
Ta gazeta jest bezpłatna dzięki: 

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
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Wirginia Szmit, znana 
jako DJ Wika, ma 75 
lat i jest najstarszą 
didżejką w Polsce. 
Gra dla starszych 
i młodych, skutecznie 
rozkręcając imprezy 
klubowe, w tym 
międzypokoleniowe. 
W rozmowie z Gazetą 
Senior opowiada 
o początkach 
swojej pasji, o pracy 
pedagoga, muzyce 
i codziennym życiu.

Magda Wieteska: Jak zaczęła się Pani przygoda 
z muzyką? Czy miała Pani wcześniej jakieś doświad-
czenia w graniu, prowadzeniu imprez klubowych?
DJ Wika: Moja przygoda z muzyką trwa całe życie. 
Kocham muzykę, nawet próbowałam nauki gry na 
pianinie, ale nie miałam tyle zapału i cierpliwości, więc 
zakończyła się dość szybko. A szkoda, potem mocno 
tego żałowałam pracując z młodzieżą i z seniorami, bo 
taka umiejętność byłaby bardzo przydatna.
Doświadczeń w prowadzeniu imprez nie mam, zawsze 
jest to improwizacja na żywo. Ale jestem przecież peda-
gogiem i cały czas miałam przed sobą grupy, starsze, 
młodsze, więc w zależności od potrzeb trzeba było 
stanąć na stanowisku dowodzenia.
M.W.: Z wykształcenia jest Pani pedagogiem. Jak 
wspomina Pani pracę z młodymi ludźmi? Dlaczego 
wybrała Pani taki zawód – ciężki, trudny, wymagają-
cy cierpliwości, empatii, konsekwencji?
DJ Wika: Wybrałam go świadomie, z miłości do ludzi 
z problemami, do młodych zbuntowanych, starszych 
odrzuconych... Właśnie ktoś z autentyczną empatią, 
cierpliwością i wiarą w powodzenie może coś dla nich 
zrobić. Nic na siłę, ale z przekonaniem, konsekwencją, 
bez obrażania i wywyższania się. Jeżeli uda się zdobyć 
sympatię, pierwszą nić porozumienia, to można dalej 
dyskutować o życiu, o zaprzepaszczonych wartościach, 
o odnowie. Służyć pomocą i wspólnie pracować. To 
piękne, wciąga, uzależnia i, mimo trudności, nie czuje 
się tego ciężaru, bo widzi się efekty, które zmieniają na-
szego przeciwnika. Często też zaszczepiają wrażliwość 
i o to tu chodzi.

M.W.: Jaką muzykę Pani lubi? Co Pani puszcza na 
swoich imprezach? Kto na nie przychodzi?
DJ Wika: Lubię muzykę i kocham muzyków. Będąc na 
emeryturze zaczęłam grać dla seniorów, bo nie wyobra-
żałam sobie korzystać z życia, nie robiąc nic dla ludzi. 
Jestem społecznikiem, ciągle aktywnym i na emerytu-
rze doznałam wielkiego rozczarowania, że my, seniorzy, 
to właściwie nikogo nie obchodzimy, bo skończył się 
nasz czas zawodowy, a więc skończyła się również 
nasza przydatność dla społeczeństwa. Szok...
Gdy rozpoczęłam pracę z seniorami, byłam kierowni-
kiem filii domu kultury i animatorem życia seniorów, 
a więc miałam motywację do działań i duże możliwości 
w aktywizacji mojego pokolenia. Oprócz zajęć eduka-
cyjnych  z różnych dziedzin prowadziłam zabawy przy 
muzyce, np. salsę na 200 osób. Zabawy nabierały 
szlifu, rozgłosu i powodzenia.
Jaka muzyka? Przeboje lat 60/70/80/90/, muzyka dan-
cingowa, polska i zagraniczna, wybierana w zależności 
od parkietu i wieku tańczących.
Jeśli są to spotkania w plenerze, na rynku miasta, 
przychodzi, kto chce. Zawsze dobieram muzykę pod 
tańczących, to norma. Jeżeli zaprasza mnie jakiś klub 
młodzieżowy, gram seta lub dwa, starając się dopaso-
wać rytmy do wymagań młodych. Nie jestem zawodo-
wym didżejem i daleko mi do prawdziwych cudownych 
artystów. Miksuję muzykę nie własną, ale gotowe 
przeboje. Dla mnie istotny jest klimat podczas imprez, 
poczucie, że ludzie dobrze się  bawią. A muzyka jest 
moją pasją, nie zawodem.
M.W.: A co z tym miksowaniem? O co w tym chodzi?

Teraz mogę 
zająć się 
sobą

fot. Andrzej Zawada



REKLAMA

Portal numer 1 dla seniorów 3

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
tel. 33 811 77 26

Albaniaod  1172 zł

Bułgaria
od  1129zł

Włochy
od  1069 zł

hotel

hotel  

hotele

DJ Wika: Gram i miksuję. Mam mikser i komputer, 
i staram się połączyć rytmy w jedną całość, grając 
seta około 30 minut, czasem 45, bez przerw i prze-
rywników, czyli serwując płynną muzykę taneczną. 
Resztę trudnej techniki zostawiam prawdziwym 
didżejom. Mnie wystarczy to, co potrafię.
M.W.: Organizuje Pani imprezy międzypokolenio-
we. Jak to się zaczęło?
DJ Wika: Pięć lat temu dostałam od Pauliny Braun 
propozycję współpracy w organizowaniu dancin-
gów międzypokoleniowych, a więc grania z młody-
mi didżejami i zapoznawania seniorów z rytmami 
muzyki klubowej i miejscami, w których odbywają 
się takie zabawy. Naszym celem jest integracja, 
wzajemne poznawanie się nie tylko na parkiecie, ale 
i na różnych innych wspólnych imprezach. Zajęłam 
się spotkaniami pokoleniowymi, przywróceniem ich 
na nowo na parkiety i miejskie place, żeby wszyscy, 
i mali i dorośli, odnaleźli wspólną radość w zabawie 
i mogli nawzajem się poznawać, tym samym zmniej-
szając barierę między pokoleniami. Bo na takich 
pięknych spotkaniach nie ma brzydkiej starości, 
wszyscy są piękni, radośni, bez względu na wiek. 
A więc i starość zmienia swoje oblicze, nabiera sza-
cunku, a nie odrazy.
M.W.: Jak reagują Pani dzieci i wnuki na to, że 
ich mama i babcia jest gwiazdą imprez klubo-
wych?
DJ Wika: Mam dorosłe dzieci i dorosłe wnuki. 
Nie jestem babcią żyjącą ich życiem, mam swoje, 
a życie dzieci jest dla mnie baterią, którą się ładu-
je, bo na szczęście mam udane dzieci, a one mają 
szczęśliwe rodziny. Wnuki studiują, mają swoje 
sprawy, swoje towarzystwo. Wystarczy, że do babci 
zadzwonią z zapytaniem, jak się czuję. Synowie też 
dzwonią często, upominając, abym nie przedobrzyła 
z aktywnością, szczególnie podczas upałów.
Nie czuję się gwiazdą. Robię to, co lubię od lat. 
Gram osiemnasty rok, a swoje upublicznienie 
wykorzystuję do promocji seniorów, do pokazania 
nas jako grupy społecznej, pięknej i dojrzałej. Wielu 
z nas może się przydać, mając wiedzę, doświad-

czenie i chęć do pracy. A już na pewno jesteśmy 
przydatni w przełamaniu mitu, że starość się Panu 
Bogu nie udała. Dlatego też byłam inicjatorką zor-
ganizowania Ogólnopolskiej Parady Seniorów przy 
pomocy Fundacji Zaczyn, która to całość organizacji 
wzięła na siebie i dzięki im za to.
Parada odbyła się w 2014 roku i teraz, 20 czerwca. 
Było nas około 7 tysięcy osób. To mówi samo za 
siebie. Jest też przełamaniem mitu, że starość to zło 
konieczne, a młodość powinna wiecznie trwać. Tkwi 
w tym przekaz dla młodzieży: pomyśl o starości, też 
będziesz seniorem... Zresztą uważam, że szacun-
ku do starości nie można wymuszać nakazami. To 
szacunek naszych władz do nas, seniorów, to rów-
nież nadanie nam odpowiedniego miejsca w życiu 
publicznym, jak każdej innej grupie społecznej. 
M.W.: Jak wygląda Pani powszedni dzień?
DJ Wika: Mój dzień zależy od tego, kiedy się za-
czyna. Gdy wracam rano, po nocnym graniu muszę 
odespać sześć, siedem godzin. Mam dwie kotki, 
mieszkam sama. Więc prasa, wspólne śniadanie 
z kocimi damami. Pełen relaks! Potem małe porząd-
ki, bo nie lubię bałaganu, później trochę odpoczynku 
w ciszy. W zależności od planów na następny dzień 
mogę pozwolić sobie na luz lub muszę przygotować 
coś z muzyki – przesłuchać, przemyśleć. Dodatkowo 
czas zajmują mi wyjazdy seniorów nad morze, kiedy 
trzeba przygotować grupę do wyjazdu.
Na brak zajęć nie narzekam, chociaż sama sobie na-
rzuciłam taki rytm. Od lat karmię bezdomne koty, bo 
należę do tych, którzy wierzą, że naprawią świat...
M.W.: Jak spędza Pani czas wolny?
DJ Wika: Mało go mam. Słucham muzyki, wycho-
dzę do Empiku po nowości. Spotykam się z synem 
na serdeczne pogaduchy i żeby się przytulić. Z dru-
gim mogę tylko porozmawiać, bo jest daleko. Robię 
porządki, traktując to jako relaks. Czytam. Momenta-
mi nie robię nic, siedzę sobie w ciszy. Odpoczywam 
w domu albo w parku. Nie lubię daleko wyjeżdżać, 
bo mam w domu dwie kotki i muszę je wtedy zosta-
wiać pod opieką.
M.W.: Jak odbierają styl Pani życia znajomi – inni 

ludzie w wieku senioralnym? Czy często słyszy 
Pani, że „w pewnym wieku już nie wypada tak 
się bawić”?
DJ Wika: Nie interesuje mnie, jak odbierają mnie 
znajomi. Żyję dla siebie, a nie dla znajomych. Nie 
uważam też, że babcia jest po to, aby służyć wnu-
kom albo pomagać w domu. Jak ktoś to lubi, to jego 
sprawa. Kiedyś zajmowałam się dziećmi i domem, 
teraz mogę zająć się sobą.
Uważam, że w naszym wieku wypada wszystko, 
choć z pewnym umiarem. Mamy te same oczekiwa-
nia akceptacji, czułości, miłości, możemy realizować 
się w swoich pasjach.
Pracując z seniorami wiem, że jeżeli jest potrzeba 
wsparcia dorosłych dzieci czy wnuków, to oni je 
wspierają, ale nie zawsze są w stanie pomóc finan-
sowo. Raczej mogą poświęcić czas na opiekę nad 
dziećmi, domem. A to już dużo.
M.W.: Jaką ma Pani receptę na długie i barwne 
życie?
DJ Wika: Żyj tak, jak lubisz, żeby życie było też 
przyjemnością, bo życie to największy dar. Nie 
narzekaj na starość, bo ona ma wiele uroków – mą-
drość, dojrzałość, dystans do wielu spraw.
Nie oczekuj samych sukcesów, ale niech cię nie 
łamią niepowodzenia. Nie rywalizuj z młodością, 
młodym już byłeś. Ciesz się i pokochaj siebie takim, 
jakim jesteś. Dbaj o uśmiech, niech każdy drobiazg 
sprawia ci radość. I myśl o tym, co zrobisz jutro.
Naucz się marzyć, bo marzenia się spełniają. Ko-
chaj życie, życie to ptaki, zwierzęta, przyroda. Bądź 
czułym, dobrym człowiekiem, a będziesz żyć długo 
i spokojnie.
M.W.: Kilka słów od DJ Wiki specjalnie dla czy-
telników Gazety Senior.
DJ Wika: Być sobą, nie bać się życia, sąsiadów 
i tego, co kto o mnie powie.
Czy jestem gwiazdą? Jestem sobą. Gwiazda błysz-
czy krótko, a ja stąpam po ziemi twardo. Jestem 
jedną z was i taką pozostanę zawsze. A że życie 
mam karnawałowe? Na takie zapracowałam...

