
Ta gazeta jest bezp³atna dziêki: 

3 poziomy zaawansowania do wyboru, 10 spotkań po 2,15 godz. 
Koszt tylko 300 zł/ semestr, każdy kursant podczas zajęć ma 
indywidualny dostęp do laptopa i internetu.

Jesteś aktywnym Seniorem ciekawym świata?
Chcesz wyjechać za granicę i móc się komunikować?

Chcesz wiedzieć co Twój wnuk robi całe dnie przed komputerem?

ZAPISZ SIĘ NA NASZ KURS!

JĘZYKI DLA OSÓB 50+

Język angielski i niemiecki na różnych poziomach 
zaawansowania. Hiszpański od podstaw. Kurs obejmuje 15 
spotkań po 1,5 godz. Koszt tylko 250 zł/semestr !

KOMPUTER DLA OSÓB 50+

INFORMACJA

Profutura Akademia 50+ 
ul. Ratajczaka 20/18 a 
tel: 604 582 621
www.profutura.poznan.pl

* 10 % zniżki dla osób kontynuujących kurs
* 10% zniżki dla naszych kursantów, którzy chcą
   uczestniczyć w innych naszych kursach

Wszystkie zajęcia odbywają się w centrum 
Poznania. Zapisy pod nr tel. 604 582 621  
lub na stronie www.profutura.poznan.pl

WINDY SCHODOWE
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ZAPEWNIAMY:

 całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu,

 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 Puszczykowie pod Poznaniem

Dom Opieki  
Radosna Jesień 
ul. Zalesie 6, 62-040 Puszczykowo
radosnajesien@domyopieki.pl

tel. 61 819 38 62
kom. 697 528 113

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

Mariola 
Bojarska-Ferenc

Wywiad, str. 2 - 3

Geriatra bez 
tajemnic, str. 4 - 5

Poznańskie 
„Pudełko Życia” 
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Wnuki to moja przyjemność,
a nie praca
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Magda Wieteska: Skąd wziął się pomysł na Pani ostatnią książkę?
Mariola Bojarska-Ferenc: Książka powstała w odpowiedzi na akcję „Klub 50+”, którą  prowadzę 
w „Pytaniu na śniadanie” co wtorek na antenie TVP2. Po każdym programie dostawałam setki telefonów 
i e-maili właśnie od kobiet po pięćdziesiątce. Czułam się, jakbym otworzyła puszkę Pandory! Jest nas 
coraz więcej, bo ludzie coraz dłużej żyją. Coraz później odbywa się też przejście na emeryturę, więc nic 
dziwnego w tym, że panie chcą cieszyć się życiem, pięknie wyglądać. Chętnie zgłaszają się na meta-
morfozy, przychodzą do programu, opowiadają o swoich pasjach, problemach i radzą się co zrobić, aby 
otworzyć się na życie.
W Polsce na nasz apel powstało mnóstwo klubów 50+, gdzie kobiety realizują swoje pasje, a ja odwie-
dzam je z kamerą „Pytania na śniadanie”.

M.W.: „Klub 50+” to nie pierwsza Pani książka, ale pierwsza skierowana właśnie 
do kobiet po 50-tce.
M.B.-F.: Kiedyś pisałam do młodych, bo sama byłam młoda. Teraz, gdy jestem dojrzała, chcę się 
dzielić wiedzą i doświadczeniem z moimi rówieśnicami, zwłaszcza tymi, którym z jakichś powodów 
opadły skrzydła. Chcę, aby zrozumiały, że życie nie kończy się po 50-tce, a wręcz przeciwnie – to 
jest ten cudowny czas, gdy dzieci już odchowane i można zająć się własnym życiem. Krzyknąć: 
TERAZ JA!

M.W.: A co powiedziałaby Pani tym kobietom, które po 50-tce straciły ochotę 
na cokolwiek? I tłumaczą swój stan tym, że już nic nie warto, bo przecież już 
wszystko za nimi…
M.B.-F.: Żeby mimo wszystko nie zapominały o sobie, żeby nauczyły się, czym jest zdrowy 
egoizm. Nie uzależniały się finansowo od partnera, bo przecież on może odejść do innej albo 
w ogóle z tego świata, i jak wtedy damy sobie radę? Znam mnóstwo takich przypadków. Prze-
strzeń dla siebie jest niezwykle ważna, to trudne, ale już wtedy gdy jesteśmy młode trzeba 
nauczyć się niezależności. W takim duchu chowam również swoje dzieci. To daje wolność. 
Ważne  jest, żeby ciągle się dokształcać, zdobywać nowe umiejętności. Mieć czas dla siebie. 
Zadbać o zdrowie. Bo jeśli nie teraz, to kiedy? Zdrowia nie kupimy za żadne pieniądze.

M.W.: Pani książka nie traktuje tylko o ćwiczeniach. Jest swoistym 
kompendium wiedzy niemal na każdy temat kierowany do dojrzałych 

kobiet.
M.B.-F.: Tak, bo zdrowe, udane życie to nie tylko sport, ale i kwestie związane z ero-
tyką i seksem, odpowiednią dietą, modą, makijażem. Uczę kobiety wellnessu, czyli 
kompleksowego podejścia do siebie. Tylko osiągnięcie równowagi na wszystkich 
płaszczyznach daje gwarancję sukcesu i prywatnie, i zawodowo. To podejście nowe 
w tym kraju, ale warto.

M.W.: Co radzi Pani kobietom w wieku 50+ w kwestii seksu?
M.B.-F.: Trudno tu radzić konkretnie, bo każda z nas jest inna. Przede wszystkim 
poruszam okres menopauzy, bo to nie jest temat, którego należy unikać! Tak jak 
młodsze kobiety mają miesiączkę, rodzą dzieci, i o tym się mówi, i pisze, tak star-
sze doświadczają menopauzy. A tę naprawdę można przechodzić łagodnie, pra-
wie jej nie zauważając, jeśli staramy się żyć pełnią życia, wsłuchiwać się w swój 
organizm, odwiedzać regularnie ginekologa. W rozdziale o seksie seksuolodzy 
podpowiadają np. co zrobić, gdy nuda zagląda do alkowy, co zrobić jak mamy 
problem tzw. oziębłości płciowej. Trzeba pamiętać, że kobieta pożądana czuje 
się młoda. W książce swoimi spostrzeżeniami dzielą się również gwiazdy 
filmu, estrady.

M.W.: A moda? Co Pani mówi dojrzałym kobietom w tej 
sprawie?
M.B.-F.: Jestem przeciwniczką poglądu, który mówi, że trzeba się ubie-
rać stosownie do wieku. Przecież to zdanie pachnie ciemnogrodem! Ubie-
rajmy się tak, jak lubimy, z zachowaniem pewnych zasad: eksponujmy 
swoje zalety, ukrywajmy wady wyglądu. Jeśli jesteś po 50-tce, ale masz 
piękne nogi, ręce czy dekolt – dlaczego nie miałabyś ich odsłaniać? 
Podpowiadam, jak zbudować swoją szafę, abyśmy miały w niej ubrania 

Mariola Bojarska-Ferenc. Gimnastyczka artystyczna, dziennikarka, 
producentka filmowa, a także autorka książek. Uznawana jest za 
niekwestionowaną prekursorkę zdrowego stylu życia w Polsce. 

Pod koniec września wyszła jej kolejna książka: „Klub 50+”.
Z Mariolą Bojarską-Ferenc o wszystkim tym, co jest ważne 
dla kobiet po 50-tce, rozmawia Magda Wieteska.

fot. Krzysztof Dubiel, Agencja FORUM
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Proste i przejrzyste konto osobiste, atrakcyjne loka-
ty i tanie po¿yczki to propozycja dla osób otrzymujących 
emeryturê/rentê. Doradcy Kasy w placówce w Poznaniu, 
przy ul. Pi¹tkowskiej 10, pomogą Pañstwu w wyborze naj-
korzystniejszych rozwiązañ. Dziêki nim zabezpieczycie swoje 
fi nanse, zaoszczêdzicie pieniądze i czas. Po¿yczka Senior 
to tania propozycja dla osób, które ukoñczy³y 60 lat i otrzy-
mują emeryturê/rentê z ZUS. Pieniądze mo¿na przeznaczyæ 
na dowolny cel, w tym tak¿e sp³atê innych kredytów. Indy-
widualnie dobieramy okres kredytowania, tak by miesiêczna 
rata by³a niska i ³atwa do sp³aty. Po¿yczka to tylko jeden 
z wielu produktów proponowanych przez Kasê Polską. 
Zachêcamy równie¿ do zapoznania siê z rachunkiem 
IKS Senior, który dziêki tanim przelewom, niskiemu koszto-
wi oraz tradycyjnej obs³udze w placówkach Kasy, jest szcze-
gólnie lubiany przez naszych klientów SENIORÓW.

Kasa Polska, instytucja 
fi nansowa z ponad 
20-letnim doświadczeniem, 
przygotowała kompleksową 
ofertę dopasowaną 
do unikalnych potrzeb 
SENIORÓW.

Kasa Polska 
przyjazna SENIOROM

na różne okazję i takie w których dobrze wyglądamy i dobrze się czujemy. To 
są wskazówki zwłaszcza dla tych pań, które gdzieś się zagubiły w tym temacie. 
Małe zmiany mogą sprawić, że nabierzemy pewności siebie i poczujemy się 
młodo.
Podobnie jak z modą jest z makijażem, którym można korygować pewne zmia-
ny uwidaczniające się na twarzy wraz z upływem czasu. Warto wiedzieć np. że 
błyszczące cienie podkreślają nasze zmarszczki, lepiej więc używać matowych.

M.W.: Medycyna estetyczna – korekta zmarszczek, cellulitu, 
rozstępów, otyłości. Co Pani na ten temat sądzi?
M.B.-F.: Kiedyś to był temat tabu. A dziś z tych zabiegów korzysta coraz więcej 
kobiet. W książce wymieniam się dobrymi poradami z gwiazdami, opisuję no-
wości w tej kwestii. Medycyna estetyczna nie jest zła, pod warunkiem, że efekt 
jej zabiegów nie zrobi z nas pośmiewiska. Oczywiście, bez względu na zabie-
gi korygujące ciało namawiam panie do codziennej gimnastyki. Bo przecież 
wszystkie badania mówią, że już po 25-30 roku życia zanikają mięśnie, jeśli ich 
nie używamy, więc jeśli nie będziemy ćwiczyć, pojawi się w ich miejsce tkanka 
tłuszczowa.
Gimnastyka jest niezwykle ważna i to zwłaszcza teraz, gdy możemy żyć sto lat 
i dłużej. W amerykańskich szpitalach są specjalne programy aktywności fi zycz-
nej przeznaczone dla seniorów. Bo chodzi o to, żeby jeszcze w szpitalu pokazać 
im, jak wracać do formy. Odwlekanie momentu wstania z łóżka jest niszczące, 
bo im dłużej leżymy, tym szanse na wyjście z tego łóżka maleją.

M.W.: Skończyła Pani 54 lata i nadal nieustannie pracuje. Czy 
to rzeczywiście tak zdrowo?
M.B.-F.: Ja chcę pracować do końca życia z jednego właściwie powodu – bo 
uwielbiam moją pracę. Ze mną jest tak, jak powiedział Thomas Alva Edison: 
„Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu, bo wszystko co robiłem, 
to była przyjemność”.
Poza tym pracując, usprawniam swój mózg. Uczę się angielskiego, sporo 

czytam, wyszukuję dużo informacji, uczę się wielu rzeczy na pamięć. A praca to 
jest to, co mnie nakręca. Po 50-tce stała się też dla mnie dużo ważniejsza niż 
wcześniej. Mam już dorosłe dzieci i teraz mam czas dopiero na pracę! Co bym 
robiła, gdybym nie miała pracy?

M.W.: A jak Pani odpoczywa? Chyba nie powie Pani, że… pra-
cując?
M.B.-F.: Odpoczynek to dla mnie w pierwszej mierze sen. Najważniejszy dla 
mózgu i skóry. Dobrze wyspana kobieta nie ma worków pod oczami i opuchnięć 
na twarzy z powodu zatrzymania wody w organizmie. Gdy nazajutrz mam na-
granie i wiem, że spędzę w studio 15, 16 godzin, kładę się wcześniej spać. Czy 
pani wie, że od 22.00 do 2.00 w nocy śpiąc odpoczywamy fi zycznie, a później 
już tylko psychicznie?
Odpoczywam też, gdy zajmuję się czymś kompletnie niezwiązanym z pracą. 
Jeżdżę np. na dwa dni do Mediolanu, gdzie mieszka mój syn, chodzę po ulicz-
kach, muzeach, robiąc sobie całkowity reset. Albo robię sobie domowe SPA we 
własnej wannie, z pachnącymi olejkami i solami, w świetle świec i przy relaksu-
jącej muzyce. Znajomi śmieją się nawet, że taki ze mnie kaczor, bo uwielbiam 
kąpiele.
Relaksuje mnie też picie herbatki miętowo-pieprzowej, która przy okazji dobrze 
działa na żołądek. Uwielbiam słuchać muzyki operowej w wykonaniu trzech 
tenorów, jestem wtedy w siódmym niebie!

