawnionych do 
dysponowania grobem byłaby bardzo trudna lub nie-
możliwa do uzyskania przez osoby zlecające pochó-
wek. Stąd rozwiązanie, które godzi interesy zarówno 
zarządców cmentarzy, jak i pozwala rodzinie na zlece-
nie pochówku w horyzoncie paru dni.

Oświadczenie o prawie 
do pochowania

Zarządcy większości cmentarzy w Polsce jako salomo-
nowe rozwiązanie przyjęli formę pisemnych oświad-
czeń, które pobierają od zleceniodawców pochówku. 
Zgodnie z ich treścią osoba zlecająca pochówek do 
istniejącego grobu oświadcza, że skontaktowała się 
w sprawie pochówku ze wszystkimi współuprawnionymi 
do dysponowania daną mogiłą i żadne z nich nie wnio-
sło sprzeciwu. 
W ten sposób dochodzi do wskazania przez rodzinę 
grobu, co umożliwia dokonanie pochówku, zaś osoby 
zlecające pochowanie zostają poinformowane o odpo-
wiedzialności oraz obowiązku uzgodnienia z pozostały-
mi członkami rodziny swojej decyzji.
Niektórym taka forma procedury wydaje się mało sa-
tysfakcjonująca. Należy mieć jednak na uwadze, że za-
rządca cmentarza nie ma umocowania, ani tym bardziej 
obowiązku do rozstrzygania o tym, kto może zostać 
pochowany w danym grobie. Również z praktycznego 
punktu widzenia istnieją racjonalne przesłanki zdejmu-
jące z barków zarządców konieczność ustalania prawa 
do pochówku. Zarządca nie wie przecież, jak szerokie 
jest grono osób uprawnionych do dysponowania danym 
grobem, nie zna rodziny osoby zmarłej, nie dysponu-
je również danymi kontaktowymi do jej członków. War-
to zaznaczyć, że dane te w dzisiejszych czasach dość 
często ulegają zmianie. Jest to również powód, dla któ-
rego administratorzy na większości cmentarzy w Polsce 
nie wysyłają rodzinom informacji o wygaśnięciu dotych-
czasowej opłaty i ryzyku likwidacji grobu.

Ochrona przed 
„niechcianymi lokatorami”

Sprawdzone od lat sposoby są najbardziej skuteczne. 
Grób dobrze jest odwiedzać częściej niż raz czy dwa 
razy w roku na święta. Dzięki temu wiemy o tym, co 
się dzieje w okolicy, możemy sprawdzić czy nie zara-
sta nagrobek, czy nie pojawiły się jakieś uszkodzenia. 
Sprawdzajmy też u zarządcy ważność opłaty, aby unik-
nąć likwidacji grobu.
Jakkolwiek prozaicznie może to zabrzmieć, warto roz-
mawiać z rodziną i podtrzymywać dobre relacje. Z do-
świadczenia wiemy, że najczęściej zgłaszające się oso-
by z zapytaniem o to, kto pozwolił na dochowanie kogoś 
do grobu rodzinnego, dobrze wiedzą, kto był zlecenio-
dawcą i chcą się jedynie upewnić. Należy mieć świado-
mość, że przepisy są po to, by co do zasady regulować 
porządek na cmentarzach, jednak w praktyce zarządcą 
każdego grobu jest rodzina bliskich w nim spoczywają-
cych i to na niej spoczywa obowiązek piastowania pa-
mięci, czci osób zmarłych, jak również określanie tego, 
co na przestrzeni kolejnych lat będzie się z grobem 
działo. Dotyczy to tak pochowań, jak i zmiany nagrobka 
czy dekoracji grobu.

Specjalnie dla naszych Czytelników 
radził specjalista Universum – Leszek Grabarski

Na koniec, po zapoznaniu się z uwagami właściciela fi rmy „Kalia” w Poznaniu do mojego artykułu z sierpnia 
br., pragnę oświadczyć, że nie było moją intencją podważanie zaufania do którejkolwiek z fi rm pogrzebowych funk-
cjonujących w naszym mieście.

Na koniec, po zapoznaniu się z uwagami właściciela fi rmy „Kalia” w Poznaniu do mojego artykułu z sierpnia 



Bardzo dużo prezentów, 
mało w życiu zakrętów, 
dużo bąbelków w szampanie, 
kogoś kto zrobi śniadanie, 
a na każdym kroku szczęścia w Nowym Roku! 

życzy zespół GazetaSenior.pl

Więcej o zespole Gazety Senior w grudniu na facebooku Redakcji.