Rozmowa z Gwiazdą
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Centrum Inicjatyw Senioralnych 
poleca w sierpniu i wrześniu:

ul. Mickiewicza 9a, 60-833 Poznań, tel./fax: 61 857 21 11, 61 842 35 09

BulaPark na Malcie zaprasza w sierpniowe 
wtorki i czwartki osoby po 50. roku życia do 
nieodpłatnej gry w bule. Tory do gry wypełnio-
ne są specjalnym żwirem ułatwiającym grę 
i zapewniają doskonałą rozrywkę zarówno dla 
doświadczonych, jak i początkujących graczy. 
Wejście od ul. Krańcowej.

Stowarzyszenie Chwaliszewo zaprasza na 
wycieczki po mieście w ramach cyklu "Kino, 
kawiarnia, spacer..." Po Poznaniu będzie 
oprowadzał licencjonowany przewodnik. 
Przechadzki odbywają się w niedziele od 
godz. 10.00. Terminy spotkań: 30.08 Chwali-
szewo – zbiórka: Plac Kolegiacki przy kozioł-
kach, 6.09 Śródka – zbiórka: przy Kościele Św. 
Małgorzaty, 13.09 Św. Marcin – zbiórka: Plac 
Adama Mickiewicza, 27.09 Śródka – zbiórka: 
przy Kościele Św. Małgorzaty. Na zakończe-
nie każdego spaceru będzie słodki poczęstu-
nek dla uczestników i projekcja filmu. Udział 
bezpłatny. Szczegółowy program wycieczek 
na stronie www.centrumis.pl lub w biurze CIS, 
ul. Mickiewicza 9a.

Polski Teatr Tańca zaprasza seniorów i senior-
ki z Jeżyc, Łazarza i Starego Miasta do udziału 
w bezpłatnych warsztatach tanecznych, przy-
gotowanych w ramach programu "Tańczenie 
Warte Poznania". Polski Teatr Tańca jest or-
ganizatorem festiwalu Dancing Poznań 2015. 
W tym roku, dzięki wsparciu Urzędu Miasta, 
zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia 
przygotowane z myślą o seniorach. W terminie 
22-29 sierpnia w Centrum Kultury Amarant od-
będą się bezpłatne warsztaty "Ruch kreatywny". 
W Amarancie czekają na Was również zajęcia 
"Tańcowisko rodzinne", do udziału w których 
zaproszeni są seniorzy z wnuczętami. Chętni 
mogą zgłaszać się przez Rady wymienionych 
osiedli. Szczegółowe informacje znaleźć moż-
na również na stronie Polskiego Teatru Tańca:  
www.dancing.ptt-poznan.pl w zakładce warsz-
taty.

Fundacja Familijny Poznań serdecznie zapra-
sza 30.08.2015r. o godzinie 11.00 na pierwsze 
Zawody Nordic Walking dla Seniorów. Zawody 
odbędą się nad jeziorem Rusałka w Pozna-
niu i są bezpłatne. Zawody zostaną przepro-
wadzone na dwóch dystansach: 2 km i 5 km. 
Każdy uczestnik będzie mógł wybrać, w której 
kategorii chce wziąć udział. Przedsięwzięcie 
organizowane jest przy współpracy z Polską 
Federacją Nordic Walking, dzięki której miej-
scu jest możliwość bezpłatnego wypożyczenia 
sprzętu. Dla osób chętnych zorganizowana 
zostanie szkółka Nordic Walking, w której do-

świadczeni instruktorzy udzielą fachowej po-
mocy i podzielą się doświadczeniem. Szcze-
gółowe informacje i zapisy tel. 512 027 446.

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniaw-
skiego zaprasza do wzięcia udziału w sean-
sach filmowych, które odbywają się w każdą 
ostatnią środę miesiąca o godz. 18.00 w Sali 
Kameralnej (z wyjątkiem grudnia). Wstęp jest 
wolny. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy 
o wcześniejsze rezerwacje: tel. 61 852 26 42, 
biuro@wieniawski.pl.

Kino Rialto w ramach cyklu Filmowy Klub Senio-
ra zaprasza na seanse w każdy wtorek o godz. 
15.30. Bilety w cenie 10 zł. Do biletu kino oferuje 
filiżankę kawy. Oferta dla osób posiadających le-
gitymację emeryta/rencisty. Repertuar dostęp-
ny na stronie www.centrumis.pl lub w biurze,  
ul. Mickiewicza 9a.

Staromiejskie Koncerty Organowe. W czwart-
kowe letnie wieczory rozbrzmiewają w Farze 
arcydzieła muzyki organowej i kameralnej 
w wykonaniu polskich i zagranicznych orga-
nistów, laureatów konkursów organowych, 
profesorów i wyróżniających się studentów. 
Od wielu lat podczas festiwalu organiści za-
chwycają się wspaniałym instrumentem, po-
szukując najpiękniejszych i najbardziej zaska-
kujących brzmień, barw oraz różnorodnych 
pomysłów na wykonanie recitalu. Miejsce: 
Fara Poznańska, ul. Gołębia, czwartki, godz. 
20.00.

Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw 
Społecznych CREO zaprasza wszystkich 
starszych mieszkańców Poznania i okolic na 
spotkania Klubu Starszaka, które odbywa-
ją się w każdy wtorek przy ul. Sienkiewicza 
13/3. W ramach klubu seniorzy mogą wziąć 
udział w bezpłatnych zajęciach z rękodzieła, 
majsterkowania, fotografowania. Spotkania 
odbywają się przy pysznych poczęstunkach 
i w miłej atmosferze. Klubowicze wspólnie 
zaangażują się w ważne działania na rzecz 
innych (np. najmłodszych), podzielą się swo-
imi umiejętnościami, nawiążą nowe wyjąt-
kowe znajomości, zrobią coś ważnego dla 
swojego otoczenia i innych seniorów. Udział 
w Klubie Starszaka jest bezpłatny. Kontakt:  
61 22 675 30.

Dźwięki Starego Miasta – letnie koncer-
ty plenerowe. Od czerwca do września trwa 
cykl kameralnych koncertów akustycznych 

w ramach projektu "Coolturalny Stary Rynek", 
organizowanego przez poznańską Estra-
dę. Wydarzenie dla wszystkich kochających 
jazz, muzykę klasyczną, czy dźwięki latino. 
Wstęp wolny. Po szczegółowy program za-
praszamy do biura, ul. Mickiewicza 9a lub na  
www.centrumis.pl.

Stowarzyszenie Lepszy Świat zaprasza do 
udziału w nieodpłatnych warsztatach ręko-
dzieła. 28.08, godz. 17.00–19.00 warsztaty 
szycia z filcu. Filc - wykorzystywany od nie-
pamiętnych czasów jako materiał miękki, 
gęsty, wytrzymały i elastyczny - my z niego 
wyszyjemy niejedno cudo. Trochę o jego 
dziejach oraz sposobach szycia opowie Na-
talia Zofia Janowska, rękodzielniczka z Ka-
szub, miłośniczka haftu kaszubskiego, pe-
dagożka z wykształcenia i świeżo upieczona 
mama. Udział w warsztatach jest bezpłat-
ny. Miejsce: ul. Libelta 22, Poznań. Zapisy:  
tworzmy@lepszyswiat.org.pl, tel. 514 389 987.

Oferta:
 ͫ zakwaterowanie w w pokojach 2,3,4 osobowych  

z łazienkami i tv lub w domkach kempingowych 
2-3 oraz 4-5 osobowych z łazienkami i tv

 ͫ wyżywienie 3-posiłki dziennie, śniadania  
i kolacje w formie bufetu szwedzkiego 

 ͫ korzystanie z basenu i świetlicy ze stołami do 
ping ponga

 ͫ możliwość wypożyczenia rowerów oraz kijków 
do nordic walking

 ͫ ognisko z pieczeniem kiełbasek
 ͫ wieczorek z kolacją oraz muzyką dla grup  

powyżej 30 osób
 ͫ darmowy parking

OKW RUTEX ZAPRASZA 

od 
450 zł  
za 7 dni 

6 noclegów

Ośrodek  
Kolonijno-Wypoczynkowy RUTEX
72-330 Mrzeżyno, ul. Letniskowa 11
tel. 91 386 61 31, kom. 607 072 222
www.okw-rutex.pl

WCZASY NAD MORZEM
Mrzeżyno koło Kołobrzegu  

- spokojna, cicha miejscowość  
z portem rybackim i piękną plażą
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Senioralni. Poznań to już V edycja
Centrum Inicjatyw Senioralnych w partnerstwie z poznańskimi uniwersytetami trzeciego 
wieku, już po raz piąty organizuje w październiku 2015 imprezę „Senioralni. Poznań”. Bę-
dzie to okazja do poznania aktualnych propozycji zajęć i aktywności kierowanych do se-
niorów, ale też zwrócenie uwagi na fakt, jak liczną grupę stanowią poznańscy seniorzy 
i seniorki, i jak różnorodne mają zainteresowania oraz potrzeby. Inaugurację „Senioralnych” 
zaplanowano na 26 września 2015 r. na godzinę 11.00.
„W tym roku organizujemy nasze wydarzenie po raz 
piąty, w związku z tym zdecydowaliśmy się odświe-
żyć nieco formułę i przenieść uroczystą inaugurację 
na Plac Wolności. Po części oficjalnej, podczas której 
Władze Miasta Poznania, jak co roku, wręczą senio-
rom klucze do Bram Miasta i po wręczeniu certyfikatów 
„Miejsce Przyjazne Seniorom” zainicjujemy zabawę 
taneczną w stylu retro. Dzięki wsparciu i współpracy 
m. in. artystów z Teatru Muzycznego chcemy stworzyć 
miejsce dla międzypokoleniowej rozrywki i zabawy 
przy muzyce” – zapowiada Maria Sitarska.
Głównymi wydarzeniami, trwających cały październik 
„Senioralnych” będą wykłady, warsztaty i drzwi otwar-
te organizowane przez poznańskie instytucje, kierują-
ce swoją ofertę do seniorów. Wśród organizatorów wy-
darzeń znajdą się m.in. uniwersytety i szkoły wyższe, 
organizacje pozarządowe, kluby seniora, instytucje 
kultury, firmy oraz osoby prywatne.
W ubiegłym roku na najstarszych poznaniaków cze-

kało ponad 200 wydarzeń związanych m. in. z kulturą, 
nauką języków, podróżami.  Są to zarówno wykłady 
otwarte, warsztaty i drzwi otwarte w instytucjach, klu-
bach, organizacjach pozarządowych i w siedzibach 
Miejsc Przyjaznych Seniorom. Dodatkowo, w siedzibie 
Centrum Inicjatyw Senioralnych i Centrum Amarant or-
ganizowane będą bezpłatne warsztaty, głównie psy-
chologiczne i rozwojowe, prowadzone w mniejszych 
grupach. Impreza inaugurowana jest co roku w ostat-
nią sobotę września i trwa do końca października.