M.W.: Ma Pani już wnuki. Jaką jest Pani babcią?
M.B.-F.: Nietypową. Mówią do mnie „Mary”, nie babciu. Uwielbiam moje wnuki: 
2-letniego Marcela i półroczną Wiktorię, byli ze mną ostatnio na promocji książ-
ki. Nie jestem pełnoetatową babcią, choć kocham je do szaleństwa. Uwielbiam 
je rozpieszczać, kupując różne cuda. Ale one są moją przyjemnością, a nie 
moją pracą, nie spędzam z nimi mnóstwa czasu, bo sama ciężko pracuję. Ale 
jak już to szaleję, tarzam się z nimi na podłodze jak mała dziewczynka. I uwaga: 
Mary robi szpagat. To chyba nietypowa babcia, co?
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KoMPLeKsoWa DIaGnostYKa 
I LECZENIE CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

eKG spoczynkowe
Echo serca / echo przezprzełykowe
Holter eKG / RR
Próba wysiłkowa
Kontrola stymulatora
USG / USG Doppler naczyń
Tomografi a komputerowa
ergospirometria

I-Kar Centrum Chorób Serca i Układu Krążenia
ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań      tel. 61 855 19 17  

www.i-kar.pl

Linda Matus.: Geriatria to nowość czy koniecz-
ność?  
Marcin Kański: Społeczeństwo starzeje się i mówi się, 
że to jest problem. Ale ten fakt należy raczej uznać za sukces 
cywilizacyjny. Żyjemy dłużej, ponieważ jesteśmy bogatsi i dzięki 
temu mamy lepszą opiekę zdrowotną. Przybywa nam dziar-
skich 80-latków i 90-latków. Prawdziwym problemem demogra-
fi cznym nie jest duża liczba seniorów, ale bardzo mała liczba 
rodzących się dzieci.
Dziś wyodrębnia się geriatrę jako leczenie osób starszych, co 
niektórych zdumiewa. Na pociechę można przypomnieć, że 
pediatria przeszła podobną drogę, i dziś już nikogo nie dziwi, że 
mali pacjenci mają dedykowanych im lekarzy.
L.M.: Czym w takim razie zajmuje się lekarz ge-
riatra? 
M.K.: Trudno opowiedzieć o tym w kilku zdaniach. Na pew-
no jest to specjalizacja, która skupia się wokół chorób wieku 

podeszłego i zajmuje się formalnie pacjentami powyżej 65 roku 
życia, tak więc młodsza osoba nie może zapisać się do geriatry. 
Tak naprawdę geriatra nie jest lekarzem dla młodych seniorów. 
Bo dzisiejszy 65-latek to zupełnie innym człowiek niż np. ćwierć 
wieku temu, dużo zdrowszy. 
W praktyce zajmuję się pacjentami głównie po 75 roku ży-
cia, czyli w wieku, kiedy pojawia się problem niesprawności, 
wielochorobowości, wielolekowości. Często takie starsze osoby 
chodzą do pięciu różnych specjalistów, a powinien zająć się 
nimi jeden lekarz, który będzie koordynował całość leczenia. 
Należy zebrać wszystkie wyniki, zalecenia, preparaty i oce-
nić czy rzeczywiście to wszystko jest konieczne. Im jesteśmy 
starsi, tym trudniej nam zorganizować sobie specjalistyczną 
opiekę, rozumieć wszystkie zalecenia, mieć siłę, aby to ogar-
nąć. Ponadto wiele chorób przebiega inaczej u seniorów niż 
u dojrzałych pacjentów. Geriatria to także tzw. wielkie zespoły 
geriatryczne: otępienia, majaczenia, niesprawności, depresje 
wieku podeszłego, nietrzymanie moczu, niedożywienie i wiele 

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
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Lek. med. Marcin Kański
absolwent Akademii 
Medycznej w Poznaniu; 
członek Towarzystwa 
Internistów Polskich. 
Na co dzień praktykuje 
w oddziale geriatrycznym 
Szpitala Wojewódzkiego 
dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Gnieźnie, 
przyjmuje pacjentów 
w poradni geriatrycznej 
w Poznańskim Ośrodku 
Specjalistycznych Usług 
Medycznych przy al. 
Solidarności 36. Praktykę 
prywatną prowadzi 
w Centrum Terapii i Rozwoju 
Cogito Poznań przy 
ul. Sienkiewicza 10/3. 

Geriatra 
bez tajemnic
Wszystko o czym senior wiedzieæ powinien, czyli czym zajmuje 
siê geriatra i kiedy warto siê do niego udaæ?
Rozmowa z lek. med. Marcinem Kañskim, specjalistą z 15-let-
nim sta¿em w dziedzinie chorób wewnêtrznych i geriatrii. 
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Okulary: 1234. Niskie ceny zamiast 
wielkich słów.
Fielmann przedstawia Państwu cały świat mody okularowej: ponad 2.000 
modeli opraw okularowych, znane marki i modele wielkich projektantów. 
Wszystkie okulary z 3-letnią gwarancją. Wszystkie w gwarantowanie korzy-
stnej cenie, ponieważ Fielmann daje Państwu gwarancję zwrotu pieniędzy*.

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

*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu sześciu 

tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann zobaczą 

Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie indziej taniej, 

Fielmann przyjmie towar z powrotem i zwróci cenę zakupu. 

Dodatkowo podarujemy Państwu butelkę szampana. 

Okulary: Fielmann.

Okulary: Fielmann. Międzynarodowa moda okularowa. 3 lata gwarancji na wszystkie okulary. Poznań: ul. Św. Marcin 69 i Galeria Pestka. 19 x w Polsce, ponad 600 x w Europie. www.fielmann.com

Fielm_SAZ_Anette_001_255x126_TZ_ET1708_Poznan.indd   1 04.08.15   12:44

Zapraszamy również na wykład 
„Geriatra – lekarz dla seniora” 

22.10. godz. 14.00 
Podczas wykładu będzie można się dowiedzieć 
kim jest geriatra, czym się zajmuje, dlaczego 
warto do niego pójść. Można będzie również 
wykonać bezpłatne badania, pomiaru poziomu 
cukru, EKG i spirometrii. Spotkanie dla osób po 
65. roku życia. Udział bezpłatny
Organizator: Poznański Ośrodek Specjalistycz-
ny Usług Medycznych
Miejsce: Al. Solidarności 36, 
nr gabinetu 312, 2 piętro
Zapisy: tel. 61 647 77 74 
Liczba miejsc ograniczona 

innych. Całe spektrum problemów.
L.M.: Coraz więcej mówi się o se-
niorach i ich problemach, ale czy 
to w jakiś sposób przekłada się na 
opiekę geriatryczną?
M.K.: Sytuacja jest jaka jest. Nie istnieje 
jeszcze sieć oddziałów geriatrycznych. W Po-
znaniu nie ma oddziału geriatrycznego, ale są 
pojedyncze poradnie geriatryczne. Zmagam 
się z nieświadomością pacjentów, pośpiechem 
w poradniach. Pacjent starszy jest wymagają-
cy, czasochłonny i trzeba umieć z nim rozma-
wiać.
Ale od czasu kiedy Jerzy Owsiak i jego Orkie-
stra Świątecznej Pomocy zbierają pieniądze 
na seniorów, roztoczył się pozytywny klimat 
wokół geriatrii. Co więcej, sporo osób na wła-
sną rękę poszukuje specjalisty geriatry. Jestem 
tym pozytywnie zbudowany. A jak dostać się 
do geriatry? Wystarczy skończyć 65 lat i mieć 
skierowanie od lekarza rodzinnego.
L.M.: Co w praktyce najbardziej 
pomogłoby pacjentom, o co sami 
mogliby zadbać?
M.K.: Starszy pacjent udający się do leka-
rza powinien wziąć ze sobą dokumentację 
medyczną, wszystkie karty informacyjne, 
wypisy ze szpitala, nawet jeżeli jest to duża 

sterta papierów. Lekarz specjalista znajdzie 
w tym gąszczu to, co dla niego jest istotne. Za 
każdą wizytą seniora lekarz musi wiedzieć, co 
przyjmuje jego pacjent – chodzi również o pre-
paraty, jakie sam sobie aplikuje, czyli leki bez 
recepty, suplementy diety, zioła.
Pacjenci najczęściej nie wspominają o lekach 
przeciwbólowych i nasennikach, które są dla 
nich bez znaczenia, bo przecież ciągle je biorą. 
Panuje przeświadczenie, że leki bez recepty 
są lekami bezpiecznymi i nimi lekarzowi głowy 
się nie zawraca. A to one często są źródłem 
problemów.
W przypadku seniorów najczęściej mamy do 
czynienia z bólem przewlekłym. Jeżeli bierze-
my środki przeciwbólowe doraźnie, to nic nie 
powinno się stać, ale jeżeli sytuacja taka trwa 
latami, problem jest poważny.
L.M.: I ostatnia rada dla naszych 
czytelników?
M.K.: Uczuliłbym seniorów, aby nie zrzucać 
wszystkiego na wiek. Nogi spuchnięte, bo 
wiek, wysokie ciśnienie itd. Wiek jest silnym 
czynnikiem ryzyka pewnych chorób, ale to że 
ktoś jest stary, nie oznacza dziś, że musi cho-
rować. Dziś leczy się seniorów i wyniki bywają 
naprawdę dobre, dzięki temu pacjenci żyją 
w wyższym komforcie i z pewnością dłużej.

Zdrowie
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Medycyna fizykalna 
w walce z bólem cz II 

Ból leczy się najczęściej objawowo, pomijając jego przy-
czyny, tymczasem znane są już metody lecznicze, które 
docierają do źródła problemu, czyli do pojedynczych ko-
mórek naszego ciała. Tego rodzaju wgląd pozwala usu-
wać przyczyny dolegliwości. Metodą, która działa w ten 
sposób, jest Pulsacyjne Pole Magnetyczne Niskich Czę-
stotliwości (PPMNC) z powodzeniem już stosowane np. 
w rehabilitacji sanatoryjnej. Pulsacyjne pole pomaga 
w schorzeniach, przy których nie wystarczające są, bądź 
zawiodły inne metody leczenia. Ponadto nie obciąża wą-
troby, jak leki przeciwbólowe i nie uzależnia. Można łą-
czyć je z leczeniem farmakologicznym. Metoda jest bez-
bolesna i co więcej można ją stosować w domu, jeżeli 
tylko posiadamy urządzenie o nazwie Biomag®. To aparat 
dopuszczony do użytku na całym świecie. Wykorzystu-
je on opatentowaną technologię 3D Pulsacyjnego Pola 
Magnetycznego Niskich Częstotliwości. Aparat Biomag® 
obecny w naszym domu, to rozwiązanie naszych proble-
mów zdrowotnych i zapobiegnie kolejnym chorobom, 
bólom i cierpieniu w przyszłości. Aparat Biomag® leczy 
ponad 100 różnych chorób. 
Opinie naszych pacjentów: 
Pan józef: Od kilku lat cierpię  na bó le kolan i krę gosłupa. 
Jak dotą d leczyłem się  proszkami, parafi ną , maś ciami, nie 
było to za bardzo skuteczne. Od roku uż ywam magneto-
terapii na kolana, krę gosłup i ostrogi - efekt jest o wiele 
lepszy, a najważ niejsze jest to, ż e nie muszę  wcią ż  chodzić  
do lekarza. Poprawił się  takż e mó j stan pozawałowy, po-
prawiła mi się  takż e pamię ć .
Państwo Marianna i Herbert z Katowic: Stosuję apa-
rat Biomag® przeciw żylakom, paluchowi koślawemu 
i na dłonie, a mąż na kolana oraz staw barkowy. Zabiegi 
wykonujemy 2-3 razy dziennie. Aparat używają również 
nasze dzieci. Synowa po operacji stopy i gardła, a syn na 
kolana, obolałe na skutek uprawiania siatkówki. Jesteśmy 
zadowoleni z użytkowania aparatu.

Zadzwoń, a pomożemy 
rozwiązać Twój problem 
zdrowotny.
Gabinet Biomag 
Poznań, ul. Warszawska 
112 (k. rondo Śródka) 
Masz pytania? 
Zadzwoń na infolinię 
Biomag®: 881 483 483 
www.biomag.pl 

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

Parkinsona
cukrzycy

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

Jak wypełnić ankietę
W pudełku znajdzie się dwustronna ankieta – kluczowa dla sprawnego  prze-
prowadzenia akcji ratunkowej. Ankieta składa się z dwóch części, które należy 
wypełnić drukowanymi literami w obecności lekarza rodzinnego. Aby „Pudełko 
Życia” mogło dobrze spełnić swoją funkcję, powinno zawierać prawdziwe i aktu-
alne informacje dotyczące naszego zdrowia (zażywanych leków, chorób, prze-
bytych operacji, alergii). Informacje zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane 
przez służby ratunkowe w sytuacji konieczności przeprowadzenia akcji ratunko-
wej. Podpis lekarza rodzinnego pod ankietą z pewnością upewni ratowników, że 
warto zaufać podanym faktom.
W ankiecie znajdzie się również miejsce na wpisanie danych osób, które chce-
my, aby zostały powiadomione np. w razie nagłej hospitalizacji, a także prośby 
dotyczącej przekazania kluczy do mieszkania, zaopiekowania się zwierzęciem 
podczas naszej nieobecności, czy kwiatami. Warto również wskazać, gdzie zgro-
madzona jest nasza dokumentacja medyczna.  

Aktualizacja danych
Niezwykle ważne jest, by zadbać o to, żeby dane w ankiecie były aktualne. W tym 
celu należy aktualizować informacje zawarte w I i II części ankiety co 6 miesię-
cy, a najlepiej po każdej zmianie rodzaju stosowanych leków lub sposobu ich 
dawkowania oraz jeśli właściciel Poznańskiego „Pudełka Życia” zdecyduje się 
podać inną osobę do kontaktu. Nową ankietę można będzie pobrać ze strony 
www.centrumis.pl lub uzyskać w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mickie-
wicza 9a od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.   
W pudełku znajdzie się również naklejka, którą należy nakleić po zewnętrznej 
stronie drzwi swojej lodówki, tak by służby ratunkowe wiedziały, że takie pudełko 
w domu jest. Po dokładnym zamknięciu pudełko należy położyć w lodówce w ła-
two dostępnym miejscu (najczęściej wybierana jest półka na drzwiach lodówki).

***
Organizatorem akcji jest Miasto Poznań i Centrum Inicjatyw Senioralnych, 
tel. 61 847 21 11.

Zdrowie

Poznańskie „Pudełko Życia”
Seniorze, seniorko

zadbaj o swoje bezpieczeństwo!
Pod koniec listopada Centrum Inicjatyw Senioralnych rozpocznie dystrybu-
cję Poznańskiego „Pudełka Życia”.
„Pude³ko ¯ycia” (czasami nazywane „kopertami ¿ycia”) pomaga w niesieniu pomocy w stanie 
zagro¿enia zdrowia i ¿ycia. W jaki sposób? Na specjalnej ankiecie, która stanowi zawartośæ 
pude³ka, zapiszemy informacje wa¿ne dla s³u¿b ratunkowych. Są to wiadomości dotyczące 
naszego zdrowia np. chorób przewlek³ych, przyjmowanych leków, alergii. Wska¿emy tu równie¿ 
osoby, które nale¿y powiadomiæ w chwili, kiedy sami nie mo¿emy tego zrobiæ.
„Pude³ka ¿ycia” funkcjonują m.in. w Opolu, Czêstochowie i £odzi, a ju¿ nied³ugo bêdzie mo¿na 
uzyskaæ je w Centrum Inicjatyw Senioralnych i kilku innych miejscach w Poznaniu. O kolejnych 
punktach dystrybucji „Pude³ka ¯ycia” bêdziemy informowaæ na ³amach „Gazety Senior”.