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny24 Niezbędnik
Finanse
Biuro Informacji Kredytowej
www.bik.pl

Kasa Polska
Poznań, ul. Piątkowska 110

61 295 95 50

Kasa Wybrzeże
Poznań, ul. Głogowska 125

61 890 63 22

Marszałek
kredyty, ubezpieczenia

608 352 098

Matrymonialne
Alivia Studio Matrymonialne
Poznań, ul. Limanowskiego 7

61 307 06 02

Opieka
Pensjonat Radosna Jesień
Przybroda, ul. Kaźmierska 25 

61 819 38 62 
697 528 113

Gwarant Tomczyk, Poznań
ul. Grunwaldzka 21/ pok. 210

501 222 079

Ostatnia droga
Kamieniarstwo Andlok             608 294 374
Poznań, ul. Unisława 6a

Universum, Poznań
ul. Woźna 15a
ul. Grunwaldzka 305
ul. Gnieźnieńska 36

61 853 19 43
61 867 65 71
61 872 40 14

Sport i rekreacja
POSiR
Ośrodek Przywodny Rataje
Poznań, os. Piastowskie 106A

61 871 06 42

Turystyka
Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Biuro Podróży Happy Ways
Poznań ul. Czerwińskiego 2

61 660 46 70

Hotel Cieplice
Cieplice, ul. Cervi 11
www.hotelcieplice.pl

75 755 10 41

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

530 138 148

Nadwiślańska Agencja 
Turystyczna
www.nat.pl

32 325 04 80

Nad Wodospadem
Międzybrodzie Bialskie
ul. Medyków 19

796 862 060

ORW GRAAL
Świnoujście, ul. Bałtycka 8

91 321 35 55

OSW „Lech”
Kołobrzeg, ul Korzeniowskiego 1

94 352 52 91

OW „Wojtek”
Dziwnów
ul. Spadochroniarzy Polskich 2

604 711 282

Pensjonat*** 
KARKONOSKI SPA
Karpacz, ul. Karkonoska 20a

75 753 23 08

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

54 283 42 11

Tenis Kortynica
Raszków, Korytnica 86

606 665 700

Uzdrowisko Świnoujście S.A
Świnoujście, ul. Żeromskiego 13 

91 321 21 85

Zakupy
Sanpol
Porozmawiajmy o Twojej łazience
Poznań, ul. Pokrzywno 8

Krzesełka schodowe
i schodołazy
www.windy-schodowe.pl

692 449 474
606 248 022

Sklepy Społem 

Zdrowie i Uroda
Aaparaty Słuchowe 
Poznań, ul. Poznańska 18a/1

61 221 01 51

Audio Lab
Poznań, ul. Kasprzaka 16

61 866 69 97

Biomag®
Poznań, ul. Warszawska 112 
Poznań, os. Przyjaźni 132 B

22 636 08 71

Fielmann (okulary), Poznań, ul. Św. Marcin 69
Galeria Pestka, Al. Solidarności 47 

Instytut Podologii
Poznań, ul. Żółnierzy Lenino 3 
(Osiedle Wilczy Młyn)

61 826 84 96
602 347 159

Naturalna Witamina K2+D3
Preparat dostępny w wybranych 
aptekach oraz na stronie 
www.NaturalnaK2.pl 

22 228 20 13

Spółdzielnia Socjalna 
Pomagajmy Razem
Poznań, ul. Ściegiennego 50

501 725 715

Termy Maltańskie, ul. Termalna 1 61 222 61 61

REKLAMA

Niezbędnik

Biuro Podró¿y 
Happy Ways
ul. Czerwiñskiego 2
Poznañ (Świerczewo), przy ul. Leszczyñskiej
tel. 61 660 46 70, 61 839 13 59, 784 086 482 
biuro@happyways.pl    happyways.pl

Zapewniamy:
3 posi³ki dziennie, transport bez przejazdów 
nocnych, przejazd autokarem klasy LUX, 
opiekê przewodnika, ubezpieczenie, hotele 
blisko morza, zabawê przy muzyce regionalnej.

SPECJALNIE DLA SENIORÓW!
NOWE OFERTY!
CHORWACJA Istria 
- Wyspa Krk - Zadar - 
Trogir - Split - Jeziora 
Plitvickie
19-27.05.2016
2150 Z£ + 50 EURO

W£OCHY Rimini - San 
Marino - San Leo - Asy¿ 
- Wenecja - Loreto
27.08-6.09.2016
1900 Z£ + 50 EURO

GazetaGazeta

Upominek dla odwiedzających