Szczegółowe informacje pojawią się na www.centru-
mis.pl oraz w biurze CentrumIS już w połowie wrze-
śnia. 
Kontakt do organizatorów: 61 847 21 11.
Zapraszamy do udziału!   
„Sponsorem V edycji imprezy Senioralni. Poznań jest 
firma Synexus”.

Gabinet Biomag Poznań, ul. Warszawska 112 (k. rondo Śródka)
Masz pytania? Zadzwoń na infolinię Biomag: 881 483 483 

Z tym kuponem  
5 bezpłatnych wizyt 
w naszym gabinecie.

Nie czekaj,  
skorzystaj już dziś! 

Ból leczy się dziś głównie farmakologicznie, czyli objawowo, a pomija się jego 
przyczyny. Metodą, która działa u źródła problemu, czyli w komórkach, jest Pul-
sacyjne pole magnetyczne niskich częstotliwości. Stanowi ono jedną ze stan-
dardowych metod rehabilitacyjnych, z którą pacjent może się spotkać przy le-
czeniu rehabilitacyjnym czy sanatoryjnym. Często nie doceniamy leczniczego 
i prozdrowotnego działania pulsacyjnego pola magnetycznego. Dlatego warto 
wiedzieć, że pulsacyjne pole magnetyczne jest skuteczne w wielu typach scho-
rzeń, a także tam, gdzie inne metody leczenia zawiodły. Co więcej Pulsacyjne 
pole magnetyczne nie obciąża wątroby i nie uzależnia, jak leki, a to ma ogrom-
ne znaczenie dla seniorów, którzy na ogół już przyjmują ogromne ilości leków. 
Pulsacyjne Pole magnetyczne można i należy stosować równolegle z leczeniem 
farmakologicznym zgodnie z zaleceniem. Pacjenci cenią leczenie Pulsacyjnym 
polem magnetycznym ponieważ jest skuteczne i bezbolesne. Pulsacyjne pole 
magnetyczne niskich częstotliwości można stosować w domu, specjalista do-
biera odpowiedni dla nas aparat Biomag®, jeden z najnowocześniejszych i opty-
malnie skonstruowanych do użytku pacjentów. Biomag® to aparat dopuszczony 
do użytku na całym świecie stosujący opatentowaną technologię 3D pulsacyj-
nego pola magnetycznego niskich częstotliwości. Aparat Biomag® w domu to 
rozwiązanie naszych obecnych problemów zdrowotnych i zapobiegnie kolejnym 
chorobom w przyszłości.
Pani Ludmiła: Moja choroba rozpoczęła się od stawów jako zwyrodnienie dru-
giego stopnia. Ile ja bólu wycierpiałam, zanim pani doktor skierowała mnie do 
specjalisty. Dostałam tylko zastrzyki i lekarstwa. Nigdy bym nie uwierzyła, że 
aparat Biomag® może pomóc w chorobie. Dziś jestem bardzo zadowolona, zdaję 
sobie sprawę, że mnie nie wyleczy, ale pomoże w bólu. Rehabilitację prowadzę 
od roku po 25 minut dwa razy dziennie.
Małżeństwo Pisarskich: Mam 71 lat i miałem problem z częstym oddawaniem 
moczu, chodziłem trzykrotnie w nocy do toalety. Od czasu, kiedy zacząłem uży-
wać aparat Biomag®, chodzę do toalety raz w ciągu nocy, a czasami dopiero 
rano. Moja żona również używa tego aparatu, ma 72 lata. Cierpiała na bóle 
pleców i prawej ręki, Biomag® bardzo jej pomógł. Najpierw używałem 2 razy 
dziennie, ostatnio 1 raz dziennie, a małżonka stosuje 2 razy dziennie i już nie 
odczuwa bólu.
Pan Józef: Podczas tegorocznych upalnych dni puchły mi nogi. Mniej więcej od 
roku w razie potrzeby stosuję magnetoterapię Biomag® i stan zawsze się łagodzi.
Pani Kazimiera: Z aparatu Biomag® korzystam od lat. Przy korzystaniu używam 
równocześnie dwóch aplikatorów. Stale korzystają jeszcze dwie osoby. Leczymy 
się na różne schorzenia: choroby reumatyczne, zwyrodnieniowe, bóle kręgosłu-
pa, bóle pleców, choroby naczyniowe, zakłócenia krążenia, niedokrwienie koń-
czyn, prostata i inne. Opracowanie Biomag®/Red. Gazeta Senior

Medycyna fizykalna  
w walce z bólem



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™

Dostępna w aptekach

cena:  
14 zł 

(100 ml)

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny6

Wielkopolskie
produkty
regionalne

Gdzie i jak szukać 
tradycyjnych produktów 
regionalnych? W jaki 
sposób sprawdzić, czy 
rzeczywiście posiadają 
certyfikaty? Prezentujemy 
najsłynniejsze specjały 
regionalne Wielkopolski, 
wskazując miejsca, 
w których można je kupić.

Plecamy pyszne, zdrowe 
i certyfikowane produkty 
z plantacji aronii:
 ͫ sok aroniowy ekologiczny
 ͫ dżem aroniowy z dodatkiem jabłka i gruszki
 ͫ syrop z aronii ekologiczny
 ͫ chrzan z dodatkiem aronii ekologicznej
 ͫ i inne

Aroniowe Pole
Troszczyn 19, 64-330 Opalenica, tel. 61 447 39 66

Posiadamy: 
 ͫ Certyfikat  

Ekologiczny 
 ͫ Ceryfikat  

Dziedzictwo  
Kulinarne -  
Wielkopolska

Aroniowe Pole

Bogactwo smaku i zdrowia

EKO Poradnik Gazety Senior
Giełda produktów ekologicznych

Zacznijmy od początku, czyli od definicji. Produkty re-
gionalne to wyroby lub usługi pochodzące z terenu, 
którego noszą nazwę. Muszą charakteryzować się 
określonymi cechami związanymi z regionem, w któ-
rym są wytwarzane. Produkowane nie na masową 
skalę, z surowców lokalnie dostępnych, przyjazne dla 
środowiska.
Produkty lokalne, w przeciwieństwie do regional-
nych, nie są zdefiniowane prawnie, nie podlegają 
więc określonym rozporządzeniom. Najprościej mó-
wiąc, są to produkty wytwarzane w bliskiej okolicy 
i dla mieszkańców nie są niczym specjalnym, nato-
miast robią wrażenie na turystach.
Produkty tradycyjne wytwarza się tradycyjnymi me-
todami i z tradycyjnie używanych surowców. Mogą 
one również, choć nie muszą, być powiązane z re-
gionem. Za tradycyjne metody produkcji uważa się te, 
które są wykorzystywane co najmniej od 25 lat. Co 
ważne, tradycyjna żywność nie zawiera sztucznych 
dodatków i konserwantów.
Produkty ekologiczne powstają natomiast z płodów 
rolnych rolnictwa ekologicznego i przetwarzane są 
zgodnie z ekologicznymi metodami produkcji. Posia-
dają specjalny certyfikat stosowany w całej Unii Eu-
ropejskiej.

REKLAMA

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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  Certyfikaty – jakie i po co?  
Tradycyjne produkty regionalne stają się wizytów-
kami danego terenu, jego dziedzictwem kulturo-
wym. Produkują je sami mieszkańcy w nawiązaniu 
do lokalnych tradycji. Niestety, dość często pod 
prawdziwe produkty regionalne podszywają się 
ze swoimi wyrobami oszuści. Dlatego też warto 
wiedzieć, jak sprawdzić, czy przykładowy oscypek 
rzeczywiście pochodzi z gór, czy może produko-
wany jest np. w Katowicach. I tak oryginalny pro-
dukt regionalny musi posiadać przyznaną przez 
Komisję Europejską Chronioną Nazwę Pochodze-
nia (PDO), Chronione Oznaczenie Geograficzne 
(PGI) i Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność 
(TSG).
Oznaczenie dwoma pierwszymi certyfikatami 
oznacza, że sprzedawanie przez innych produ-
centów produktów o takiej samej lub podobnej 
nazwie jest zakazane. W przypadku certyfikatu 
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność to produ-
cent sam decyduje, czy chce chronić nazwę swo-
jego produktu, czy nie. Certyfikat ten pozwala na 
wyodrębnienie cech, którymi produkt różni się od 
wielu innych na rynku.
Zwracajmy więc uwagę na etykiety umieszczane 
na produktach. Tylko trzy wymienione certyfikaty 
dają gwarancję, że mamy do czynienia z prawdzi-
wym produktem regionalnym, a nie jego podróbką.  
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Pyszny i zdrowy hit miodowy

Do dobroczynnych właściwości miodów żadnej 
babci nie trzeba przekonywać, z tą różnicą, że 
dziś nowoczesne seniorki serwują najbliższym 
miody manuka. Są to wyjątkowe miody, które 
powstają z nektaru krzewu manuka (łac. Lepto-
spermum scoparium), porastającego niezmien-
nie czyste obszary Nowej Zelandii. Miód ten 
wykazuje silne prozdrowotne i antybakteryjne 
właściwości. Za takie działanie odpowiada sub-
stancja zwana methylglyoxalem (MGO). Zwią-
zek ten występuje w miodzie manuka w nie-
spotykanych nigdzie indziej ilościach.
Korzyści zdrowotne daje już miód o zawartości 
MGO powyżej 100 mg/kg,  można stosować 
go jako środek wzmacniający i wspomagający 
odporność. Warto pamiętać, że im większa za-
wartość MGO, tym silniejsze właściwości anty-
bakteryjne miodu. Miody o MGO 250+ są do-
skonałe dla seniorów zmagających się ze zgagą, 
niestrawnością, refluksem i bólami brzucha. Je-
żeli cierpisz na wrzody żołądka lub zespół jelita 
nadwrażliwego, a rany nie goją się jak dawniej, 
rozejrzyj się za miodem o MGO 400+. Jeżeli trą-

dzik spędza wnuczce sen z powiek, warto pod-
rzucić jej słoiczek miodu o wartość MGO 550+. 
Przyda się również jesienią na nawracającej 
anginy i zapalenie zatok, konsekwencje uni-
kania noszenia ciepłej czapki. Przy budowaniu 
odporności oprócz miodu manuka MG pomogą 
także eliksir z mleczkiem pszczelim, syrop zioło-
wo-propolisowy z miodem manuka MGO 400+. 
A to tylko nieliczne dolegliwości, które możemy 
zwalczać przy pomocy miodów manuka.
Dbanie o odporność może być pyszne i pełne 
małych przyjemności, zarówno dla starszych, 
jak i dla najmłodszych. Prezentujemy kilka pro-
stych pomysłów na wzmacniające przekąski.
Śniadanie: naleśniki z miodem manuka do tego 
szklanka chłodnej wody posłodzona łyżeczką 
miodu manuka.
Deser dla wnuczka: specjalne miodowe słody-
cze dla dzieci w postaci zdrowych cukierków 
i lizaków.
Jednak najskutecznejsze jest jedzenie 1-2 łyże-
czek miodu manuka rano na czczo. Da to spory 
zastrzyk energii i oczywiście odporność.