REKLAMA
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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

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

14 lipca uchwałą Rady Miasta powołano Miejską 
Radę Seniorów w Poznaniu trzeciej kadencji, której 
celem jest realizacja w Poznaniu miasta przyjazne-
go starzeniu się.

12 października, w ramach tegorocznej edycji Senio-
ralni.Poznań, odbyły się Dni Otwarte Rady Seniorów. 
Była to okazja do poznania nowych członków, zada-
nia pytań i podzielenia się wskazówkami dotyczący-
mi jej funkcjonowania. Radni chcą być bliżej poznań-
skich seniorów również na co dzień i zapraszają na 

rozmowy podczas cyklicznych dyżurów, które dla 
ułatwienia będą odbywać się w różnych częściach 
miasta.  Ponadto w porozumieniu z Okręgową Izbą 
Radów Prawnych, specjalnie dla poznańskich senio-
rów, zorganizowano porady prawne i obywatelskie 
dla zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do korzystania i przekazywania tej in-
formacji osobom, które mogą potrzebować tego ro-
dzaju wsparcia. Wszystkie porady są dla seniorów 
bezpłatne.

ZAPEWNIAMY:

 całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu,

 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 Puszczykowie pod Poznaniem

Dom Opieki  
Radosna Jesień 
ul. Zalesie 6, 62-040 Puszczykowo
radosnajesien@domyopieki.pl

tel. 61 819 38 62
kom. 697 528 113

Opieka
Dy¿urują, pomagają
Dy¿ury Miejskiej Rady Seniorów

Okrêgowa Izba Radców 
Prawnych w Poznaniu
ul. Chwaliszewo 69, 27 października, 
17 listopada 2015 r. w godz. 16.00-18.00, 
więcej informacji pod numerem telefonu 
tel. 783 778 707

Porady prawne i obywatelskie 
dla seniorów zagro¿onych 
wykluczeniem spo³ecznym; w 
porozumieniu z Izbą Radców 
Prawnych:

Urząd Miasta, Plac Kolegiacki 17 
(pok. 52, Koło Emerytów, parter) 
17 i 24 listopada 2015 r.
godz. 12.00-14.00 
tel.: 61 878 52 19

Centrum Inicjatyw Senioralnych, 
ul. Mickiewicza 9A
w każdy czwartek 
godz. 9.00-11.00 
tel.: 61 842 35 09

Hospicjum Domowe, 
ul. Bednarska 4 
24 listopada, 8 grudnia 2015 r. 
godz. 11.00 – 13.00 
tel.: 61 855 11 76

Harmonogram dy¿urów Miejskiej Rady Seniorów:
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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

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

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezp³atny8 Poznañ

  20.10. godz. 10.30, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30, 19.00 Darmowe  
  zwiedzanie INEA stadionu z przewodnikiem na hasło 
  „Senioralni”.   
Przewidziane niespodzianki. Udział bezpłatny
Organizator: INEA
Miejsce: ul. Bułgarska 17. Należy pojawić się 10 minut przed planowanym 

  Inauguracja Senioralni.Poznań 2015  

Fot. Maria Sitarska, Zuzanna Maćko
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NATURALNY
WYBÓR DLA
TWOICH STAWÓW

www.bivanol.pl

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE

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

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

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

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

REKLAMA

Centrum Inicjatyw Senioralnych poleca w październiku. 
Zapraszamy na wydarzenia w ramach Senoralni.Poznań 2015.:
ul. Mickiewicza 9a, 60-833 Poznań, tel./fax: 61 857 21 11, 61 842 35 09

startem wycieczki w sklepie Lecha Poznań na Inea Stadionie.
Kontakt: 61 886 30 31

  20.10. godz. 11.00 Zwiedzanie Biblioteki Raczyńskich  
  z przewodnikiem  
Organizator: Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek 
Miejsce: zbiórka przed głównym wejściem do biblioteki na placu Wolności. 
Udział bezpłatny

  20.10. godz. 13.00-14.30 „Senioralne tańce i hulańce”  
Warsztaty śpiewu i tańca poprowadzi zespół Droryje. Podczas zajęć wy-
konywane będą ludowe pieśni o rodowodzie średniowiecznym. Uczestni-
cy będą mogli nauczyć się także kroków dwóch tańców średniowiecznych 
„kender” i „słoma”. Wstęp wolny
Organizator: Muzeum Archeologiczne 
Miejsce: Muzeum Archeologiczne, ul. Wodna 27
Zapisy: tel. 61 628 55 41. Liczba miejsc ograniczona 

  20.10. godz. 16.00-19.00 „Dodać życia do lat”  
  UWAGA ZMIANA TELEFONU DO ZAPISÓW  
Podczas zajęć współprowadzonych przez uczestników Szkoły Superbabci 
i Superdziadka seniorzy zostaną zaproszeni do zabaw tanecznych. Wstęp 
wolny
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
Miejsce: ul. Poplińskich 12 
Zapisy: do 15 października, tel. 693 459 642. Liczba miejsc ograniczona

  20.10. godz. 18.45-20.15 Drzwi otwarte w Stowarzyszeniu  
  Taoistycznym Tai Chi  
W programie: lekcja pokazowa oraz prelekcja na temat zdrowotnych wła-
ściwości Taoistycznego Tai Chi połączona z pokazem i nauką podstawo-
wych ruchów. Rozmowy przy herbacie z osobami ćwiczącymi na temat 
zdrowotnych właściwości Taoistycznego Tai Chi. Wstęp wolny
Miejsce: Klub „Rondo”, ul. Przybyszewskiego 56
Kontakt: 666 07 32 42 

  21.10. Dzień wykładów w Centrum Medycznym Synexus  
• godz. 9.00 Nadciśnienie tętnicze – rozpoznanie i leczenie

• godz. 10.00 Badania kliniczne – dlaczego je wykonujemy? 
• godz. 11.00 Szczepienia – dlaczego warto się szczepić?
• godz. 12.00 Cukrzyca – rozpoznanie i leczenie
• godz. 15.00 Choroba zwyrodnienia stawów – metody leczenia 

Organizator: Synexus Polska Sp. z o.o. Oddział Poznań
Miejsce: ul. Głogowska 31/33
Zapisy: od 28 września do 16 października, tel. 61 625 80 31. Liczba miejsc 
ograniczona. Wstęp wolny

  21.10. godz. 17.00 Wykład „Pippi Langstrumpf dla dorosłych,  
  czyli o kobietach w kryminale skandynawskim  
  od 1842 do 2015”  
Postać kobiety w kryminale skandynawskim od początku gatunku do cza-
sów współczesnych. Wykład poprowadzi prof. dr hab. Dominika Skrzypek 
z Wydziału Neofi lologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wstęp wolny
Miejsce: Collegium Novum, aleje Niepodległości 4, sala C3

  22.10. godz. 12.00 Październikowe muzyczne czwartki  
  w Kamei „Radość najpiękniejszych dni”  
Ewa Michrowska zaśpiewa piosenki Anny Jantar. Wstęp wolny
Miejsce: Kawiarnia Galeria Kamea, ul. Wroniecka 22
Wskazana rezerwacja miejsc: tel. 61 851 72 11  

  22.10. godz. 14.00 Wykład „Geriatra – lekarz dla seniora”  
Podczas wykładu będzie można się dowiedzieć kim jest geriatra, czym się 
zajmuje, dlaczego warto do niego pójść. Można będzie również wykonać 
bezpłatne badania, pomiaru poziomu cukru, EKG i spirometrii. Spotkanie 
dla osób po 65. roku życia. Udział bezpłatny
Organizator: Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych
Miejsce: Al. Solidarności 36, nr gabinetu 312, 2 piętro
Zapisy: tel. 61 647 77 74. Liczba miejsc ograniczona 

  22.10. godz. 15.00 Wykład „Nasi starsi bracia w wierze.  
  Historia odtworzenia Gminy Żydowskiej w Poznaniu”  
Wykład poprowadzi Alicja Kobus, Przewodnicząca Gminy Żydowskiej 
w Poznaniu.
Organizator: Otwarta Wszechnica Ekonomiczna

Seniorzy
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Nasza grota zbudowana jest 
z soli himalajskiej, czyli najzdrowszej 
i najczystszej soli na kuli ziemskiej

PONIEDZIAŁEK DNIEM SENIORA 
BILET JEDYNE 7 ZŁ

Pobyt w GROCIE SOLNEJ 
wspomaga leczenie m.in.:
• stanów zapalnych gardła, zatok
• chorób serca
• schorzeń dermatologicznych
• niedoczynności tarczycy
• nerwic

Grota Solna ul. Świętosławska 11 (róg ul. Koziej)
tel. 61 855 12 13, www.solnagrota.com

GROTA SOLNA to doskonały sposób na 
atrakcyjne spędzenie czasu połączone z leczniczym 

działaniem soli oraz doskonałym relaksem.

Jako jedyni posiadamy tężnie, która zasilana 
jest dodatkowo najbogatszą na świecie w jod 

mgiełka solankową.

na Starym 
Rynku

wspomaga leczenie m.in.:
Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy 

do sklepiku solnego do sklepiku solnego do sklepiku solnego 
po wyjątkowe po wyjątkowe po wyjątkowe 

i niepowtarzalne i niepowtarzalne i niepowtarzalne 
prezenty prezenty prezenty 

świąteczne!świąteczne!świąteczne!świąteczne!świąteczne!świąteczne!

wspomaga leczenie m.in.:wspomaga leczenie m.in.:

działaniem soli oraz doskonałym relaksem.

Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy 
do sklepiku solnego do sklepiku solnego do sklepiku solnego 

Odwiedź nasze Studio
Zniżka 50 zł dla Seniorów 

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
STUDIO MATRYMONIALNE

REKLAMA

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, budynek główny, sala 
111A, al. Niepodległości 

  24.10. godz. 12.00 „Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej”  
Spotkanie z twórczością renesansowego hiszpańskiego pisarza, Miguela 
de Cervantesa. Gościem salonu będzie Krzysztof Stelmaszyk. Wstęp: 7 zł 
Miejsce: Teatr Muzyczny, ul. Niezłomnych 1e
Rezerwacje biletów: tel. 502 751 213. Liczba miejsc ograniczona

  25.10. godz. 18.00 „Serenada” i „Infolia”- wieczór baletowy  
Na hasło „Senioralni” bilety w cenie 22 zł, możliwość zakupu od 22.10. 
Liczba biletów ograniczona. Bilety nie podlegają rezerwacji.
Miejsce: Teatr Wielki, ul. Fredry 9 
Kontakt: 61 659 02 80, 61 852 08 25

  25.10. godz. 18.00 „Granica”  
Miejsce: Teatr Polski, ul. 27 grudnia 8/10
Kontakt: 61 852 05 41, 61 852 56 28.
Wstęp: 15 zł na hasło „Senioralni”. Liczba miejsc ograniczona, brak możli-
wości rezerwacji biletów

  26.10 godz. 12.00 Wykład „Teologia pędzlem pisana.  
  Sztuka chrześcijańska w służbie wiary”  
Wykład poprowadzi dr hab. Teresa Stanek z Wydziału Teologicznego. 
Wstęp wolny
Organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Miejsce: ul. Wieżowa 2-4, aula A w budynku A

  27.10. godz. 17.00 Prezentacja klubu „U Salezjanów”   
W programie: fotorelacja z wyjazdów „Poznajemy Pomniki Historii” z ko-

mentarzem przewodnika PTTK. Wstęp wolny
Organizator: Senioralny Ośrodek Społeczno-Kulturalny Alternatywa 50+
Miejsce: ul. Pszczelna 20
Kontakt: 61 824 62 01

  28.10. godz. 18.00 „Kilka pytań o rozumienie świata.  
  Portrety kompozytorów”– projekcja fi lmu  
Organizator: Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Miejsce: ul. Świętosławska 7
Zapisy: tel. 61 852 26 42 lub biuro@wieniawskiego.pl. Liczba miejsc ogra-
niczona. Wstęp wolny

  29.10. godz. 10.00-12.00 Drzwi otwarte w Stowarzyszeniu  
  Taoistycznym Tai Chi  
W programie: lekcja pokazowa oraz prelekcja na temat zdrowotnych wła-
ściwości Taoistycznego Tai Chi połączona z pokazem i nauką podstawo-
wych ruchów. Rozmowy przy herbacie z osobami ćwiczącymi na temat 
zdrowotnych właściwości Taoistycznego Tai Chi. Wstęp wolny
Miejsce: Dom Kultury „Jubilat”, os. Tysiąclecia 30
Kontakt: 666 07 32 42
29.10. godz. 9.00-13.00 Bezpłatne konsultacje podologiczne w gabinecie 
Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp Katarzyna Kasprzyk
Miejsce: ul. Mickiewicza 3
Zapisy: tel. 607 043 563. Liczba miejsc ograniczona 

  30.10. godz. 18.30 „Dzieci zony”  
Na hasło „Senioralni” bilety 25 zł. Liczba biletów ograniczona.
Miejsce: Teatr Nowy, ul. Dąbrowskiego 5 
Kontakt: Biuro Obsługi Widza 61 847 24 40, 61 847 86 24

  Inauguracja i Retro Dancing na placu Wolności.  
Fot. Maria Sitarska, Zuzanna Maćko
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Leki natury na 
jesienne przeciążenia

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

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

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

MAŚÆ NIEDŹWIEDZIA TM zosta³a 
wyprodukowana z naturalnych 
surowców oraz cennych 
ekstraktów zio³owych. Tradycyjna 
receptura wzbogacona 
w sk³adniki aktywne zapewnia 
naturalne dzia³anie oraz 
intensywne grzanie.

Leki natury na
Portal numer 1 dla seniorów 11Zdrowie
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Kiedy iść do lasu?
Jeśli chcemy wrócić do domu zadowoleni, to na grzy-
by należy wybrać się już o świcie. Pamiętajmy, że im 
późniejsza godzina, tym więcej grzybiarzy w lesie, 
co znacznie zmniejsza nasze szanse na znalezienie 
czegoś dobrego. A kiedy nie iść do lasu? Stara za-
sada mówi, że kiedy księżyc jest w pełni, to grzy-
by nie rosną, więc warto obserwować niebo w noc 
poprzedzającą wyjście do lasu. Chodzimy tylko do 
lasów państwowych, nie buszujemy po prywatnych 
działkach i nigdy, ale to nigdy, nie wchodzimy na 
tereny poligonów wojskowych, bo wtedy może być 
całkiem bombowo, co w tym wypadku nie zapowiada 
się szczególnie zabawnie.

Ubiór grzybiarza
Las to nie rewia mody i wybieg dla modelek. Ubiór 
grzybiarza nie musi być szczególnie dobrany, acz-
kolwiek pamiętajmy o kilku rzeczach. Do lasu należy 
ubrać długie spodnie i koszulę z długim rękawem. 
Ochroni nas to przed atakiem kleszczy. Szczególnie 
polecam koszule fl anelowe. Od lat są popularne na 
całym świecie. Chodzą w nich zarówno norwescy 
drwale, jak i polscy robotnicy. Flanela miała nawet 
wpływ na popkulturę, bo to właśnie w ten materiał 
ubierali się artyści reprezentujący muzyczną scenę 
amerykańskiego Seattle. Powód był prozaiczny - fl a-
nelowe koszule są dobre, kiedy chcemy ubrać się 
na tak zwaną „cebulkę”. Rano w lesie jest całkiem 
chłodno, ale kiedy zrobi się cieplej, możemy zdjąć 
koszulę. W kwestii obuwia najlepiej założyć kalosze, 
bo możliwe, że będziemy chodzić po podmokłych te-
renach.

Dwie szkoły grzybobrania
Problematyczną sprawą jest samo zbieranie grzy-
bów. Istnieją dwie szkoły. Jedna mówi, że grzyb na-
leży wykręcić, a druga, że odciąć nożem. Sam repre-
zentuję tę drugą, więc polecam zaopatrzenie się w 
ostry nożyk. Istnieją specjalne „koziki” do grzybów i 
są jak najbardziej dobre, ale osobiście używam naj-
zwyklejszego nożyka do obierania warzyw. Jest tak 
samo dobry.
Do czego wkładać znalezione grzyby? Tu też jestem 
tradycjonalistą i myślę, że najlepszym wyborem bę-
dzie wiklinowy koszyk. Ostatnio na rynku pojawiły 
się materiałowe rozkładane koszyki. Spełniają rolę, 
ale pozostałbym przy wiklinie, bo jest przewiewna, 
a przez to chodząc po lesie będziemy roznosić za-
rodniki, dzięki którym będą wyrastać kolejne grzyby.

Grzyby układamy trzonkami do góry. Zdecydowanie 
odradzam wkładanie grzybów do foliowych reklamó-
wek. Wtedy się parzą, nie oddychają i nie roznoszą 
zarodników.
Owady potrafi ą być uciążliwe, więc przed wyjściem 
do lasu warto użyć repelentu przeciwko komarom.

Orientacja w terenie
Kolejnym argumentem ludzi, którzy unikają lasu, jest 
to, że łatwo się zgubić. Trudno się nie zgodzić, więc 
początkujący grzybiarze muszą być bardzo uważni. 
Drzewa są do siebie podobne, więc na początku, gdy 
nie znamy jeszcze swojego miejscowego lasu, nie 
odchodźmy za daleko od ścieżki. Warto też zapamię-
tywać znaki szczególne, które ułatwią nam orienta-
cję w terenie. Może to być strumyk, przewalony pień, 
duże mrowisko. Praktycznie każdy nowoczesny tele-
fon jest zaopatrzony w nawigację, ale nigdy nie ufam 
jej w stu procentach, ponieważ w lesie łatwo stracić 
zasięg. To właśnie dlatego przez długi okres nosiłem 
ze sobą kompas.
Starajmy się zapamiętywać ścieżki, którymi się poru-
szamy. Każdy las ma konkretne miejsca, w których 
zawsze jest dużo grzybów, więc po co marnować 
okazję na łatwe zbiory? Kiedy znajdziemy kilka ta-
kich miejsc, wypady na grzyby staną się przyjemny-
mi spacerkami od punktu do punktu.    

Zachowanie kultury
Trzeba pamiętać, że las nie jest naszą własnością 
i należy się w nim odpowiednio zachowywać. Nie 
możemy być głośni, bo między drzewami żyje wiele 
zwierząt, które łatwo się płoszą. Nie śmiecimy, nie 
niszczymy mrowisk. Kiedy znajdziemy łatwopalne 
śmieci, musimy poczuć się odpowiedzialni za cały 
las i zabrać je ze sobą. Odradzam przychodzenie do 
lasu ze zwierzętami. Kiedy zabieramy ze sobą małe 
dzieci, musimy na nie uważać, bo mogą się zgubić 
lub zjeść coś trującego.
Grzybobranie polecam każdemu. To naprawdę do-
skonały sposób żeby się dotlenić i rozprostować ko-
ści.

Artur Kasprzycki
Red. MW

EKO Poradnik 
Gazety Senior
Giełda produktów 

ekologicznych

Jeśli chcemy wrócić do domu zadowoleni, to na grzy-
by należy wybrać się już o świcie. Pamiętajmy, że im 
późniejsza godzina, tym więcej grzybiarzy w lesie, 

Pensjonat "Fortuna" jest położony w spokojnym, ma-
lowniczym miejscu, blisko centrum uroczego miastecz-
ka Świeradów-Zdroj. Budynek pensjonatu otoczony jest 
pięknym parkiem i ogrodem – to miejsce wypoczynku 
naszych gości. Dzięki niemu mnóstwo chwil spędzają na 
łonie natury, na świeżym powietrzu, blisko miejsca po-
bytu, bezpiecznie i zdrowo. Zapraszamy.

Turnusy lecznicze i rehabilitacyjne
Wczasy i weekendy rodzinne

Pensjonat FoRtUna
59-850 Świeradów Zdrój, ul. Kościelna 4

tel.75 78 16 356, kom 721 294 122
www.fortuna.info.pl     biuro@fortuna.info.pl

Wyjątkowa lokalizacja pensjonatu
lokaliza j p

własny park i ogród

nsjonatu

64-361 Miedzichowo
Trzciel Odbudowa 14A
tel. Kom.: 602 764 256
biuro@rancho-colorado.pl

OŚRODEK AGROTURYSTYCZNY RANCHO COLORADO 
położony na pograniczu woj.wlkp i lubuskiego w otocze-
niu wielu lasów pełnych grzybów, tras rowerowych i czy-
stych jezior pełnych ryb, ZAPRASZA miłośników natury 
do wypoczynku z dala od zgiełku miast i codzienności.
Nasze Rancho jest pełne kochanych zwierząt, tak więc 
zapraszamy Gości również ze swoimi pupilami. 
Do Państwa dyspozycji oddajemy

 � Pokoje Gościnne o wysokim standardzie 
 � Domki całoroczne 
 � Restauracja, Sala Bankietowa
 � Wiata Biesiadna z miejscem na 
ognisko i grilla

 � w ramach relaksu Sauna 
(bania ruska)

Organizujemy Imprezy Okoliczno-
ściowe. Więcej szczegółów na 
stronie www.rancho-colorado.pl

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

Maść Niedźwiedzia™

D� tępna w aptekach

cena: 
14 zł 
(100 ml)

Część 2Poradnik początku-
jącego grzybiarza
Kiedy jest najlepsza pora na zbieranie grzybów? W co 
się ubrać i jak nie zgubić się w terenie? Czy istnieją 
szkoły grzybobrania?
Na te i inne pytania odpowiada Artur Kasprzycki z Łodzi, 
współadministrator strony „Znani Grzybiarze”, który zbiera grzyby 
od samego dzieciństwa. Ma swoje ulubione miejsca w lesie, zawsze 
obdarowuje rodzinę grzybami, a grzybobranie uważa za tanią i 
przyjemną formę rekreacji.

REKLAMA
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tRÓjPaK DLa 
ZDRoWIa I sMaKU
Trójpak to trzy oleje: z pestek 
dyni, orzecha włoskiego i rzepa-
kowego. Trzy najlepsze, prozdro-
wotne, nierafi nowane i tłoczone 
na zimno oleje wyróżnione Zło-
tym Medalem Targów WorldFood 
Warsaw 2015.

olej rzepakowy
Bogaty w witaminę E, kwasy tłusz-
czowe Omega-3 (ma ich więcej niż 
oliwa z oliwek) oraz Omega-6. Zale-
cany dla cukrzyków, przy nadmiarze 
„złego cholesterolu” i problemach 
z blaszką miażdżycową, a także dla 
usprawnienia pracy układu nerwo-
wego.
• Certyfi kat Jakość, Tradycja
• I miejsce na VII Festi walu Sma-

ków Produktów Tradycyjnych w Poznaniu 2014
• PERŁA 2015 w ogólnopolskim konkursie Nasze Ku-

linarne Dziedzictwo - Smaki Regionów 

Olej z pestek dyni
W składzie witaminy E, A, beta-karo-
ten, lecytyna, selen i pełnowartościowe 
jedno- i wielonienasycone kwasy tłusz-
czowe w formie cis z grupy Omega-3 
i Omega-6, a także fi tosterole i kukur-
bityna. Pomocny w walce z chorobami 
pasożytniczymi i skórnymi. Szczególnie 
polecany mężczyznom - zapobiega pro-
blemom z gruczołem krokowym.
• Certyfi kat Jakość, Tradycja
• wpisany na listę Produktów Trady-

cyjnych i Regionalnych Ministerstwa Rolnictwa

Olej z orzecha włoskiego
W składzie zawiera witaminę E, beta-
-karoten, lecytynę, magnez, cynk, nie-
nasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 
i Omega-6. Obniża ryzyko zachorowania 
na choroby serca, miażdżycę, zapalenie 
stawów, infekcje żołądka i jelit. Dosko-
nały przy przemęczeniu i depresji.
• Wyróżniony przez Światowe Forum 

Mediów Polonijnych na Targach PO-
LAGRA FOOD 2012

Gdzie kupisz oleje Vitacorn?
• sieć marketów Kaufl and
• sieć sklepów „Piotr i Paweł”
• sklep Vita Natura, Poznań, 

ul. Warszawska 25
• sklep Vita Natura, Poznań, 

ul. Zeylanda 11
• sklep Bliżej Natury, Poznań, 

ul. Podgórna 19
• Dział Handlowy Vitacorn, Luboń, ul Pogodna 

6 - po uprzednim zamówieniu: tel. 61 893 24 32, 
handlowy@vitacorn.com.pl

Produkujemy również inne oleje tłoczone na zimno 
i nierafi nowane. Więcej informacji: www.vitacorn.com.pl

tel. 68 386 71 88, tel. kom. 696 842 376
biura@bio-appeti t.pl    www.bio-appeti t.pl

Warzywa ekologiczne 
z dostawą do domu

tel. 68 386 71 88, tel. kom. 696 842 376

z dostawą do domu

Bio Appetit Gospodarstwo Ekologiczne
Stanisław Suchorski

Przychodzko 18, 64-360 Zbąszyń

EKO Poradnik Gazety Senior Giełda produktów ekologicznych

Placek ziemniaczany z grzybami

Przepisy Gazety Senior

REKLAMA

Ciasto
• 500 g ugotowanych ziemniaków bio ap-

peti t (mogą być z poprzedniego obiadu)
• 2 jajka
• 1/2 szklanki mąki
• 1 łyżka bułki tartej
• sól i pieprz do smaku

Nadzienie
• 200 g grzybów leśnych
• mała cebula bio appeti t
• łyżka koncentratu pomidorowego
• 100 g sera żółtego
• masło
• słodka papryka, pieprz, sól
• olej rzepakowy Vitacorn

sposób przygotowania:
Ziemniaki przecisnąć przez praskę, dodać jajka, mąkę, przyprawy i wyrobić na jednoli-
te ciasto. Następnie równą warstwę ziemniaków ułożyć w formie posypaną bułką tartą. 
Grzyby oczyścić i pokroić w plasterki. Zeszklić cebulę na rozgrzanym oleju, dodać grzyby, 
całość podsmażyć, pod koniec smażenia dodać koncentrat pomidorowy i przyprawy. Wy-
mieszać i zagotować.
Farsz wyłożyć na ciasto w foremce, posypać serem żółtym. Na wierzchu ułożyć wiórki ma-
sła. Piec przez 30 minut w 180 stopniach. Podawać ciepłe.
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Mieszkaniowy Poradnik
GazetaGazety Senior

Poradnik Mieszkaniowy

Cykl Gazety Senior dot. problemów 
mieszkaniowych seniorów 
w Poznaniu i Wielkopolsce. 

W najbli¿szych wydaniach Gazety Senior bêdziemy 
poruszaæ kwestie dotyczące problemów miesz-
kaniowych seniorów. Mo¿e Twoje mieszkanie jest 

obecnie za du¿e na potrzeby ju¿ tylko jednej osoby, a op³aty 
za nie poch³aniają lwią czêśæ emerytury? Mo¿e mieszkasz 
na wysokim piêtrze, w kamienicy nie ma windy i trudnośæ 
sprawia Ci wchodzenie po schodach? A mo¿e, z ró¿nych 
powodów, nie chcesz ju¿ mieszkaæ w dotychczasowym 
miejscu i nie wiesz, co w tej sytuacji zrobiæ?
W naszym poradniku bêdziemy omawiaæ i analizowaæ kon-
kretne problemy mieszkaniowe. Pokazywaæ mo¿liwe roz-
wiązania. Informowaæ o sytuacji związanej z rynkami nie-
ruchomości.

Odcinek 2
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Aby starać się o przyznanie fi nansowego dodatku 
mieszkaniowego należy spełnić trzy konkretne wa-
runki. Po pierwsze dochody, czyli wysokość eme-
rytury, renty oraz ewentualnych innych dochodów, 
musi mieścić się w określonych ramach. Po drugie 
nasze lokum musi mieć odpowiedni, nie za duży 
metraż. Po trzecie senior musi dysponować tzw. 
prawem do lokalu. W praktyce oznacza to tylko 
tyle, że wynajmujemy lub jesteśmy właścicielem 
mieszkania/domu lub mieszkamy w nim czasowo 
czekając np. na lokal socjalny. Aby otrzymać doda-
tek musimy spełniać wszystkie trzy warunki.

Jaki dochód?
Na dzień publikacji naszego artykułu (paździer-
nik 2015) dochód na osobę nie może przekroczyć 
1540,79 zł, jeżeli żyjemy sami i 1100,56 zł, jeże-
li żyjemy we dwójkę lub więcej osób. Za dochód 
uważa się emeryturę i wszelkie zyski „na rękę” np. 
z dodatkowej pracy, jeżeli taką jeszcze wykonuje-
my. Do wysokości dochodu nie wlicza się np. zasił-
ków okresowych i jednorazowych z pomocy spo-
łecznej, a także dodatku energetycznego.