Oznaczenie miodu manuka MGO informuje konsumentów o koncentracji methyl-
glyoxalu w przeliczeniu na kilogram miodu, np. symbol MGO 400+ oznacza, że za-
wartość methylglyoxalu w tym konkretnym miodzie manuka wynosi minimum 400 
mg/kg. Stojąc przed sklepową półką warto wybierać miody manuka, w których 
zawartość  methylglyoxalu umieszczona na etykiecie wynosi od 30 do 550 mg/kg.

Choć trudno sobie to dziś wyobrazić, za chwilę przyjdzie jesień i zaczniemy zmagać się 
z przeziębieniem, zapaleniem górnych dróg oddechowych i gardła – typowymi dla tej 
pory roku dolegliwościami. Bądźmy przezorni i już dziś sięgnijmy po prozdrowotne 
skarby ula, ponieważ zbudowanie solidnej odporności przez nasz organizm wymaga 
nie tylko wsparcia, ale także czasu. REKLAMA

  500-letnia „benedyktynka”  
Najstarszym regionalnym produktem Wielkopolski 
jest likier „benedyktynka” o 500-letniej historii, pro-
dukowany przez o. Benedyktynów w Lubiniu. Godne 
polecenia są andruty kaliskie, znane od XIII wieku 
w Kaliszu, a dziś wytwarzane przez tylko kilku produ-
centów w małych rodzinnych piekarniach. Poznański 
rogal św. Marcina znają chyba wszyscy. Wypiekany 
jest już od 200 lat w poznańskich cukierniach.

  Kromka chleba z masłem...  
Będąc w okolicy Zębowa, warto podjechać do tej 
miejscowości po chleb żytni wielkopolski, wypiekany 
od wielu pokoleń w rodzinie Nowaków. W Komorowie 
natomiast kupimy chleb z mąki żytniej z dodatkiem 
pszennej, wypiekany w tradycyjnym piecu chlebo-
wym opalanym drewnem. W samym Poznaniu mo-
żemy zaopatrzyć się w chleb cygański i pumpernikel 
Adama.
Do pysznego zdrowego chleba nie trzeba wiele wię-
cej prócz masła: w Strzałkowie dostaniemy masło 
produkowane według receptur z 1926 r., a w Środzie, 
Gostyniu i Nowym Tomyślu masło wielkopolskie, pro-
dukowane wyłącznie z tłuszczu mlecznego.

  ...i twarogiem  
Sympatycy nabiału zapewne chętnie zaopatrzą się 
też w serek twarogowy kozi witoldziński wyrabiany 
w Pamiątkowie i w twaróg tradycyjny dostępny w No-
wym Tomyślu. Kanapkę z twarogiem można wzbo-
gacić ogórkiem kiszonym osieckim pochodzącym 
z Osieka, tradycyjnie kiszonym od 1945 r. Smakoszy 
może zadowolić szparag kiszony pakosławski, mają-
cy szczególne właściwości zdrowotne właśnie dzięki 
zakiszeniu.

Na osłodę proponujemy wielkopolski dżem z wiśni 
„sokówki”, produkowany w Sierakowie.

  Półgęski i ślepe ryby  
W regionie wielkopolskim kupimy też tradycyjną buł-
czankę, leberkę, salceson biały i czarny, półgęski wę-
dzone, a także nietypowe zupy: czerninę, ślepe ryby 
(wbrew nazwie jest to zupa ziemniaczana, w której 
nie znajdziemy ani jednego oka tłuszczu), parzybrodę 
(głównymi składnikami są kapusta włoska i ziemniaki) 
czy rumpuć (bardzo gęsta jarzynówka).
Plyndze to z kolei placki ziemniaczane posypywane 
cukrem, a szare kluski, czyli gzik wielkopolski, przy-
rządza się ze zmielonego twarogu z dodatkiem kwa-
śnej śmietany, soli i szczypiorku.
Warto skusić się i spróbować regionalnych potraw 
wielkopolskich przyrządzanych według dawnych re-
ceptur i w pełni naturalnie. Pełną listę produktów znaj-
dziemy na stronie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.
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fot. Półgęski



                                                                                                       

              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, 
10 spotkań po 2,15 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

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny8
Dorabianie do emerytury

Wielu seniorów już dorabia na emeryturze albo myśli o dodatko-
wym zarobku. Taka praca ma wiele zalet, bo oprócz finansowych 
korzyści daje możliwość nauki nowych umiejętności albo też wy-
korzystania swojej dotychczasowej wiedzy i doświadczenia, w tym 
życiowego.
Podpowiadamy Państwu, kto i na jakich zasadach może dorobić, 
nie tracąc przy tym emerytury oraz w jakich zawodach mogą cie-
kawie pracować seniorzy.

Opiekunka i ochroniarz
W jakich zawodach najczęściej dorabiają emeryci?
Panowie zatrudniają się jako ochroniarze, portierzy, 
stróże nocni. W zależności od miejsca wykonywania 
pracy sama praca może być niezbyt męcząca i pozo-
stawiająca sporo wolnego czasu. Wadą są, niestety, 
zarobki, rzędu 5-10 zł za godzinę i zmianowy system 
pracy.
Sporo emerytek pracuje w charakterze opiekunek 
– dzieci, osób starszych czy niepełnosprawnych. 
W przypadku dwóch ostatnich grup najczęściej wyma-
gane są kwalifikacje i wcześniejsze doświadczenie. 
Natomiast rodziny poszukujące odpowiedzialnych, 
mądrych, dojrzałych niań-babć zazwyczaj opierają się 
na opinii znajomych, którzy polecają swoje sąsiadki, 
ciocie, przyjaciółki rodziców. Pamiętajmy tylko, że do 
niektórych dzieci nie wystarczy sama empatia, cier-
pliwość i wrażliwość, bo trzeba mieć jeszcze trochę 
fizycznej siły, aby nosić niemowlaka.

Taksówkarz,  
inwentaryzator
Wielu taksówkarzy to emeryci. Tu na korzyść seniora 
przemawiają jego doświadczenie, wieloletnia z reguły 
jazda samochodem i znajomość topografii miasta. Po-
dobnie jest w przypadku kierowców, zarówno tych na 
dłuższych trasach, jak i np. dostawców pizzy.
Powodzeniem wśród emerytów cieszą się prace zwią-
zane z inwentaryzacją, sortowaniem materiałów. Nie 
trzeba mieć wielkiego doświadczenia, ale w cenie jest 
skrupulatność i sumienność, którymi wykazują się lu-
dzie w dojrzałym wieku.

Detektyw. A może aktor?
Niektórzy preferują jednak bardziej aktywną pracę, 
wymagającą częstego kontaktu z ludźmi, kreatywno-
ści i zaangażowania. To ci, którzy nie lubią się nudzić, 

chcą mieć wpływ na rzeczywistość i mają dużo ener-
gii. Często angażują się na stanowiska sprzedawców 
w sprzedaży bezpośredniej, doradców finansowych, 
prowadzą szkolenia albo... zatrudniają się w agen-
cjach detektywistycznych. Jeszcze inni na emeryturze 
próbują swoich sił aktorskich, spełniając przy okazji 
marzenia z dzieciństwa albo wczesnej młodości. Co 
ważne, agencje filmowe coraz częściej poszukują sta-
tystów-seniorów.  Podobnie jak agencje fotograficzne. 
Udział w sesji zdjęciowej może być więc nie tylko ko-
rzystny ze względu na zarobek, ale również jako fa-
scynujące doświadczenie.

I jak internet
Gdzie szukać możliwości dorobienia do emerytury? 
Z pomocą przychodzi wszystkowiedzący internet. 
Istnieją specjalne portale, na których pracodawcy za-
mieszczają ogłoszenia. Nawet nie trzeba codziennie 
na nie wchodzić, aby szukać zajęcia – wystarczy ze 
swojego e-maila wysłać informację o chęci otrzymy-
wania powiadomień z konkretnych portali. W informa-
cji możemy nawet podać rodzaj interesującego nas 
zatrudnienia czy miejsce pracy.
Oferty pracy dostępne są też na Facebooku. Jeśli 
mamy tam swoje konto, łatwo wyszukamy interesu-
jącą nas grupę skupioną wokół poszukiwania dodat-
kowego zajęcia. Tam oferty pojawiają się na bieżąco, 
a dodatkowy plus stanowi fakt, że od razu możemy 
skontaktować się z osobą dodającą anons. I jeszcze 
jedna zaleta – sami również możemy takie ogłoszenie 
zamieścić.
Oprócz Facebooka warto zarejestrować się na innych 
portalach społecznościowych, takich jak Goldenline, 
Gumtree czy Linkedln. Możemy tam umieścić swój 
profil z informacjami o dotychczasowym doświadcze-
niu zawodowym, zainteresowaniach i preferowanej 
pracy.

Magda Wieteska

nie musi być nudne!

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek 
emerytalny (wiek ten ustalany jest indywidual-
nie dla każdego emeryta, w zależności od jego 
daty urodzenia oraz płci), mogą dorabiać do 
emerytur bez żadnych ograniczeń. Natomiast 
osoby, które nie ukończyły jeszcze powszech-
nego wieku emerytalnego, a pobierają emery-
turę i jednocześnie pracują, mogą dorobić tylko 
do pewnej kwoty, aby nie utracić części lub na-
wet całości emerytalnego świadczenia.