Ile metrów? 
Wielkość mieszkania, która kwalifi kuje nas do do-
datku, zależy od liczby osób w nim mieszkających. 
Senior prowadzący jednoosobowe gospodarstwo 
domowe, aby spełnić warunek metrażu nie może 
mieszkać w lokalu większym niż 45,5 m. kw. Para 
seniorów może zajmować lokum o maksymalnej 
powierzchni 52 m. kw. Jeżeli mieszka z nami syn 
lub córka, to maksymalna wielkość mieszkania 
kwalifi kująca do otrzymania dodatku mieszkanio-
wego wynosi 58,5 m. kw. Jeżeli członek naszej ro-
dziny jest niepełnosprawny i wymaga oddzielnego 
pokoju, to kryteria są łagodniejsze, a o szczegóły 
warto dopytać w urzędzie (dane na końcu artykułu).
Kryterium wielkości mieszkania jest bardzo ważne. 
Niestety, jeżeli żyjemy samotnie w ogromnym np. 
80-metrowym mieszkaniu, a jednocześnie spełnia-

W drugim odcinku cyku dotyczącego problemów mieszkaniowych po-
znańskich seniorów omawiamy najważniejsze kryteria przyznawania 
dodatku mieszkaniowego, czyli fi nansowego wsparcia, które może pomóc 
seniorowi opłacić czynsz za mieszkanie.

REKLAMA
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Portal numer 1 dla seniorów 15

Najlepsze dla Seniorów
Kapitalne Konto to rachunek bankowy oferowany 
przez Bank BPH i polecany przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych (ZUS) emerytom i rencistom. 
Bank BPH zwyciężył w zorganizowanym przez ZUS 
konkursie, w którym wyłoniono najlepsze konto dla 
Seniora. To jedyne polecane przez ZUS konto w Pol-
sce.
Co możesz zyskać?
Dziś konta dla Seniorów to nic nowego, ale Bank 
BPH w trosce o codzienne potrzeby i zmartwienia Se-
niorów poszedł o krok dalej i przygotował Kapitalne 
Konto w specjalnej ofercie. Dzięki niemu przez dwa 
lata nie będziesz płacić za prowadzenie konta i nie 
będziesz ponosić kosztów związanych z opłacaniem 
comiesięcznych rachunków domowych, a dodatkowo 
otrzymasz szereg usług ubezpieczeniowych, które 
zaoszczędzą wielu zmartwień w kłopotliwych sytu-
acjach medycznych, domowych czy drogowych. Mo-
żesz też liczyć na zwrot części wydatków na leki – do 
30 zł miesięcznie.

Zapłać rachunki, przelej pieniądze 
wnukom bez żadnych dodatkowych opłat
Kapitalne Konto to wygodna i bezpłatna podstawo-
wa obsługa bankowa. Bank BPH nie pobiera opłat za 
przelewy krajowe, zlecenia stałe czy polecenie prze-
lewu. Zatem bez opłat regulujesz wszystkie rachunki 
za prąd, gaz, czynsz czy telefon, a w razie potrze-
by – również bez dodatkowych opłat – możesz wes-
przeć bliskich. Także bez konieczności chodzenia 
na pocztę czy innego punktu przyjmującego opłaty. 
Zyskujesz też łatwy i nieograniczony dostęp do go-
tówki, którą możesz wypłacać w każdej chwili – bez-
płatnie – ze wszystkich bankomatów na terenie całe-
go kraju. Do twojej dyspozycji są również bezpłatne 

powiadomienia SMS, dzięki którym na bieżąco 
otrzymujesz informacje o transakcjach na kon-
cie, np. o tym czy wpłynęła emerytura. Monitoru-
jesz wydatki i śledzisz wszystkie wpłaty i wypłaty.
Potrzebujesz pomocy medycznej?
Seniorom - posiadaczom Kapitalnego Konta Bank 
BPH proponuje również przydatne i pożyteczne usłu-
gi dodatkowe. Jeśli nagle zachorujesz i będziesz po-
trzebować pomocy lekarza czy pielęgniarki, dostawy 
leków lub sprzętu rehabilitacyjnego – możesz liczyć 
na bezpłatne wsparcie. Ubezpieczenie, które jako 
posiadacz Kapitalnego Konta otrzymasz bez dodat-
kowych opłat, obejmuje także transport medyczny.
Zwrot pieniędzy za leki
Wydatki na leki często pochłaniają sporą część bu-
dżetu emeryta czy rencisty. I tu również Kapitalne 
Konto przychodzi z pomocą. Możesz otrzymać zwrot 
5 procent wydatków na lekarstwa, do kwoty 30 zł mie-
sięcznie, przez 2 lata od daty założenia Kapitalnego 
Konta. Wystarczy, że za leki zapłacisz kartą płatni-
czą Debit MasterCard® Kapitalna, którą otrzymasz od 
Banku BPH bezpłatnie. Warto mieć na uwadze, że 
karta to także wygodny i bezpieczny sposób płacenia 
za zakupy.
Zgubiłeś klucze, masz zapowietrzone 
kaloryfery?
Seniorzy – posiadacze Kapitalnego Konta mogą też 
liczyć na pomoc w wielu innych codziennych kło-
potliwych sytuacjach bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych opłat. Do ich dyspozycji są hydraulicy, 
elektrycy czy ślusarze, którzy pomogą w przypadku 
domowej awarii. Seniorów posiadających samochód 
ucieszy też z pewnością możliwość bezpłatnego 
skorzystania z pomocy drogowej w przypadku uster-

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

dwa lata od momentu otwarcia rachunku
• świadczenia medyczne w nagłych, 

awaryjnych sytuacjach bez dodatkowych 
opłat

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

• brak opłat za przelewy, w tym opłaty za 
czynsz, prąd czy gaz

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

• brak opłat za wypłatę gotówki we 
wszystkich bankomatach w Polsce

• pomoc fachowców w awaryjnych 
sytuacjach bez dodatkowych opłat

• bezpłatne powiadomienia SMS 
o wszystkich wpłatach, wypłatach, 
przelewach i innych transakcjach na 
koncie

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

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

• Osoby, które będą otrzymywać emeryturę 
bądź rentę z ZUS na Kapitalne Konto

Gdzie możesz założyć 
Kapitalne Konto?
Zapraszamy do Oddziałów 
Banku BPH w Poznaniu
• os. Bolesława Chrobrego 26

tel. 61 828 24 34, 35
• ul. Dąbrowskiego 75

tel. 61 845 64 85, 86
• ul. Garbary 38

tel. 61 853 40 18, 606 147 114
• ul. Głogowska 70

tel. 61 865 41 30, 61 866 02 20
• ul. Półwiejska 3

tel. 61 859 37 62, 67
• ul. Przemysłowa 68

tel. 61 835 46 30
• ul. Ratajczaka 31

tel. 61 815 11 61, 62

ki auta. Wystarczy jeden telefon do czynnego całą 
dobę Centrum Alarmowego, by uzyskać pomoc. Ile 
dokładnie świadczeń medycznych oraz usług pomo-
cy fachowców w przypadku awarii masz do dyspozy-
cji, dowiesz się ze szczegółowych warunków ubez-
pieczenia. Warto o to podpytać również pracownika 
banku.
Na niespodziewane wydatki
Posiadacze Kapitalnego Konta mogą też liczyć 
na dodatkowy zastrzyk gotówki w razie potrzeby. 
Pracownik banku sprawdzi w trakcie jednej wizyty 
w placówce, czy wysokość twojej emerytury pozwala 
otrzymać dodatkowy limit debetowy, który bank udo-
stępni bezpłatnie – do kwoty 2 500 zł. 

ZUS POLECA: Kapitalne Konto dla Seniora

(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Kapitalne Konto dla emerytów i rencistów
Nie musisz już ponosić dodatkowych kosztów związanych z opłatami za 
czynsz, światło, gaz czy telefon. Możesz otrzymać zwrot części wydatków na 
leki oraz bezpłatną pomoc fachowca w razie awarii. Możesz też liczyć na wizy-
tę lekarza w domu – również nie ponosząc dodatkowych kosztów. Na takie ko-
rzyści możesz liczyć, jeśli jesteś emerytem lub rencistą i posiadasz Kapitalne 
Konto w Banku BPH. To specjalna oferta dla osób otrzymujących emeryturę 
bądź rentę z ZUS. 
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my inne kryteria, nie otrzymamy dodatku miesz-

kaniowego. Wielu seniorów boryka się z proble-
mem niepotrzebnych już metrów i idącego za tym 
wysokiego czynszu. Rozwiązaniem jest zamiana 
mieszkania na mniejsze. Zysk może być podwójny 
ze względu na szansę otrzymania dodatku miesz-
kaniowego oraz zastrzyku gotówki (wynikającego 
z różnicy ze sprzedaży dużego i kupna mniejszego 
mieszkania).

Formalności
Wniosek o dodatek mieszkaniowy potwierdzamy 
u zarządcy lub właściciela lokalu i składamy w urzę-
dzie. Do wniosku dołączamy dokumenty, m.in.: do-
kument potwierdzający tytułu prawny do lokalu, np. 
wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowę 
najmu, decyzję o przydziale, spółdzielcze prawo do 
lokalu, umowę podnajmu, umowę użyczenia, orze-
czenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjal-
nego/zamiennego.
Musimy udokumentować nasze dochody oraz wy-
datki związane z mieszkaniem, dlatego niezbędna 
będzie deklaracja o wysokości dochodów osoby 
składającej wniosek. Jeżeli mieszka z nami więcej 
osób, potrzebne będą także deklaracje wszystkich 
pozostałych członków gospodarstwa domowego 
(co ważne, z trzech pełnych miesięcy poprzedzają-
cych złożenie wniosku).
W przypadku seniorów wystarczy odcinek eme-
rytury lub zaświadczenie z ZUS, w przypadku 
osób pracujących zaświadczenie z zakładu pracy. 
Uczniowie/studenci powinni przedłożyć zaświad-
czenie ze szkoły/uczelni o wysokości stypendium. 
Jeżeli ktoś pobiera alimenty, senior czy młodszy 
mieszkaniec gospodarstwa domowego, należy zło-
żyć oświadczenie lub zaświadczenie, w zależności 
od tego, czy alimenty są dobrowolne czy przyzna-
ne wyrokiem sądu. I wszelkie inne dokumenty np. 

z MOPR poświadczające otrzymywane świadczenia 
pieniężnego. Dodatkowo potrzebujemy informacji 
od zarządcy dotyczących wydatków za mieszkanie, 
a także jego rozkładu. Jeżeli nie mamy centralnego 
ogrzewania, będziemy musieli przynieść rachunek 
za prąd, a w przypadku, gdy stawka czynszu jest 
wyższa niż 4,9 zł/m. kw. zarządca wypełni tzw. punk-
tową kartę lokalu. Czy wszystkie te dokumenty będą 
potrzebne w naszym przypadku? Najlepiej ustalić to 
telefonicznie lub podczas wizyty w urzędzie.
Od momentu złożenia wniosku, wraz ze wszystki-
mi niezbędnymi dokumentami, do chwili wydania 
decyzji najczęściej mija miesiąc. Cała procedura 
i wydanie decyzji jest oczywiście bezpłatne. Przy-
znany dodatek wpłacany jest bezpośrednio na kon-
to zarządcy mieszkania/domu do 10 dnia każdego 
miesiąca.

Gdzie składamy wniosek
Poznańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Klienta
ul. Wszystkich Świętych 1, Poznań
Godziny przyjęć: 
poniedziałek: 7.30-16.00, 
wtorek i czwartek: 7.30-15.30, 
środa i piątek: 7.30-15.00
tel. 61 646 33 44
Osoby wnioskujące o dodatek mieszkaniowy mogą 
zarezerwować termin wizyty w urzędzie telefonicz-
nie. Podczas wizyty zasięgniemy dokładnych infor-
macji, ustalimy jakie oświadczenie i zaświadczenia 
są niezbędne w naszym, konkretnym przypadku 
i otrzymamy niezbędne druki. Osoby omówione te-
lefonicznie są traktowane priorytetowo.

Odwołanie
Jeżeli decyzja będzie negatywna, przysługuje nam 
prawo odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się 
za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świad-
czeń w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

REKLAMA

Kolejny odcinek Dodatku mieszkaniowego 
pt. „Seniorzy - więźniowie czwartego piętra.”Odcinek 3

Porady eksperta
Specjalnie dla naszych Czytelników i na po-
trzeby cyklu „Cztery kąty seniora” oddajemy 
do Państwa dyspozycji eksperta zajmującego 
się pomocą w sprzedaży i kupnie nierucho-
mości uwzględniającej potrzeby seniorów. 

Jeżeli borykasz się z proble-
mem mieszkaniowym (za du-
żym metrażem) zadzwoń do 
Redakcji Gazety Senior pod 
numer 608 352 098, umówimy 
Cię na rozmowę z ekspertem, 
który podpowie, jakie kroki 
można podjąć w Twojej kon-
kretnej sytuacji. 

Warto porozmawiać. 

Zadźwoń
tel. 608 352 098
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Mieszkaniowy Poradnik Gazety Senior Gazeta
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Dzięki implantom 
słuchowym znów 
mogę słyszeć! 
Jeśli źle słyszymy, trudno nam się żyje. By móc 
komunikować się z rodziną, swobodnie robić 
zakupy, pracować czy cieszyć się wolnym 
czasem na emeryturze, słuch jest niezbędny. 
A dobre słyszenie wpływa na jakość całego życia. 
Problemy ze s³uchem mogą rozpocząæ siê 
ju¿ po ukoñczeniu 40. roku ¿ycia. Czêstym 
objawem jest znaczne pogorszenie rozumie-
nia mowy, co utrudnia kontakt z otoczeniem. 
Osoba z niedos³uchem czuje siê wyizolo-
wana z ¿ycia spo³ecznego, nie uczestniczy 
w rozmowach podczas spotkañ rodzinnych, 
czêsto musi prosiæ o powtórzenie s³ów lub 
ca³ych zdañ w trakcie za³atwiania codzien-
nych spraw w sklepie czy urzêdzie.  