Ile można dorobić
Jeśli przychód seniora mieści się w kwocie do 
70 procent przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia (podawane raz na kwartał, w czerw-
cu wyniosło 4039,70 zł), emerytura wypłacana 
jest normalnie, w pełnej kwocie. W przypadku 
osiągania przychodu wynoszącego od 70 do 
130 proc. przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia, emerytura zmniejsza się o kwo-
tę, o jaką osiągany przychód przekracza 70 
proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnych 
zmniejszeń. Jeśli natomiast senior przekroczy 
130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia – ZUS zawiesza mu wypłatę emerytury. 
Ale uwaga – zmniejszenie bądź jej zawieszenie 
dotyczy tylko pracy wykonywanej na podstawie 
umowy o pracę lub zlecenie. Tak więc pracując 
na umowę o dzieło, nie musimy martwić się o 
przychód, bo i tak nie stracimy emerytury, bez 
względu na dochody. Dotyczy to także umów 
autorskich, czyli wszystkich tych, w których do-
rabiający emeryt jest twórcą (dziennikarzem, 
pisarzem, malarzem itd.).
Warto wiedzieć, że pracodawca zatrudniający 
emeryta nie ma z tego tytułu żadnych ulg, tak 
jest to jest np. przy zatrudnianiu studentów.

REKLAMA

Praca
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Nie przesadza się starych 
drzew. Obalamy mity
Potrzeby seniorów i ich wymarzone cztery kąty naj-
częściej nijak mają się do rzeczywistości. Zamiast 
przytulnego, małego, niedrogiego mieszkanka na 
parterze lub pierwszym piętrze, z bliskością komu-
nikacji, sklepów i przychodni, mamy to, co mamy. 
A przytoczone powiedzonko, że starych drzew 
się nie przesadza, robi seniorom dużą krzywdę. 
W chwili, kiedy dzieci wyprowadzały się z domu, 
niewielu myślało, że w przyszłości nasze duże 
mieszkanie czy dom może przerodzić się w kosz-
mar. Kiedy jesteśmy sprawni, zdrowi i stać nas na 
opłaty za duży metraż czujność zostaje uśpiona, 
a problemy przychodzą najczęściej nagle i zupeł-
nie niespodziewanie.

To był zawał. Mąż dobrze się czuł, brał leki jak każ-
dy, ale nic nie zapowiadało jego śmierci. Mieliśmy 
tyle wspólnych planów. Nie zdążył naprawić szafki 
w kuchni. Zostałam sama na 75 metrach. Pani He-
lena, 72 lata.
Pracowałem fizycznie, zawsze byłem sprawny, 
musiałem. Problemy z nogą dały mi niesamowicie 
w kość. Czasem bałem się wyjść z domu. Miesz-
kam w kamienicy, moje drugie piętro, to jak czwar-
te u córki w nowym budownictwie. Nie wiem, jak 

to będzie w przyszłości, żona już odeszła, córki są 
zajęte pracą, dziećmi... Pan Leon, 65 lat.
Zamieniłam się z dziećmi na mieszkanie. Było do-
brze, dopóki nie zaczęłam chorować. Teraz mam 
daleko do mojej przychodni, nie mówiąc już w ogóle 
o dojeździe do miasta, centrum, aptek. Nie mam 
samochodu, a dojazd autobusami zajmuje mi bar-
dzo dużo czasu i jest mocno uciążliwy... Pani Anna, 
74 lata.
Jeszcze jak mieliśmy piece, to z rachunkami jakoś 
sobie radziliśmy. Ale znajomi namówili nas, żeby-
śmy przeszli na elektryczne ogrzewanie. Że niby 
tyle plusów, bo nie trzeba węgla kupować, nosić 
itd. Szkoda, że nie wspomnieli tylko, że nam całe 
emerytury to ogrzewanie pochłonie. Pani Maria, 
71 lat.
Duży metraż mieszkania dla dwojga, kiedy każdy 
z nas dostaje może nie wysoką, ale pewną emery-
turę, jest do udźwignięcia. Co w sytuacji, gdy jed-
nego z nas zabraknie? Czynsz i rachunki pochła-
niają większość budżetu.

Więźniowie czwartego piętra
Niestety, schorzenia układu ruchu to największa 
bolączka starszego pokolenia. Szacuje się, że aż 
80 procent osób po 60. roku życia cierpi na te cho-
roby. Warto więc już zawczasu przyjrzeć się naszej 
klatce schodowej i mieszkaniu, czy oby w razie 
nawet chwilowej niesprawności damy sobie radę. 
Ukuto nawet nowe pojęcie: seniorzy – więźniowie 
czwartego piętra. To wbrew pozorom bardzo waż-
ny problem, którego nie da się rozwiązać, miesz-
kając wysoko i bez możliwości dojazdu do swojego 
piętra windą.
Dom jednorodzinny i ogród to wyzwanie ponad siły 
niejednej seniorki. Sprzątanie, naprawy, odśnieża-
nie, starodrzew w ogrodzie... Nie można się rów-
nież dziwić, że senior mając do wyboru: lekarstwa 
albo czynsz, postawi na swoje zdrowie. Specjaliści 
ds. zadłużenia od lat donoszą, że duże mieszkania 
seniorów toną w długach. Sprzedaż mieszkania 
pozwala spłacić zaległości wobec spółdzielni, elek-
trowni, kupić mniejsze, często lepsze lokum, które 
jesteśmy w stanie utrzymać. Czasem nawet zosta-

nie trochę gotówki na inne potrzeby. Niestety, oso-
by starsze boją się poruszać kwestię zadłużenia. 

Jak zamienić, sprzedać, kupić?
Problemów dotykających seniorów w ich domach 
jest wiele, a to tylko kilka przykładowych scena-
riuszy. Z roku na rok kłopoty te potrafią narastać. 
Nierozwiązane obciążają nas, a następnie prze-
chodzą na nasze dzieci i wnuki.
Sprzedaż mieszkania/domu i kupno mniejszego 
lokum nie jest zadaniem prostym. To naturalne, 
że może budzić obawy, ponieważ wymaga sporej 
wiedzy, znajomości praw dzisiejszego rynku i no-
wych mediów, choćby Internetu, do którego dziś 
przeniósł się cały rynek handlu nieruchomościami. 
Niestety, gąszcz przepisów i druków, których nale-
ży dopilnować, wymaga wsparcia uczciwego pro-
fesjonalisty, dlatego dziś większość transakcji kup-
na sprzedaży czy zamiany odbywa się z udziałem  
Pośrednika w handlu nieruchomościami.

Porady eksperta
Specjalnie dla naszych Czytelników i na potrze-
by cyklu „Cztery kąty seniora” oddajemy do Pań-
stwa dyspozycji eksperta zajmującego się pomocą 
w sprzedaży i kupnie nieruchomości uwzględniają-
cej potrzeby seniorów. 

Jeżeli borykasz się z którymś 
ze wspomnianych problemów, 
zadzwoń do Redakcji Gazety 
Senior pod numer 608 352 098, 
umówimy Cię na rozmowę z eks-
pertem, który podpowie, jakie 
kroki można podjąć w Twojej 
konkretnej sytuacji. 

Warto porozmawiać. 

Zadźwoń
tel. 608 352 098

Mieszkaniowy Poradnik
GazetaGazety Senior

Cztery kąty seniora

Dodatek mieszkaniowy W kolejnym odcinku przeczytacie Państwo o dodatku mieszkaniowym, który 
niektórym  seniorom pomaga utrzymać ich cztery kąty. Aby dostać takie wsparcie nie wystarczy mieć niską emeryturę, 
ponieważ jeżeli nasze mieszkanie jest za duże, dodatek nam się nie należy. O tym, kto może otrzymać dodatek mieszka-
niowy, na jakich zasadach i w jakiej kwocie wyjaśnimy w kolejnym odcinku poradnika „Cztery kąty”.

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

W najbliższych wydaniach Gazety Senior będziemy 
poruszać kwestie dotyczące problemów miesz-
kaniowych seniorów. Może Twoje mieszkanie jest 

obecnie za duże na potrzeby już tylko jednej osoby, a opłaty 
za nie pochłaniają lwią część emerytury? Może mieszkasz 
na wysokim piętrze, w kamienicy nie ma windy i trudność 
sprawia Ci wchodzenie po schodach? A może, z różnych 
powodów, nie chcesz już mieszkać w dotychczasowym 
miejscu i nie wiesz, co w tej sytuacji zrobić?
W naszym poradniku będziemy omawiać i analizować kon-
kretne problemy mieszkaniowe. Pokazywać możliwe roz-
wiązania. Informować o sytuacji związanej z rynkami nie-
ruchomości.

Odcinek 1

Czy wiesz, że?
Czynsze we wspólnotach mieszkaniowych 
są na ogół niższe niż w spółdzielniach, po-
dobnie jak opłaty za CO są korzystniejsze 
niż opłaty za ogrzewanie elektryczne.

Twoje mieszkanie to źródło kapitału, który 
możesz spieniężyć sprzedając je i tym sa-
mym rozwiązać problemy swoje i swojej ro-
dziny. 

Już dziś co najmniej 3,5 proc. transakcji na 
pierwotnym rynku mieszkaniowym dokony-
wanych jest przez lub na potrzeby seniorów. 

Odcinek 2
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Naturalne ziołowe sposoby na 
przeciążone mięśnie i stawy
Lato to dla seniorów czas wzmożonej pracy. W domu, w ogrodzie, na działce. Jesz-
cze inni wykorzystują wakacyjny sezon do nauki nordic walking czy innych popu-
larnych obecnie sportów. I chociaż ruch to zdrowie, nie należy przesadzać z nagłym 
i nadmiernym wysiłkiem, bo jego efekty zwykle szybko dają znać o sobie...

Porządkowanie, nawożenie, nawadnianie, pielenie 
grządek, przycinanie gałęzi, zbieranie warzyw i owo-
ców – te prace zna każdy działkowicz. Ale wielogo-
dzinna aktywność fizyczna powoduje, że organizm, 
nieprzyzwyczajony do tak dużego wysiłku, nagle za-
czyna się buntować. Nadwerężone od ciągłego schy-
lania plecy, przeciążone stawy i mięśnie dają znać 
o sobie w postaci uporczywych bólów. 
Podobnie dzieje się podczas remontów. Wakacyjny 
czas sprzyja wszelkim porządkom i nie ma w tym nic 
złego, dopóki znów nie przesadzimy ze sprzątaniem. 
Cały dzień spędzony w pozycji stojącej nie doda nam 
sił, a kolejny ranek może okazać się koszmarem. 
Spuchnięte nogi, ból szyi, drętwienie rąk, przeciąże-
nie barków – a remont przecież wciąż nieskończony...
Jak ulżyć obolałym mięśniom i stawom?
Jak poradzić sobie w takiej sytuacji, nie sięgając od 
razu po tabletki? Dobrym sposobem jest skorzysta-
nie z naturalnych składników, które – odpowiednio 
połączone – zadziałają regenerująco, łagodząc ból 
stawów, mięśni oraz pleców i dodatkowo tworząc na 
skórze pielęgnacyjno – ochronną warstwę.
Stosując np. maść, opartą o tradycyjną recepturę 
wzbogaconą w składniki aktywne, o naturalnym dzia-
łaniu i właściwościach rozgrzewających, pozwolimy 
cierpiącym miejscom odetchnąć od bólu.
Rozgrzewają i przeciwdziałają bólowi
Zawarta w maści kamfora, znana od lat i szeroko 

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. 
Czarci pazur, zwany też diabelskim, występujący jako 
kolejny składnik maści, ma działanie przeciwzapalne, 
przeciwartretyczne i przeciwreumatyczne. Według 
badań działanie przeciwbólowe tej rośliny niczym nie 
ustępuje lekom wykorzystywanych do uśmierzania 
bólu i zmniejszania stanów zapalnych.
Rozmaryn lekarski stosowany jest jako terapia po-
mocnicza przy schorzeniach reumatycznych – jego 
liście posiadają bowiem właściwości zmniejszające 
przepuszczalność i łamliwość włoskowatych naczyń 
krwionośnych.
Olejek lawendowy, prócz właściwości pomocnych 
w łagodzeniu bólów stawowo-mięśniowych, ma rów-
nież działanie lecznicze w przypadku obrzęków nóg 
i kręczu szyi – czyli dolegliwościach typowych dla 
przeciążenia. 
Wyciąg z sosny zwyczajnej pomoże przy obolałych 
stawach i schorzeniach reumatycznych, a eukaliptus, 
również zawarty w maści, złagodzi zastałe mięśnie. 
Może być także wykorzystywany w leczeniu niektó-
rych infekcji bakteryjnych skóry.