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

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

bokich niedos³uchów lub g³uchoty ta forma 
pomocy jest nieskuteczna i nie przynosi po-
prawy s³yszenia.
Wtedy jedynym rozwiązaniem jest implant 
s³uchowy, czyli elektroniczna proteza zmys³u. 
Jest szansą na powrót do świata dźwiêków, 
poprawne rozumienie mowy oraz pe³ną ko-
munikacjê z otoczeniem. To ca³kowicie bez-
pieczna metoda, dziêki której s³uch odzyska-
³o ponad 350 000 osób na ca³ym świecie.
W Polsce implanty ślimakowe stosowane są 
od prawie 25 lat. Niestety, wcią¿ jeszcze wiele 
osób dotkniêtych problemami ze s³uchem nie 
wie, ¿e takie urządzenie mo¿e byæ niezwykle 
pomocne w leczeniu g³uchoty i g³êbokich nie-
dos³uchów, niezale¿nie od wieku. 

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

Prawdziwa historia Pana Mieczysława
Pan Mieczys³aw Suchodó³ z Lubartowa (na zdjêciu wraz z ¿oną) 
to pogodny, emerytowany nauczyciel. ¯yje aktywnie i czerpie 
z ¿ycia, ile siê da. Mimo problemów ze s³uchem nie opuszcza go 
dobry humor. Kontakt ze środowiskiem umo¿liwia mu wszcze-
piony implant s³uchowy z procesorem dźwiêku. Ale nie zawsze 
tak by³o…
Kiedy rozpoczyna³ karierê w oświacie, nic nie wskazywa³o na to, 
¿e straci s³uch. Jednak ju¿ w wieku 35 lat zauwa¿y³, ¿e z jego 
s³uchem coś siê dzieje. Ale wstydzi³ siê przyznaæ do tego, ¿e sta-
je siê osobą nies³yszącą. A niedos³uch pog³êbia³ siê z ka¿dym 
rokiem.
W wieku 51 lat musia³ przejśæ na emeryturê.
– Warunki zdrowotne nie pozwoliły mi dalej pracowaæ. Po prostu 
nie chciałem męczyæ siebie i nie chciałem męczyæ ludzi – wspo-
mina.
Przez wiele lat korzysta³ z aparatu s³uchowego, ale i on przesta³  
mu pomagaæ. W koñcu sta³o siê najgorsze. Pan Mieczys³aw prze-
sta³ s³yszeæ niemal zupe³nie.
– Wtedy dopiero odczułem, co to znaczy słuch. Co to znaczy utra-
ta słuchu! – mówi.
W momencie, kiedy przesta³ s³yszeæ, ca³kowicie wy³ączy³ siê 
z ¿ycia towarzyskiego.
– Czułem się jak odludek! Unikałem spotkañ ze znajomymi dlate-
go, że bałem się, że nie będę mógł z nimi rozmawiaæ.
W 2012 roku pojawi³o siê w prasie og³oszenie odnośnie bezp³at-
nego badania s³uchu dla seniorów, którym aparat ju¿ nie poma-
ga. I podczas badañ okaza³o siê, ¿e g³êboki niedos³uch Pana 
Mieczys³awa kwalifi kuje go do wszczepienia implantu. Parê mie-
siêcy później mê¿czyźnie zosta³ wszczepiony implant s³uchowy, 
który odmieni³ jego los.
– Po prostu przywrócił mi życie. Mogę w tej chwili kontaktowaæ 
się z otoczeniem, z kolegami. Wróciłem w zasadzie do dawnego 
życia. Poczułem, że jestem pełnowartościowym człowiekiem.

REKLAMA
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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 JESIENI! 
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

Ja to mam takiego pecha:
że nawet jak mi kamień z serca 
spadnie, to trafi a mnie w stopę...

Stara ludowa prawda: wyślij głupka 
po fl aszkę to przyniesie jedną...

 - Halo, czy tu telefon zaufania dla 
kobiet?

 - Tak.
 - Proszę mi powiedzieć: sprzęgło z 

lewej czy z prawej strony jest?

Przed egzaminem profesor informu-
je:
 - Odpowiedzi zaznaczajcie ptasz-

kiem.
Głos z sali:- A długopisem można?

Żona do męża :
 - Zobaczysz, przyczepię kartkę nad 

naszym łóżkiem, że jesteś idiota. 
Niech całe miasto się dowie.

Wróciłam wcześniej z pracy i posta-
nowiłam wziąć relaksującą kąpiel.
Do mieszkania wszedł mój mąż i za-
czął mówić:
 - Kochanie, niech cię tylko złapię, 

to przez tydzień z łóżka nie wyj-
dziemy".

Odpowiedziałam, że już doczekać 
się nie mogę i zaraz wychodzę z 
wanny.
Nagle usłyszałam:
 - Skarbie, muszę kończyć, za-

dzwonię później".

Lekarz zastanawia się, jak delikatnie 
powiedzieć pacjentce, że ma dużą 
nadwagę.
W końcu mówi:
 - Według mojej tabeli, przy tej tuszy, 

powinna mieć pani 4 metry i 30 
centymetrów wzrostu...

Żona mówi do męża:
 - Kochanie, marzy mi się, żeby za-

łożyć na plażę coś takiego, co 
sprawiłoby, że wszyscy by osłu-
pieli.

 - Łyżwy załóż.

Mąż wraca późno z domu. Żona już 
leży w łóżku, więc mąż szybko się 
rozbiera i do niej.
Żona:
 - Nie zaczynaj dzisiaj. Boli mnie gło-

wa.
 - Zmówiłyście się dzisiaj, czy co do 

jasnej cholery ?!

Blondynce dzwoni telefon w toreb-
ce.
Grzebie, grzebie i po chwili niepo-
wodzeń mówi:
 - No tak, pewnie zgubiłam

Trzy okresy
Kobieta ma w życiu trzy okresy: w 
pierwszym działa na nerwy ojcu, w 
drugim mężowi, w trzecim zięciowi.

Dwóch przyjaciół wraca późnym 
wieczorem z pokera. Jeden skarży 
się drugiemu.
 - Wiesz, nigdy nie mogę oszukać 

żony. Gaszę silnik samochodu i 
wtaczam go do garażu, zdejmuje 
buty, skradam się na piętro, prze-
bieram sie w łazience. Ale ona za-
wsze się budzi wydziera na mnie, 
że tak późno wracam.

 - Masz złą technikę. Ja wjeżdżam 
na pełnym gazie do garażu, trza-
skam drzwiami, tupie nogami, 
wpadam do pokoju, klepie ja w 
tyłek i mówię: "Co powiesz na nu-
merek?". Zawsze udaje, że śpi.

Chciałabym coś praktycznego do 
pokoju dziennego - mówi kobieta w 
sklepie z dywanami.
 - A ile Pani ma dzieci?
 - Sześcioro.
 - To najpraktyczniejszy byłby asfalt.

 - Dlaczego pan nie ratował swojej 
żony, gdy tonęła?

 - A skąd miałem wiedzieć, że się 
topi?! Wrzeszczała jak zwykle...

Rozmawia dwóch kolegów :
 - Byłem za granicą na urlopie. Wy-

obraż sobie, że wszyscy miejsco-
wi uważali moją żonę za świętą...

 - A gdzie byliście ?
 - W Indiach...

Sport

Dziękujemy Pani Maryli za nadesłanie dowcipów. 

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

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

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

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

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

zamówienia telefoniczne: 602 267 421
sprzedaż za gotówkę: 

CIM Poznań, ul. Ratajczaka 44

Agencja Artystyczna WojArt 
zaprasza na spektakle 
komediowe w Poznaniu

15.11 DZIWNA PARA
godz. 17.00 i 20.00
bilety: 100 zł

Obsada: Artur Barciś, Ceza-
ry Żak, Violetta Arlak, Piotr 
Skarga, Witold Wieliński, 
Wojciech Wysocki/ Jerzy 
Gudejko, Katarzyna Żak/ 
Agnieszka Michalska

20.11

27.11

ZA ROK O TEJ 
SAMEJ PORZE
godz. 18.00 i 21.00
bilety: 100 zł

KOBIETA  
PIERWOTNA
godz. 18.00 i 20.30
bilety: 75 zł

Obsada: Olga Bończyk, 
Piotr Gąsowski

Obsada: Hanna Śleszyńska

                                                                                                       

              Jesteś aktywnym Seniorem ciekawym świata ?       Chcesz wyjechać za granicę i móc się komunikować ? 
                               Chcesz wiedzieć co Twój wnuk robi całe dnie przed komputerem?

ZAPISZ SIĘ NA NASZ KURS!

Języki dla 50 +

Język angielski i niemiecki na 
różnych poziomach zaawansowania. 
Kurs obejmuje 15 spotkań po 1,5 
godz. koszt tylko 250 zł/semestr.
Kursanci mają możliwość dokupie-
nia indywidualnego spotkania z 
lektorem 60 zł/ 45 mim.

 

Komputer dla 50 +
4 stopnie zaawansowania do wyboru, 
15 spotkań po 1,5 godz. Koszt tylko 
300 zł/semestr, każdy kursant pod-
czas zajęć ma indywidualny dostęp do 
laptopa i internetu. Kursanci mają 
możliwość dokupienia indywidualnego 
spotkania 60 zł/ 45 min.

* Zapraszamy na lekcje pokazowe, info i zapisy telefoniczne *10 % zniżki dla osób kontynuujących kurs   
*10 % zniżki dla naszych kursantów, którzy chcą uczestniczyć w innych naszych kursach

Informacja

Profutura s.c.
Ul. Ratajczaka 20/18a
tel. 604 582 621
www.akademia50.profutura.poznan.pl
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E-papier - można czytać w pełnym słońcu!
E-papier (elektroniczny papier) to wyświetlacz, który imituje prawdziwy papier. 
Składa się z małych kuleczek atramentu, które za pośrednictwem impulsów elek-
trycznych układają się w piksele. Na jasnym tle mamy więc ciemny atrament, któ-
ry pokazuje tekst. Korzystając z czytników z e-papierem nie męczymy więc oczu 
tak jak przy ekranach LCD, w które zwykle zaopatrzone są komputery, tablety czy 
telefony komórkowe. Tekst e-papieru jest czytelny pod dowolnym kątem, a ekran 
nie błyszczy i nie odbija mocnego światła, można więc czytać w pełnym słońcu! 
Co ważne, czytniki te mają długi czas pracy na baterii (nawet do miesiąca).
Mniej komfortowa może się okazać jednak konieczność używania światła, gdy 
jest ciemno. Choć i tu technologia poszła naprzód, bo dostępne są już czytniki 

z wbudowanym oświetleniem. Wadą jest też brak koloru, co może doskwierać 
przy oglądaniu ilustracji.
E-booki są dostępne w wielu księgarniach i sklepach internetowych, a ceny by-
wają czasem niższe niż przy zakupach książek tradycyjnych.

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

MW

ekranie, słuchawkach

Czytaj Gazetę Senior Kraj 
E-wydanie do pobrania na 
www.gazetasenior.pl 
w zak³adce Archiwum. 

Prenumerata 
tylko 20 zł 
za dostawê do domu
str. 30 4 

wydania

Portal numer 1 dla seniorów 21

Już dziś zobacz, na czym to wszystko polega. 
Zaimponujesz dzieciom i wnukom.
Jeśli do tej pory nie korzystałeś z nowych technologii, to czas zacząć cieszyć się 
z ich dobrodziejstw, dzięki nim sam zniesiesz bariery w komunikacji z ludźmi 
nawet w najdalszych zakątkach świata.

Postanowiłeś kupić komputer?
To świetna decyzja! Tylko co dalej?
A może już go masz? Ale nie umiesz go obsługiwać?

Nie martw się, na 
ratunek przychodzi Ci 
właśnie „Cyfrowy świat 
seniora. aktywnie 
w Internecie”.
Dzięki tej książce nauczysz się 
nie tylko przeglądać strony 
internetowe, lecz także 
publikować w sieci własne 
informacje. Dowiesz się, jak 
prowadzić własny blog, dzielić 
się z innymi interesującymi 
zdjęciami, wyszukiwać w 
internecie lekarzy i umawiać się 
zdalnie na wizytę.
Książka pokaże Ci, na czym polega 
dziennikarstwo obywatelskie 
oraz, jak napisać pismo, 
wydrukować je i wysłać bez 
wychodzenia z domu. Zobaczysz, 
jak zaplanować domowy budżet 
i zapisać w kalendarzu wszystkie 
istotne sprawy. A wszystko to za 
pomocą internetu.

Nie daj się 
wykluczyć!

Jeśli do tej pory nie korzystałeś z nowych technologii, to czas zacząć cieszyć się 
z ich dobrodziejstw, dzięki nim sam zniesiesz bariery w komunikacji z ludźmi 
nawet w najdalszych zakątkach świata.

Książka do kupienia na: 
www.ksiegarnia.pwn.pl

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

Ciesz się dobrą kondycją, 
zdrowiem i tryskaj energią.

„Sprawność 
i zdrowie po 

pięćdziesiątce” - książka, 
która pomaga ci zadbać 

o samopoczucie 
i dobrą formę.

Bądź aktywny, sprawny, silny, 
zdrowy i szczęśliwy. Pozbądź 
się bólu kręgosłupa, uczucia 
sztywnych kolan i zadysz-
ki. Ciesz się energią i dobrą 
formą. Sprawdź, jak stop-
niowo wprowadzać 
aktywność fi zycz-
ną do swojego 
życia z książką 
“Sprawność 
i zdrowie po 
pięćdziesiątce”.

REKLAMA

Czytelnia
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Giełda ofert 
turystycznych dla seniora
jesieñ - zima 2015/2016

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Podróże dalekie i bliskie,

Już co trzeci polski senior zamiast odpoczynku przed 
telewizorem wybiera podróże. I te odległe, i całkiem 
bliskie, jak choæby do położonych nieopodal miaste-
czek, znanych z atrakcji turystycznych.
Według statystyk 38 procent polskich seniorów wyjeżdża na wakacje, a 49 
procent jeździ na wycieczki rowerowe. Polscy seniorzy wbrew pozorom 
bardzo chętnie korzystają z ofert turystycznych. I to pomimo mniej zasob-
nego portfela w porównaniu do sąsiadów z zachodu.
Z czego wynikają te chęci? Wyniki badań informują, że najczęstszym mo-
tywem wyjazdów jest pragnienie wypoczynku – tak deklarowała prawie 
połowa emerytów. Na drugim miejscu znalazły się wyjazdy do rodziny (1/3 
ankietowanych). Co trzynasty senior jako główny cel turystyczny podaje 
potrzebę zwiedzania, a co ósmy przyznaje, że wyjeżdża w celu podrato-
wania zdrowia.
Turystyka senioralna, zwana też srebrną turystyką, przeżywa swój roz-
kwit. W głównej mierze dzięki ofertom dopasowanym do potrzeb właśnie 
tej grupy wiekowej. Biura podróży, pensjonaty, sanatoria coraz częściej 
przygotowują wycieczki i pobyty specjalnie dedykowane seniorom. Warto 
więc przyjrzeć się dokładniej takim ofertom.

czyli zrób sobie prezent 
na święto seniora!