Regenerują i odżywiają
Olej z kiełków pszenicy, zawierający naturalne prze-
ciwutleniacze neutralizujące działanie wolnych rodni-
ków, nawilży, zmiękczy i natłuści skórę, przyspiesza-
jąc odbudowę zniszczonego naskórka.
Sok z aloesu polecany jest przy leczeniu trudno go-
jących się ran. Dzięki zawartym w nim antyprosta-
glandynom działa też przeciwbólowo i hamująco na 
procesy zapalne. 
Oliwa z oliwek pobudzi krążenie krwi i odżywi dzięki 
temu naszą skórę, a olejek pomarańczowy zadziała 
regenerująco i ujędrniająco. Dodatkowo jego zapach 
zrelaksuje nas i uspokoi.
Nie spieszmy się więc zatem przy uprawianiu spor-
tów, nie róbmy w ciągu paru dni remontu całego 
domu i oszczędzajmy siły podczas pielenia grządek. 
A jeśli zdarzy nam się przeciążyć, skorzystajmy naj-
pierw ze sprawdzonych, tradycyjnych, opartych na 
ziołowych składnikach preparatów. 

MAść NIEDźWIEDZIA TM została 
wyprodukowana z naturalnych 
surowców oraz cennych 
ekstraktów ziołowych. Tradycyjna 
receptura wzbogacona w 
składniki aktywne zapewnia 
naturalne działanie oraz 
intensywne grzanie.
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Turnusy maj 
i czerwiec 2016

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

Star Łeba zaprasza na wypoczynek nad morzem

WIOSENNA OFERTA 2016
DLA SENIORÓW 55+

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

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

 ͫ pyszną kuchnię – PEŁNE  
WYŻYWIENIE 3 x dziennie

 ͫ bezpłatny bezprzewodowy 
internet

 ͫ rowery na jeden dzień gratis
 ͫ biesiadę grillową 1 x w 
turnusie

 ͫ i wiele innych atrakcji

Już dziś zaplanuj 
swój wypoczynek na 

wiosnę 2016.
Tylko teraz wolne terminy i dobre ceny. 

Warto szybko się zdecydować.
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Poradnik początkującego 
grzybiarza

Gdzie i kiedy zbierać grzyby? Jak 
rozpoznać te, które są jadalne? W 
co się ubrać, czego się wystrzegać? 
Na te i inne pytania odpowiada Artur 
Kasprzycki, współadministrator strony 
„Znani Grzybiarze”.

Pan Artur zbiera grzyby od samego dzieciństwa. Najpierw chodził do lasu z rodzi-
cami. Potem, w wieku 15 lat, już sam. Jak mówi, na początku zbierał grzyby, żeby 
sprzedawać je na rynku, ale później bardzo polubił to zajęcie. Ma swoje ulubione 
miejsca w lesie, zawsze obdarowuje rodzinę grzybami, a grzybobranie uważa za 
tanią i przyjemną formę rekreacji.
Lato czy jesień?
Wielu ludziom grzybobranie kojarzy się z głównie z jesienią, bo rzeczywiście jest 
to najlepszy okres na poszukiwanie grzybów. Z drugiej strony tak naprawdę nie 
trzeba czekać, aż liście opadną z drzew i już wcześniej warto wybrać się do lasu. 
Prawdziwym początkiem sezonu jest lato, choć suchy klimat często hamuje rozwój 
grzybów. Mimo to od połowy sierpnia możemy znaleźć już niemal wszystkie gatun-
ki grzybów występujących w Polsce. Grzyby to nic innego jak „owoce” lasu, które 
pasują do naprawdę wielu tradycyjnych potraw. Nie od dziś używamy ich w polskiej 
kuchni. Znamy je od setek lat i od setek lat niespecjalnie zmienił się sposób na 
zbieranie grzybów. Niektórych gatunków nie da się sztucznie wyhodować, więc 
poszukiwanie szczęścia w lesie staje się nieuniknione.
„Leśna koszykówka”
Każdy grzybiarz musi uzbroić się w cierpliwość, gdyż nie zawsze wraca się do 
domu z pełnym koszykiem. Z przymrużeniem oka wypady na grzyby nazywam „le-
śną koszykówką”, bo, podobnie jak w sporcie, każdy grzybiarz musi wypracować 
własną technikę i przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość. Grzyby zbieramy do 
kosza, więc oczywiście stąd wzięła się ta nazwa.
Początkujący grzybiarz nie będzie od razu osiągał najlepszych wyników, czyli peł-
nych koszy. Na szczęście w przeciwieństwie do większości dyscyplin sportowych, 
w każdym wieku można zacząć chodzić na grzyby, niezależnie, czy jest się wcze-
snego rocznika. Niektórzy nie decydują się jednak na zbieranie na własną rękę, bo 
czują się niepewnie, nie wiedzą jak się do tego zabrać. To właśnie dla nich przy-
gotowałem poradnik początkującego grzybiarza. Dowiecie się w nim, co należy 
ze sobą zabrać do lasu, co zostawić w domu i czego szczególnie się wystrzegać.
Rozpoznawanie grzybów
Grzyby są bardzo dobre, wiele potraw nie może się bez nich obejść. Pamiętajmy 
jednak, że są gatunki, którymi możemy się śmiertelnie zatruć. Muchomory to wciąż 
najniebezpieczniejsze grzyby. O ile każdy zna klasyczny czerwony okaz z białymi 
kropkami, to często nawet doświadczeni grzybiarze mylą sromotnika z popularną 
czubajką kanią. Oczywiście na muchomorach nie kończy się lista trujących grzy-
bów. Grzybiarz, tak jak saper, myli się tylko raz. Nie zakładajmy jednak czarnych 
scenariuszy, wystarczy poznać gatunki grzybów i uważnie przyglądać się okazom 
znalezionym w lesie. Wtedy wszystko będzie dobrze.
Warto zaopatrzyć się w atlas grzybów. Znajdziemy go w każdej księgarni, a nawet 
w zwykłych kioskach „Ruchu”. Ludzie, którzy idą z duchem czasu, bez problemu 
znajdą też mobilne wersje atlasu na nowoczesne smartfony. Warto wspomnieć, że 
w tym wypadku istnieją darmowe aplikacje, dzięki którym zdobędziemy podstawo-
wą wiedzę na temat grzybów bez wychodzenia z domu.
Jakie grzyby zbierać?
Grzybiarz powinien wystrzegać się kilku rzeczy. Nie zbieramy grzybów, które są za 
młode, ponieważ nierozwinięte okazy mogą nas zmylić i coś, co pozornie wygląda 
na jadalne, jest trujące. Podobnie wygląda sytuacja z za starymi grzybami. Nie od 
wszystkich grzybów umrzemy, ale niektóre mogą nam zgotować ostry ból brzucha. 
Najczęściej gatunki blaszkowe są trujące, więc odradzam ich zbieranie bez kon-
sultacji z kimś bardziej doświadczonym. Zbierajcie grzyby tylko wtedy, kiedy macie 
absolutną pewność, że są jadalne.

Artur Kasprzycki
Red. MW

REKLAMA

Sposób przygotowania:
Na patelni rozgrzewamy masło i smażymy na nim kaszę do czasu, aż każde ziaren-
ko pokryje się tłuszczem i lekko spęcznieje. Całość zalewamy około jedną szklanką 
bulionu i dusimy do czasu, aż kasza wchłonie płyn. Jeżeli kasza jest jeszcze twarda, 
dodajemy kolejną łyżkę bulionu i znowu czekamy, aż się wchłonie.
Na oddzielnej patelni smażymy na maśle cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Gdy 
się zeszkli, dodajemy grzyby i smażymy razem, aż zmniejszą objętość i zmienią kolor. 
Dodajemy do kaszy pod koniec duszenia. Następnie dodajemy ser pleśniowy, a po-
tem śmietankę i całość doprawiamy pieprzem.

• 2 szklanki bulionu
• 1 szklanka kaszy jęczmiennej
• 20 dag grzybów leśnych
• 2 cebule

• 1 ser pleśniowy (ok. 7 dag)
• 100 ml śmietanki kremówki
• Pieprz
• Masło (do smażenia)

Kaszotto z grzybami

Łączny czas przygotowania: 50 min.
Ilość porcji: 4

Gazeta

Przepisy Gazety Senior

Część 1

Święto Grzybów w Węglińcu
W dniach 12-13 września w Węglińcu odbędzie się 
XIX edycja imprezy plenerowej „Święto Grzybów”. 
Jej celem jest promocja walorów krajowo - przyrodni-
czych Borów Dolnośląskich i Gminy Węgliniec, rekre-
acji i zdrowego trybu życia. Podczas święta odbędą 
się Mistrzostwa Europy w Zbieraniu Grzybów oraz 
liczne imprezy towarzyszące, m.in. zawody sportowe, 
konkursy kulinarne, występy kabaretów i zespołów 
muzycznych. Zapraszamy!
Więcej informacji na stronie: www.swietogrzybow.pl



Pomoc w utrzymaniu czystości w  mieszkaniu/domu

Higiena osobista i pielęgnacja

Wsparcie w codziennych czynościach

Towarzyszenie w codziennym życiu, aktywizacja
społeczna i fizyczna

Jeśli cierpisz na:
- drętwienie palców
- bóle rąk budzące w nocy

Klinika Nadgarstka 
Osiedle Przyjaźni 24, 61-686 Poznań 

tel: 607 66 55 67
e-mail: kontakt@klinikanadgarstka.pl

Zabieg w miejsco-
wym znieczuleniu.
Koszt: 2500 zł

Zgłoś się do nas. 
Usuniemy uciążliwe 
dolegliwości.
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Choroby układu ser-
cowo-naczyniowego 
należą do jednych 

z najczęstszych schorzeń 
dotykających seniorów. 
Niestety, znaczący wpływ 
na ich występowanie ma 
niezdrowy tryb życia. Jest 
to jednocześnie pociesza-
jąca wiadomość dla tych 
osób, które nie są obciążo-
ne genetycznie i mogą tak 
posterować swoim życiem, 
aby zminimalizować ryzyko 
wystąpienia nadciśnienia tęt-
niczego, choroby wieńcowej 
czy zawału.
27 września przypada Światowy Dzień Serca. To 
międzynarodowa akcja zainicjowana przez World 
Heart Federation z udziałem World Health Organi-
sation (WHO), UNESCO i UNICEF’u. Jej celem jest 
upowszechnianie wiedzy o chorobach serca, ich 
leczeniu i profilaktyce. Podczas obchodów Świato-
wego Dnia Serca, które odbywają się w ponad 100 
krajach na całym świecie, można dowiedzieć się nie 
tylko, jak leczyć schorzenia kardiologiczne, ale rów-
nież jak żyć, aby zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia.