Centrum Promocji Zdrowia SANVIT Sp. z o.o.
Sanatorium Uzdrowiskowe

ul. Staszica 8, 87-720 Ciechocinek
tel. 54 283 42 81     www.sanvit.pl

Oferujemy miejsca 
w pokojach 1, 2, 3, 
4-osobowych z łazienka-
mi i balkonami o różnych 
standardach. Posiadamy 
własną, nowoczesną 
bazę zabiegową oraz 
wykwalifi kowaną kadrę 
medyczną. Sanatorium 
adresowane jest w takim 
samym stopniu do poko-
lenia dziadków, rodziców 
jak i wnuków. Posiadamy 
także swoje oddziały 
w Okunince, Iwoniczu-
-Zdroju i Sanoku.

Specjalizujemy się 
w leczeniu:
 - chorób układu krążenia,
 - schorzeń narządu ruchu,
 - schorzeń układu 

oddechowego,
 - chorób układu 

nerwowego.
Zapraszamy przez 
cały rok:
 - turnusy sanatoryjne 

21 dniowe,
 - turnusy rehabilitacyjne z 

dofi nansowaniem PFRON,
 - pobyty profi laktyczne 

i lecznicze.
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Leczenie
Rehabilitacja
Profi laktyka

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„POLEX-RUCH”

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

Szczegóły na www.sanatoriumpolex.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe 

PRoMoCja 
ZDRoWIa

Cena za dobę już 
od 65 zł/os.

Pakiety 7, 14 i 21 dni
W pakiecie trzy zabiegi

termin: 26.10 - 
21.12.2015

Giełda ofert turystycznych dla seniora

ROK ZAŁOŻENIA 1919

OFERTA WAŻNA DO 31.12.2015r. LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

KATALOG 
NAGRÓD
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ŚWIECZNIK Z KRYSZTAŁKAMI 50CM

STOLNICA SILIKONOWA

BLACHA DO PIECZENIA OKRĄGŁA 24CM

BLACHA DO PIECZENIA 35x11CM

PATERA CHOINKA SREBRNA 24x30CM 

GARNEK Z POKRYWKĄ 
VALDINOX ROCK 24CMPATELNIA VALDINOX ROCK 24CMGARNEK DO GOTOWANIA NA PARZE 20CM

NACZYNIE DO ZAPIEKANIA 2,1L

ŚWIECZNIK Z 
KRYSZTAŁKAMI OKRĄGŁY

KUBEK Z 
ZAPARZACZEM

ZESTAW DWÓCH KUBKÓW

TORTOWNICA 28 CM

TORTOWNICA NISKA 28CM

ZESTAW DO ZAPARZANIA HERBATY 

KIELISZKI DO
CZERWONEGO 
WINA 6 SZT.

KIELISZKI DO
BIAŁEGO WINA
 6 SZT.
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Dobry przewoźnik, czyli jaki?
Zacznijmy od początku, czyli drogi do miejsca pobytu. Podró-
żowanie nocą bywa uciążliwe – w ofercie dedykowanej senio-
rom dobre biuro podróży pomyśli więc o tym, aby przejazd odbył 
się za dnia. Wybierze też takiego przewoźnika, który podczas 
transportu zapewni seniorom odpowiednią ilość miejsca na nogi, 
uwzględni przewóz wózka inwalidzkiego, a także konieczność 
zapewnienia toalety w autokarze.

Windy i mini-bufet
Już na miejscu seniorzy powinni mieć zagwarantowane hotele 
z windami, aby uniknąć wspinania się po schodach z walizkami 
i torbami. Dobry organizator wycieczki zadba także o odpowied-
nie, zróżnicowane menu w stołówce tak, aby z posiłków mógł 
skorzystać zarówno człowiek nieobciążony problemami zdrowot-

nymi, jak i np. senior chorujący na cukrzycę. Udanym pomysłem 
jest także zapewnienie gościom hotelu, pensjonatu czy sanato-
rium cały czas działającego mini-bufetu – bardzo często zdarza 
się, że przed wzięciem leku musimy coś zjeść. Przy takim roz-
wiązaniu nie będziemy już zmuszeni szukać sklepów, w których 
kupimy bułkę lub batonik.



nawigator spa
tel. 698 279 279

ul. Saperska 4, 72-344 Rewal
www.nawigator-rewal.pl

nawigator spa zaprasza seniorów na 
wypoczynek nad morzem przez cały rok

 � komfortowe warunki
 � przyjazne ceny
 � jedynie 50 metrów 
od plaży

nawigator spa zaprasza seniorów na 

Duże rabaty 
dla grup 

zorganizowa-
nych!

Portal numer 1 dla seniorów 25jesieñ - zima 2015/2016 + oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

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

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

 » ekskluzywne pokoje tematyczne

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

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

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

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

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

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

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

Lawendowy Zdrój
Medycyna & SPA

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

Holistyczna Medycyna Manualna 
lekarstwem na dolegliwości bólowe i różnorodne zaburzenia

Tylko do 20 grudnia 2015 
turnusy sanatoryjne 

z rabatem nawet do 50%!
Luksusowy turnus sanatoryjny 

7 dni już za 690 zł!
 w październiku 50% zniżki 

 w listopadzie 40% zniżki 
 w grudniu 30% zniżki
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Cierpliwy przewodnik
Wycieczki, które na długo zapadają w pamięć, wiążą się nie tylko z konkretnymi miej-
scami, ale również z ludźmi. Dlatego tak istotne jest, aby turystom towarzyszył dobrze 
przygotowany i odnajdujący się w swojej roli przewodnik. Taki, który nie tylko będzie 
umiał zainteresować opowiadanymi historiami, ale również zrozumie potrzeby osób 
starszych. Wycieczki przeładowane programem, zbyt szybkie tempo zwiedzania, za 
mało przerw na skorzystanie z toalety, czy niewyraźna mowa przewodnika mogą sku-
tecznie zniechęcić seniorów do dalszych wojaży.
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Prelekcje, wykłady, 
spotkania
Coraz więcej seniorów, szczególnie ludzi 
z wyższym wykształceniem, słuchaczy uni-
wersytetów trzeciego wieku, zaintereso-
wanych jest pogłębianiem wiedzy podczas 
podróży. Warto więc dowiedzieć się, czy 
w programie wycieczki znajdą się ciekawe 
prelekcje, wykłady, spotkania. Ciekawą pro-
pozycją, którą oferują niektóre biura podró-
ży, są wizyty w domach mieszkańców egzo-
tycznego kraju czy spotkania z miejscowymi 
ludźmi.

W hotelu z pupilem
Często też zdarza się, że samotnemu senio-
rowi na co dzień towarzyszy jedyny, prawdzi-
wy przyjaciel – pies lub kot. A trudno wybrać 
się w podróż, zostawiając swojego pupila. 
Istnieją, co prawda, hotele dla zwierząt, ale 
problemem może być cena za pobyt w ta-
kim ośrodku oraz konieczność rozstania na 
kilkanaście dni. Jeśli więc jesteśmy w takiej 
sytuacji, szukajmy ośrodków, które oferują 
noclegi dla gości przybywających wraz ze 
swoimi zwierzętami. Dziś ekskluzywne ho-
tele potrafi ą zaskoczyć naszego pupila na-
wet listem powitalnym skierowanym wyłącz-
nie do niego.

Giełda ofert turystycznych dla seniora
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Dobry czas na wyjazd
Warto również pomyśleć o odpowiednim czasie na wakacje. Naj-
bardziej sprawdzają się tu miesiące jesienne. Zalet wyjazdów 
o tej porze roku jest całkiem sporo. Po pierwsze, już we wrześniu, 
wraz z końcem sezonu urlopowego, ceny pobytów, turnusów, 
wycieczek idą w dół. Po drugie, pogoda staje się mniej uciążli-
wa, zwłaszcza dla osób, którym nie służą upały. Po trzecie, miej-
scowości turystyczne lekko pustoszeją i nie grozi nam już stanie 
w długich kolejkach po gofra czy nadmorską rybkę. Jeszcze inną 
zaletą jest możliwość spokojnego wypoczynku, którego nie gwa-
rantuje obecność w lipcu i sierpniu licznych grup kolonijnych za-
kwaterowanych w tym samym miejscu, co my.

Przed wyborem wycieczki
Sporo zmienia się w turystyce. Biura podróży zaczęły dostosowy-
wać oferty do konkretnych grup wiekowych. Przed decyzją o za-
kupie konkretnych wczasów weźmy więc pod uwagę zarówno 
własne uwarunkowania (zdrowotne, fizyczne), jak i potrzeby do-
tyczące podróżowania, np. czy chcemy dużo zwiedzać czy może 
wolimy bardziej stacjonarny pobyt, czy skupiamy się na atrak-
cjach turystycznych, czy wolimy odkrywać ciekawe miejsca na 
własną rękę. Czy jedziemy sami, czy z grupą znajomych. A może 
z pupilem?
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HOTEL 
CIEPLICE
MEDI & SPA

www.hotelcieplice.pl
Jelenia Góra,ul. Cervii 11

Pensjonat PIAST w Rewalu
zaprasza seniorów 

od maja do października

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

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

Pensjonat PIast
ul. Piastowska 2, 72-344 Rewal

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

Giełda ofert turystycznych dla seniora



Zachęcamy wszystkich 
seniorów do jesiennych 
wojaży i dzielenia się 
z naszą Redakcją 
wspomnieniami 
z ciekawie spędzonych 
wspólnych chwil. Pani 
Maria Marchwicka, 
słuchaczka 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Uniwersytecie 
Wrocławskim, już to 
zrobiła. Jej opowieść 
o Turcji znajdą 
Państwo na portalu 
gazetasenior.pl 
w zakładce Turystyka. 

Portal numer 1 dla seniorów 29
Zapra� amy na
Jarmarki Adwentowe

• p� ej� d autokarem  .  zwiedzanie miasta
• pobyt na Jarmarku  .  opieka pilota, ub� pie� enie

Jarmarki Adwentowe
p� ej� d autokarem  .  zwiedzanie miasta

Jarmarki AdwentoweJarmarki AdwentoweJarmarki Adwentowe

pobyt na Jarmarku opieka pilota, ub� pie� enie

Dr� no
5 XII, 12 XII, 19 XII

138 zł

Berlin
28 XI, 5 XII, 

12 XII, 19 XII
108 zł

opieka pilota, ub� pie� enieopieka pilota, ub� pie� enieopieka pilota, ub� pie� enie

Hi� pania
zwiedzanie

10.04-17.05.2016
2360 zł

 - samolot z Poznania
 - 7 noclegów w hotelu 4* 

na Costa Brava
 - wyżywienie 2 x dziennie 

(bufet)
 - Barcelona, Girona, 

Tarragona, Tossa 
de Mar, Montserrat

 - opieka pilota, 
ubezpieczenie

Wrocław 
+ Afrykarium

5 XII, 12 XII
96 zł

 - przejazd autokarem
 - zwiedzanie Afrykarium 

(+30 zł)
 - pobyt na Jarmarku
 - opieka pilota, 

ubezpieczenie

pobyt na Jarmarku 

Hi� pania

de Mar, Montserratde Mar, Montserrat

Biuro Podróży SKIPPER
tel. 61 661 33 34, 61 85195 93
Poznań, ul. Św. Marcin 29/4
www.skipper.poznan.pl

Przedsiębiorstwo Usługowe „Holtur” sp. z o. o.
ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg

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

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg - Podczele”

Pobyt 
z zabiegami

7 dni 
od 520 zł 

Pobyt 
z zabiegami 

14 dni 
od 975 zł 

Pobyt 
z zabiegami 

Pobyt 
z zabiegami 

10 dni 
od 715 zł 

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

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

Zapraszamy na pobyty 

Po zdrow do Pod lawww ddoo PPoodd
przez cały rok

REKLAMA

Turnusy maj, czerwiec 
i wrzesień 2016

8 dni (7 noclegów) od 497 zł
11 dni (10 noclegów) od 710 zł

Star Łeba zaprasza na wypoczynek nad morzem

WIOSENNA OFERTA 2016
DLA SENIORÓW 55+

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

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

 � pyszną kuchnię – PEŁNE 
WYŻYWIENIE 3 x dziennie

 � bezpłatny bezprzewodowy 
internet

 � rowery na jeden dzień gratis
 � biesiadę grillową 1 x w 
turnusie

 � i wiele innych atrakcji

Już dziś zaplanuj 
swój wypoczynek na 

wiosnę 2016.
Tylko teraz wolne terminy i dobre ceny. 

Warto szybko się zdecydować.

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



608 294 374
607 173 504
61 842 90 52

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: 

Poznań, ul. Dąbrowskiego 139
tel. 61/843 62 37

tel. kom. 781 999 551 
tel. kom. 601 999 551

pn - pt 9.00 - 18.00, sb. 10.00 - 14.00
www.nagrobki-wicherek.pl

Oborniki, ul. Kasztanowa 4
tel. 61/29 60 320

tel. kom. 601 999 551
czynne codziennie od 10.00 - 18.00
www.nagrobki-oborniki.pl

REKLAMA

Złóż zamówienie na roczną prenumeratę
kwartalnika „Gazeta Senior” z bezpośrednią dostawą do domu! Prenumerata to 
gwarancja dostarczenia ka¿dego wydania wprost do Twojej skrzynki pocztowej.  

Zaprenumeruj i już nie 
przegapisz żadnego wydania! 

WZÓRWZÓR

Jak zamówiæ roczn¹ prenumeratê?
Na rachunek redakcji nale¿y jednorazowo wp³aciæ 
20 z³ - to pokrycie kosztów przygotowania i dostarczenia przesy³ki przez pocztê.
Jak dokonaæ wp³aty? 
- w urzêdach pocztowych (wype³niając druk polecenie przelewu/wp³ata gotówkowa)
- w bankach (wype³niając blankiet polecenia przelewu)
- za pomocą przelewu internetowego
Roczna prenumerata obejmuje dostarczenie na terenie Polski 4 kolejnych wydañ 
kwartalnika, po jednym egzemplarzu ka¿de, wydawanych po dacie dokonania 
zamówienia prenumeraty. Pokrywasz jedynie koszty przygotowania i dostarczenia 
przesy³ki, czyli ³ącznie tylko 20 z³ za 4 numery! Koszty wp³aty gotówkowej lub 
przelewu pokrywa Zamawiający prenumeratê. Zaksiêgowanie wp³aty za prenumeratê 
na rachunku redakcji jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia i jego przyjêciem 
przez redakcjê. Wraz z pierwszym egzemplarzem gazety otrzymasz harmonogram 
kolejnych wydañ oraz fakturê VAT.

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

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

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

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

Prenumerata Gazeta Senior Kraj
  tylko 20 zł 
    za dostawê do domu

Prenumerata Gazeta Senior KrajPrenumerata Gazeta Senior KrajPrenumerata Gazeta Senior Kraj

Gazety Senior Kraj

Gazety Senior

4 
wydania

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezp³atny30 Prenumerata



Prenumerata Gazeta Senior Kraj
  tylko 20 zł 
    za dostawê do domu
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Krótka historia 
poznańskich 
cmentarzy

Już niedługo Wszystkich Świętych. Zanim wybierzemy 
się na cmentarze, warto abyśmy poznali ich historię. 
Zapraszam na krótką wycieczkę po cmentarzach 
komunalnych w Poznaniu.
Poznañskie Universum to fi rma pogrzebowa z ponad 
50-letnią tradycją. Od 1975 roku zarządza cmentarzami 
komunalnymi w Poznaniu: Miłostowo i Junikowo. Poza 
organizacją pogrzebów fi rma w ramach administrowania 
cmentarzami prowadzi inwestycje związane z rozbudową 
infrastruktury cmentarnej i pielęgnacją zieleni. To właśnie 
dzięki jej działaniom poznañskie nekropolie, wspólne dobro 
wszystkich mieszkañców miasta, są coraz ładniejsze.

Cmentarz Komunalny Miłostowo
Cmentarz komunalny Miłostowo został założony 
w latach 1940-1943, w czasie okupacji niemieckiej jako 
Cmentarz Centralny (Zentralfriedhof), zlokalizowany na 
wschodnich krańcach miasta, w widłach torów kolejo-
wych wiodących do Warszawy i Torunia. W 1942 r. do 
najcięższych robót skierowano Żydówki oraz Żydów – 
więźniów z obozu Posen-Ost (Poznań Wschód). Praca 
była bardzo ciężka, szczególnie przy niewystarczają-
cych racjach żywieniowych, przerażających warunkach 
higienicznych i ustawicznym katowaniu. Wszystkie 
te okoliczności podnosiły śmiertelność. W rok póź-
niej żydowskie kobiety wyłączono z prac cmentarnych 
w związku z planowanym Endlösung – rozwiązaniem 
ostatecznym.

Żołnierze polscy, 
radzieccy, niemieccy

Pierwsze pogrzeby na cmentarzu Miłostowo odbyły się 
w 1943 r. Po zakończeniu wojny utworzono tu kwaterę 
żołnierzy polskich. W prawie 260 indywidualnych mo-
giłach pochowano żołnierzy zmarłych w poznańskich 
szpitalach w wyniku odniesionych ran. 
W latach 1960-64 na cmentarzu urządzono kwaterę 
żołnierzy radzieckich. W zbiorowych mogiłach złożono 
prochy 4282 żołnierzy, przeniesionych z miejsc wcze-
śniejszego pochówku na terenie ówczesnego powiatu 
poznańskiego. Miejsce to wyróżnia obelisk.
Po zakończeniu działań wojennych, w zbiorowych mogi-
łach złożono również poległych żołnierzy Wehrmachtu. 
W 1994 r. ofi cjalnie otwarto kwaterę żołnierzy niemiec-
kich. Miejsce to zdobi duży, kamienny krzyż. Poniżej, 
na ośmiu brązowych tablicach, wyryto nazwiska 1544 
żołnierzy poległych i zmarłych w 1945 r. w Poznaniu 
i okolicach.

Kirkut, pomnik Lotników
W północnej części cmentarza znajduje się pomnik 
mieszkańców Poznania poległych i pomordowanych 
podczas wojny. Po jej zakończeniu, na cmentarzu zło-
żono szczątki ekshumowane z likwidowanych cmenta-
rzy parafi alnych, położonych w centrum miasta. Z cmen-
tarza przy ul. Towarowej przeniesiono tu m.in. prochy 
59 mieszkańców miasta zabitych w czasie nalotów 
niemieckiego lotnictwa, we wrześniu 1939 r. W 1969 r. 
na ich grobie ustawiono pomnik. W 1958 r. utworzono 
kwaterę żydowską. W pięciu zbiorowych mogiłach zło-
żono prochy 1008 Żydów zmarłych i zabitych w czasie 
okupacji hitlerowskiej. W 1993 r. nadano tej kwaterze 
charakter kirkutu, tj. cmentarza żydowskiego, z ustawio-
nymi wokół grobów oryginalnymi macewami, pochodzą-
cymi ze zlikwidowanego cmentarza żydowskiego przy 
ul. Głogowskiej. 
W 1993 r. uruchomiono pierwszy w Polsce zakład kre-
macji zwłok, a obok urządzono pole urnowe. W cztery 
lata później na terenie cmentarza stanął okazały pomnik 
Lotników.

Na powierzchni ponad 98 hektarów znajduje się ponad 
41 tys. mogił, w których pochowanych jest 81 tys. zmar-
łych.

Cmentarz Junikowo
Cmentarz położony jest w zachodniej części miasta, na 
terenie dawnego poligonu wojskowego, przekazane-
go miastu przez Urząd Ziemski w roku 1927. Wejście 
główne prowadzi od ul. Grunwaldzkiej. Cmentarz ten 
powstał już po wojnie i został otwarty w 1950 r. W latach 
70. powiększono go o teren pochodzący z części sąsia-
dującego lasu. 
Przy dwóch alejach zasłużonych pochowanych jest wie-
lu wybitnych działaczy politycznych, społecznych, uczo-
nych i artystów. Należą do nich: Franciszek Frąckowiak, 
Franciszek Szczerbal, Feliks Fornalczyk, Jerzy Mań-
kowski, Jerzy Pertek, Antonina Kawecka, Albin Fech-
ner, Edmund Szyc, Paweł Szydło, Wiktor Dega, Alfons 
Klafkowski. 
W dwóch wydzielonych kwaterach znaleźli miejsce 
ostatniego spoczynku weterani powstania wielkopol-
skiego (1918-1919). W oddzielnej kwaterze leżą żołnie-
rze Armii Krajowej, a niedaleko kaplicy cmentarnej stoi 
kamienny, czczony przez poznaniaków ołtarz-pomnik 
ofi ar Katynia.
Szczególną uwagę przykuwają oryginalne grobowce 
poznańskich Romów. Są tu również kwatery i kolumba-
ria dla zmarłych, spopielonych w krematorium na cmen-
tarzu Miłostowo.

Pracownicy Universum 
pomogą w pielęgnacji nagrobka

Już niedługo Dzień Wszystkich Świętych i Święto Zmar-
łych. W natłoku codziennych spraw łatwo zapomnieć 
o zadbaniu o groby naszych bliskich. Rozwiązaniem 
może być powierzenie opieki nad grobami fi rmie Univer-
sum, która jednocześnie jest administratorem poznań-
skich nekropolii.  
Pielęgnacja grobu obejmuje: oczyszczenie ze zwiędłych 
kwiatów oraz wypalonych zniczy, konserwację płyty na-
grobkowej, wygrabienie okolic grobu, ustawienie świe-
żych kwiatów i zapalenie nowego znicza. Nasza fi rma 
posiada niezbędną bazę techniczną, środki, narzędzia 
oraz doświadczenie, co pozwala zagwarantować bar-
dzo korzystne ceny przy najwyższej jakości świadczo-
nych usług.
Ceny zależą od zakresu czynności, rodzaju nagrobka 
i okresu, jaki obejmuje zlecenie (w tym pory roku). Po 
zapoznaniu się ze stanem nagrobka, pracownicy cmen-
tarza są w stanie szybko i rzetelnie przedstawić wyce-
nę jego pielęgnacji. Zlecenia możemy dokonać bezpo-
średnio w biurach cmentarzy (od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00-15:00). 
Więcej informacji: tel. 61 867 65 71 
e-mail: info@universum-poznan.com.pl

Specjalnie dla naszych Czytelników opowiadał 
specjalista Universum – Leszek Grabarski
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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
Mi³ostowo
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 najd³u¿ej dzia³ających w Wielko-
polsce i jedna z najwiêkszych fi rm po-
grzebowych w Polsce. Jej tradycja siêga 
lat 60. XX wieku. Od 1975 roku zarządza 
dwoma poznañskimi cmentarzami. W Pol-
sce jest prekursorem kremacji, które prze-
prowadza od 1993 roku. Firma świadczy 
kompleksowe us³ugi związane z organiza-
cją ceremonii pogrzebowej, oferuje sze-
roki wybór trumien, wieñców oraz odzie-
¿y okolicznościowej, jak równie¿ us³ugi 
związane z opieką nad grobami dla osób, 
które z ró¿nych powodów same nie mogą 
odwiedzaæ mogi³ swoich bliskich. W³asna 
baza transportowa pozwala na przewóz 
zmar³ych na terenie ca³ej Europy. Naj-
wy¿szego standardu świadczonych przez 
Universum us³ug dowodzą wielokrotne 
wygrane w przetargach na organizacjê 
pochówków zlecanych przez poznañski 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz 
liczne certyfi katy jakości.

www.universum-poznan.pl

61 853 19 43

3131



Posiadamy Certyfi kat

Odwiedź nas, napisz lub zadzwoñ!
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

Jarmarki Bo¿onarodze-
niowe w Berlinie
28 listopad oraz 5, 12, 
19 grudnia, od 100 z³, 
jednodniowe wyjazdy

Sylwester we w³oskich 
Alpach, Costa Verde*** 
Bocenago-Pinzolo
27 grudnia 2015-5 
stycznia 2016, 2295 z³

Izrael Niezwyk³a 
Ziemia Świêta
24 luty-3 marca 2016
3200 z³ + 100 $

£u¿yce-Szwajcaria 
Saksoñska-Szwajcaria 
Czeska
4-7 kwiecieñ 2016
680 z³ + 20 €

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezp³atny32 Niezbêdnik
Edukacja
Metoda Krebsa 
– kursy językowe
KrebsMethod.com

22 351 74 72

Profutura 
Poznań, ul. Ratajczaka 20/18a

604 582 621

PWN www.ksiegarnia.pwn.pl
Wydawnictwo Buk Rower
www.sklep.bukrower.pl

Eko
Bio Appetit Gospodarstwo 
Ekologiczne
Przychodzko 18, Zbąszyń

68 386 71 88
696 842 376

Oleje Vitacorn
Luboń, ul Pogodna 6
www.vitacorn.com.pl

61 893 24 32

Finanse
Mennica Wrocławska
www.mennicawroclawska.pl
Prezent od Mennicy w środu, str. 14

Bank BPH
www.bph.pl
Kapitalne Konto w Banku BPH 
jedyne polecane przez ZUS
os. Bolesława Chrobrego 26
ul. Dąbrowskiego 75
ul. Garbary 38

ul. Głogowska 70

ul. Półwiejska 3
ul. Przemysłowa 68
ul. Ratajczaka 31

61 828 24 34, 35
61 845 64 85, 86
61 853 40 18 
606 147 114
61 865 41 30 
61 866 02 20
61 859 37 62, 67
61 835 46 30
61 815 11 61, 62

Kasa Polska
Poznań, ul. Piątkowska 10

Kultura
Agencja Artystyczna WojArt
www.wojart.pl

602 267 421

Matrymonialne
Alivia Studio Matrymonialne
Poznań, ul. Limanowskiego 7

61 307 06 02

Opieka
Dom Opieki Radosna Jesień
Puszczykowo, ul. Zalesie 6

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

Nagrobki Wicherek
Poznań, ul. Dąbrowskiego 139
Oborniki, ul. Kasztanowa 4

61 843 62 37
61 296 03 20

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

Biuro Podróży Skipper
Poznań ul. św. Marcin 29/4

61 661 33 34

Centrum Promocji Zdrowia 
Sanvit Sp. Z o.o.
Ciechocinek, ul. Staszica 8

54 283 42 81

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

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

530 138 148

Nawigator Spa
Rewal, ul. Saperska 4

698 279 279

OW Star
Łeba, ul. Brzozowa 16

59 866 51 45

ORW GRAAL
Świnoujście, ul. Bałtycka 8

91 321 35 55

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

Pensjonat Fortuna
Świeradów Zdrój, ul. Kościelna 4

75 781 63 56
721 294 122

Pensjonat Piast
Rewal, ul. Piastowska 2

34 314 86 92

Primavera  www.primaveraspa.pl 58 774 45 51

Ranczo Colorado Ośrodek 
Agroturytyczny
Miedzichowo, Trzciel Odbudowa 14 A

602 764 256

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

94 354 31 16

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

54 283 42 11

Zakupy
Firanki.pl
Poznań, os. Przyjaźni 125 D

Krzesełka schodowe
i schodołazy
www.windy-schodowe.pl

692 449 474
606 248 022

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

61 221 01 51

Audio Lab
Poznań, ul. Kasprzaka 16

61 866 69 97

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

22 228 20 13
12 384 83 21

Biomag®
Poznań, ul. Warszawska 112 

881 483 483

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

58 582 12 21

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

Grota Solna
Poznań, ul. Świętosławska 11 
(róg Koziej)

61 855 12 13

I-Kar Centrum Chorób Ser-
ca i Układu Krążenia
Poznań, ul. Szkolna 8/12

61 855 19 17

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

61 826 84 96
602 347 159

Maść Niedźwiedzia TM
Dostępna w aptekach

Spółdzielnia Socjalna 
Pomagajmy Razem
Poznań, ul. Ściegiennego 50

501 725 715

Synexus
Poznań, ul. Głogowska 31/33

61 625 80 34

Razem dla słuchu
www.razemdlasluchu.pl

22 3333 000

Termy Maltańskie, ul. Termalna 1 61 222 61 61

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy 
GRAAL zaprasza do Świnoujścia

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
GRaaL

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

www.graal.swinoujscie.pl

PROMOCJA!

 » tygodniowy pobyt 
 » wyżywienie 
3 x dziennie 

 » grati s bon 
na zabiegi 
o wartości 50 zł

okres trwania promocji: 
19.09-20.12.2015, 
01.03-19.03.2016 

tygodniowy pobyt 

o wartości 50 zł

cena: 
549 
zł/os

REKLAMA

Niezbêdnik