Stres, nadwaga, używki
Po 50. roku życia wzrasta ryzyko chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Jednymi z najczęstszych 
schorzeń u osób starszych są nadciśnienie tętni-
cze, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, 
niewydolność i zawał.  
Warto wiedzieć, że istnieją tzw. czynniki ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych. – Dzielimy je na 
modyfikowalne i niemodyfikowalne. Do czynników 
modyfikowalnych zaliczamy palenie papierosów, 
nieprawidłowe nawyki żywieniowe, małą aktywność 
fizyczną, stres, nadwagę i otyłość, nadciśnienie tęt-
nicze, cukrzycę, wysokie stężenie cholesterolu, ze-
spół metaboliczny oraz spoczynkową częstotliwość 
rytmu serca – wylicza prof. dr hab. n. med. Artur 
Mamcarz, specjalista z zakresu chorób wewnętrz-
nych i kardiologii.
Niemodyfikowalnymi czynnikami ryzyka są nato-
miast wiek, płeć oraz obecność chorób serca w ro-
dzinie. – U osób starszych różne czynniki ryzyka 
występują znacznie częściej. Takim przykładem jest 
chociażby nadciśnienie, które występuje częściej 
u 55-latków niż u 25-latków. Dodatkowo z wiekiem 
mogą wystąpić niedobory podstawowych witamin 
i składników odżywczych. Wobec czego osoby po 
50. roku życia powinny coraz częściej myśleć o od-
powiedniej suplementacji oraz o tym, by w jak naj-
pełniejszy sposób dbać o swój organizm – tłumaczy 
prof. Mamcarz.

Ryby, czyli kwasy omega-3
Właściwa dieta z punktu widzenia układu sercowo-
-naczyniowego powinna być uboga w kalorie, cukry 
proste, tłuszcze nasycone, czyli głównie te zwie-
rzęce i tłuszcze trans. Należy ją za to wzbogacać 
błonnikiem pokarmowym, dużą ilością ryb bogatych 
w kwasy omega-3 oraz warzywami i owocami. Nie-
nasycone kwasy tłuszczowe, będące niezbędnym 
składnikiem różnych struktur błon komórkowych, 
najlepiej dostarczać razem z pożywieniem. Z kolei 
o witaminach warto wiedzieć to, że nie wszystkie 
rozpuszczają się w wodzie, część zaś rozpuszcza 

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 www.au

dio
-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
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Zdrowe serce 
seniora

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.

ACHTUNG!! Lithozeile druckt nicht mit! Dieses Dokument ist ohne reprotechnische Einstellungen (wie Überfüllung etc.) angelegt!
Kunde: Fielmann Anlageformat: 255 x 126 mm (1:1) DU: 01.06.2015 Motiv: Anette_001
Job-Nr.: FPSAZ_13001 Beschnitt: 3 mm Publisher: SILVER STORE SP. Z O.O. City: alle
Datum: 08.05.2015 Farbe: 4c Titel: Czerwony Portfelik Senior Info: ohne Augenarzt

 VSF&P GmbH | RZ: RZ | Tel.: 040-43 28 66-44

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

jak o nie dbać?
się w tłuszczach, jak np. witamina D3. Dostarcza-
nie ich do organizmu jest niezwykle istotne, ponie-
waż to właśnie one biorą udział w ważnych proce-
sach biologicznych, takich jak krwiotworzenie czy 
zapobieganie osteoporozie, a ponadto działają 
przeciwzapalnie oraz zapewniają ochronę przed 
infekcjami.

Ważna witamina D3
Z punktu widzenia zdrowia kardiologicznego waż-
nym elementem sprzyjającym profilaktyce zdrowia 
jest witamina D3. – Jest to witamina, która synte-
tyzuje się pod wpływem nasłonecznienia. Polacy 
mają bardzo duże jej niedobory, co wynika m.in. 
z klimatu, w jakim żyjemy. A niedobory mogą ge-
nerować wzrost ryzyka wystąpienia nadciśnienia 
lub pogarszają jego kontrolowanie – wyjaśnia prof. 
Mamcarz.
Oprócz witaminy D3 istotną rolę w profilaktyce 
zdrowia układu sercowo-naczyniowego pełni dieta 
bogata w kwasy omega-3, które występują m.in. 
w rybach morskich. Niestety, podobnie jak ze słoń-
cem, Polacy, w porównaniu do innych narodów, 
jedzą mało ryb. – Powinniśmy spożywać przynaj-
mniej 3 pełnowartościowe posiłki rybne tygodnio-
wo. Według statystyk każde 20 gramów tłustej 
morskiej ryby może zmniejszyć ryzyko sercowo-
-naczyniowe nawet o 7 procent, więc oczywiście 
im więcej ryb, tym lepiej – podkreśla prof. Mam-
carz.

Profilaktyka osób po zawale
Profilaktyka schorzeń kardiologicznych dotyczy nie 
tylko osób, które są zagrożone chorobami układu 
krążenia, ale również tych, które przeszły zawał 
serca. A takich osób jest dużo. – W Polsce rocznie 
zawału serca doznaje około 80 tys. osób. Podob-
nie liczna jest w naszym kraju populacja chorych 
po przebytym zawale. Śmiało można powiedzieć, 
że to nawet kilkaset tysięcy pacjentów – mówi prof. 
Zbigniew Kalarus, prezes Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego.
Przebyty zawał wymaga kompleksowego postę-
powania, w tym optymalnej farmakoterapii, wła-
ściwej diety i aktywności fizycznej. Na portalu  
www.copozawale.pl można m.in. przeczytać, jak 
postępować po zawale serca: jakie leki przyjmo-
wać, jakich zaleceń dietetycznych przestrzegać, 
jaką aktywność fizyczną uprawiać.
Warto wiedzieć, że pierwszy posiłek należy zjeść 
w 1 godzinę od przebudzenia, kolejne co 3 godzi-
ny, a ostatni 3 godziny przed snem. Posiłki powin-
ny być lekkostrawne, gotowane w wodzie lub na 
parze. Osoby po przebytym zawale muszą ograni-
czyć tłuszcz pochodzenia zwierzęcego, zastępując 
go tłuszczem pochodzenia roślinnego. Unikamy 
także cukru, słodyczy, słodzonych napojów gazo-
wanych, ciast. Nie dosalamy potraw, zmniejszamy 
ilości spożywanych żółtek jaja (do 2 sztuk na ty-
dzień). Zamiast produktów z mąki pszennej wybie-
rajmy pełnoziarniste produkty zbożowe. I przede 
wszystkim zwiększamy ilość wypijanych płynów 
w ciągu dnia do minimum 2 litrów. Co ważne, zale-
cenie to nie dotyczy wyłącznie upalnych dni!

MW

U osób starszych 
różne czynniki 
ryzyka występują 
znacznie częściej. 
Takim przykładem 
jest chociażby 
nadciśnienie, które 
występuje częściej 
u 55-latków niż 
u 25-latków. 
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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

POZNAŃSKIE OŚRODKI 
SPORTU I REKREACJI 

ZAPRASZAJĄ SENIORÓW 
NA ZAWODY  

NORDIC WALKING 

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 Szkoła Zdrowego Kręgosłupa
środa godz. 9.00 Nordic Walking
środa godz. 10.00 Gimnastyka Zdrowotna
piątek godz. 17.00 Nordic Walking
sobota godz. 11.15 Zumba dla Seniorek

W klubie Nice Lady Fitness odbywają się cyklicznie zajęcia Nordic Walking 
w środy o godz. 9.00 oraz w piątki o godz. 17.00, zatem warto przyjść szcze-
gólnie teraz przed zawodami, by udoskonalać technikę i poprawić kondycję. 
Można również skorzystać z innych zajęć, m.in. z Gimnastyki Zdrowotnej, 
Szkoły Zdrowego Kręgosłupa lub Zumby dla Seniorów. 

Ośrodek Przywodny Rataje, znajdujący się na os. Piastowskim 
106a organizuje 12 września (sobota) Zawody Nordic Walking. 
Wystartować można na jednym z dwóch dystansów: 3,6 km lub 7,2 
km, trasa przebiegać będzie alejkami wzdłuż Warty, start i meta na 
terenie Ośrodka Przywodnego Rataje. Wpisowe to jedyne 20 zł! 
Każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy, będzie można je odbierać 
w dniu zawodów od godz. 8.00 w klubie Nice Lady Fitness, start 
o godz.10.00. Zachęcamy do wcześniejszego przybywania, nasz 
instruktor poprowadzi dla Was rozgrzewkę przed zawodami.

Kącik  
z humorem

Rozmawiają dwa pająki:
– Co robisz?
– Oglądam motylki.
– A skąd masz?
– Ściągam z sieci...

Adam i Ewa idą przez raj. Nagle, drżącym głosem Ewa pyta Adama: 
– Adamie, czy ty mnie kochasz? Na to Adam: – No, Ewo, a jaki mam 
wybór?

Pani sprzedaje na targu czereśnie. Podchodzi ktoś i pyta: – A czy są 
w nich robaki? Na to pani: – Spokojnie, można jeść, dziś przecież 
czwartek. Tylko jutro niech pan nie je, bo post!

Na poczcie urzędniczka tłumaczy Bercikowi, że jego list jest za ciężki 
i trzeba dokleić jeszcze jeden znaczek. A Bercik na to: – I myśli pani, 
że on od tego zrobi się lżejszy?

Kowalski spotyka dawno niewidzianego kolegę. – O, widzę, że się 
ożeniłeś – mówi kolega, wskazując na obrączkę Kowalskiego. – No, 
to co słychać, ładna ta twoja żona? – pyta. – Ładna – odpowiada Ko-
walski. – Podobna do Matki Boskiej.
– A masz zdjęcie? – dopytuje kolega.
– Mam – mówi Kowalski, wyciągając zdjęcie z portfela.
– O Matko Boska!

Kalendarz świąt śmiesznych i nietypowych
Czy wiedzą Państwo, że...
- 20 sierpnia obchodzimy Dzień Komara, Dzień Przepieprzonych z Hu-
kiem Lat i Dzień Wyznawania Miłości,
- a 21 sierpnia – Dzień Odliczania Dni do Końca Wakacji oraz imieniny 
Męcimira?

Szanowni Czytelnicy
Otwieramy nowy kącik – kącik z humorem, w którym będziemy za-
mieszczać dowcipy, anegdoty, zabawne zagadki i kalambury oraz 
aktualnie przypadające święta z kalendarza świąt śmiesznych i niety-
powych. Chcielibyśmy, aby współprowadzili Państwo ten kącik, prze-
syłając do nas swoje propozycje wzbogacenia pisma o humorystycz-
ny akcent. W końcu śmiech to zdrowie!

Czekamy na Państwa listy pod adresam: 
„Gazeta Senior”, ul. Tadeusza Kościuszki 35c, 50-011 Wrocław
E-mail: redakcja@czerwonyportfelik.pl

Dzisiejszą dawkę humoru serwuje 
pani Zofia Urban z Głogowa.



Pomysły na wrześniowy    
      weekend Wrzesień to idealny czas na 

spędzenie paru dni z dala od 
domu. Po pierwsze unikniemy 
wakacyjnych tłumów turystów, 
po drugie pogoda z reguły 
jest już bardziej stonowana 
i raczej nie grożą nam 
upały. I wreszcie – co często 
istotne dla emeryckiego 
portfela – w końcówce 
sierpnia i we wrześniu ceny 
za noclegi zdecydowanie idą 
w dół, czasami aż o 50 procent 
w porównaniu do sezonu.

CENA OD  
525 ZŁ - 7 dni  

z pełnym  
wyżywieniem

Możliwość dokupienia pakietu  
rehabilitacyjnego 100 zł - 10 zabiegów

WCZASY JESIENNE  
w Ośrodku Wypoczynkowym 
„ZAKOPIEC” w Zakopanem

Ośrodek Wypoczynkowy "Zakopiec"
ul. Jaszczurówka 23c, 34-500 Zakopane

tel. 18 20 114 11
tel. kom. 601 449 250, 601 501 666

biuro@zakopiec.pl    www.zakopiec.pl

 ͫ pokoje z łazienkami i TV 
 ͫ winda w obiekcie
 ͫ bezpłatny parking 
 ͫ gabinety rehabilitacyjne w ośrodku 

W dzisiejszym odcinku „Turystyki“ przy-
gotowaliśmy dla Państwa propozycje 
spędzenia wrześniowego weekendu 
we Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku i Kra-
kowie po drodze na wczasy lub turnus 
rehabilitacyjny. Podpowiadamy też, 
jak bezpiecznie zarezerwować noclegi 
oraz jakimi środkami komunikacji po-
dróżować.
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Pensjonat Tasmania
tel. 601 427 256 

ul. Wrzosowa 2, Sienożęty
www.sianozety.com.pl

•	pokoje  
2, 3 i 4-osobowe
•	piękna, szeroka plaża
•	cicha i spokojna okolica
•	400 m od morza

nocleg 
w pokoju 

2-os. 
od 60 zł  

Pensjonat Tasmania w Sianożętach 
idealne miejsce na rodzinny  
wypoczynek

w cenie:

• 

 

zakwaterowanie• 

 

całodzienne wyżywienie
• 4 zabiegi dziennie
• badania lekarskie
• badanie EKG z opisem

7 DNI 
JUŻ OD 840 zł! 

Dom Zdrowia

w Ciechocinku

tel. 54 283 32 34
www.domzdrowialila.pl

Dzwoń 
już dziś!!!
Liczba miejsc
ograniczona

REKLAMA

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora
jesień - zima 2015/2016

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń



Wrocław
Według bloga „World of Wanderlust“ Wrocław to najpiękniejsze miasto w Polsce. 
Jego wizytówką jest Rynek, który w przeszłości pełnił funkcję handlową i usłu-
gową, a dziś to przede wszystkim miejsce pieszych wycieczek. Główną atrakcję 
stanowi Ratusz z Piwnicą Świdnicką – najstarszą średniowieczną restauracją 
wrocławską, wciąż działającą. Kolejny punkt zwiedzania to Dzielnica Czterech 
Świątyń znajdująca się na Starym Mieście pomiędzy ulicami Kazimierza Wiel-
kiego, św. Antoniego, Pawła Włodkowica i św. Mikołaja. Zgodnie z nazwą zloka-
lizowane są tu świątynie czterech wyznań: katolickiego, ewangelickiego, prawo-
sławnego i synagoga.
Ostrów Tumski to z kolei najstarsza dzielnica stolicy Dolnego Śląska. Mieści się 
tu wiele zabytków architektonicznych, m.in. gotycka katedra św. Jana Chrzciciela 
i kościół Świętego Krzyża. Swoje miejsce ma tu również Muzeum Archidiecezjal-
ne – najstarsze muzeum we Wrocławiu.
Warto zajrzeć także do wrocławskiego Zoo, które jest obecnie największym ogro-
dem zoologicznym w Polsce, od niedawna posiadającym Afrykarium – pierwszy 
tego typu obiekt w kraju.
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ANASTAZJA
Ośrodek Rehabilitacyjno
-Wypoczynkowy
ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno
tel. 94 318 92 18
kom. 501 188 298
www.anastazja.ta.pl

Promocja turnusu Świąteczno - Noworocznego  
20.12.2015 - 02.01.2016
- rezerwując pobyt do 30.09.2015 – 5% rabatu i bal sylwestrowy GRATIS
- rezerwując pobyt do 30.10.2015 – bal sylwestrowy GRATIS
- rezerwując pobyt do 30.11.2015 – dopłata do balu tylko 100 zł

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

Pobyt Sylwestrowo - Noworoczny 28.12.2015 - 02.01.2016, 
cena: 800 zł (dopłata do balu 200 zł)
- rezerwując pobyt do 30.09.2015 – dopłata do balu tylko 50 zł
- rezerwując pobyt do 30.10.2015 – dopłata do balu tylko 100 zł
- rezerwując pobyt do 30.11.2015 – dopłata do balu tylko 150 zł

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

Termin Koszt pobytu – nie mniej niż 
kwota dofinansowania

17.09 - 30.09.2015 1350 zł
02.10 - 15.10.2015 1200 zł
16.10 - 29.10.2015 1100 zł
04.11 - 17.11.2015 990 zł
18.11 - 01.12.2015 950 zł

Termin Koszt pobytu
17.09 - 23.09.2015 800 zł
24.09 - 30.09.2015 700 zł
02.10 - 08.10.2015 650 zł
09.10 - 15.10.2015 650 zł
16.10 - 22.10.2015 600 zł
23.10 - 29.10.2015 600 zł

Promocyjne pobyty lecznicze 7-dniowe

Pobyt  
tygodniowy  

w listopadzie  
w dowolnym  

terminie   
495 zł netto

 ͫ przestronne, klimatycznie urządzone 
pokoje

 ͫ telewizor i łazienka w każdym pokoju
 ͫ zbilansowane menu dopasowane do 

indywidualnych potrzeb
 ͫ zajęcia gimnastyki porannej w terenie
 ͫ zajęcia Nordic Walking brzegiem 

morza (z instruktorem)
 ͫ leczniczy masaż pleców i kręgosłupa
 ͫ fizjoaktywne okłady borowinowe
 ͫ zabiegi naświetlania lampą BIOPTRON
 ͫ wieczory filmowe na dużym ekranie 

z lampką domowego wina
 ͫ klimatyczna kawiarnia z biblioteczką 

na terenie obiektu

Willa PARYS, ul. Jeżynowa 28, 84-120 Chłapowo, tel. 601 689 046
www.willaparys.pl    biuro@willaparys.pl

Pakiet pobytowy dla SENIORA  
Willa PARYS:

Giełda ofert turystycznych dla seniora
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A może Kraków?
Krakowski Rynek to największy średniowieczny plac w Europie, a obecnie jeden 
z największych europejskich rynków. Powstał na przecięciu dawnych szlaków 
handlowych. To właśnie tu znajdują się słynne, powstałe w XIII w. Sukiennice. 
Warto zwiedzić Wawel, historyczną dzielnicę Krakowa, dawną rezydencję wład-
ców Rzeczypospolitej. W 1978 r. został on wpisany na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO, a w 1994 r. uznany za pomnik historii. Na wzgórzu znajduje się 
m.in. Zamek Królewski.
Co istotne, w dwunastu miejscach w centrum Krakowa znajdziemy makiety doty-
kowe, które są częścią atrakcji turystycznej miasta, a dzięki którym osoby niewi-
dome też mogą poczuć magię stolicy Małopolski.

Pora na Toruń
W Toruniu znajduje się pomnik Mikołaja Kopernika, wykonany z brązu przez ber-
lińskiego rzeźbiarza Fryderyka Abrahama Tiecka. Ma 2,6 m. wysokości i jest to 
jeden z najwcześniejszych pomników astronoma nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie. Toruńskie pierniki wypiekane są zaś przez tamtejszych piekarzy już od 
prawie 700 lat.  
Podczas wizyty w Toruniu koniecznie wybierzmy się do Planetarium oraz Cen-
trum Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk, gdzie będziemy mogli przyjrzeć 
się pracy naukowców, w interaktywnej sali Orbitarium sterować okazałym mode-
lem sondy kosmicznej, a w Geodium poznać różnego rodzaju zjawiska przyrod-
nicze zachodzące na naszej planecie.
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Pełna lista ośrodków Poczty Polskiej  
dostępna pod adresem: 

www.wypoczynek.poczta-polska.pl  

Zadzwoń do osoby, która opiekuje się 
ośrodkami w danym województwie:

województwo opiekun telefon
łódzkie Iwona Czerniawko 502 011 894
mazowieckie Katarzyna Netrowska 502 016 727
lubuskie, wielkopolskie Maria Stachowiak 502 016 438
zachodniopomorskie Witaliy Szymański 502 017 109
kujawsko-pomorskie,  
pomorskie

Renata Dworakowska 502 314 742

podlaskie,  
warmińsko-mazurskie

Marek Marzec 502 018 546

śląskie, opolskie Paweł Proszczek 502 013 545
małopolskie, podkarpackie Beata Chorobik 502 014 525
lubelskie, świętokrzyskie Ewa Jarzyńska 502 015 032
dolnośląskie Henryk Gorczycki 502 018 195

ATRAKCYJNE  

CENY
WYPOCZYNKU

Poczta Polska S.A. oferuje wypoczynek w atrakcyjnych 
miejscowościach nad morzem, w górach, nad jeziorami, 
gdzie znajdziesz czyste powietrze pośród lasów, 
przejrzystą toń wód na obszarze całego kraju.

Nasza oferta obejmuje zarówno spokojny 
odpoczynek weekendowy, jak i możliwość 
spędzenia taniego urlopu i wczasów 
w obiektach czynnych sezonowo 
i całorocznie.

* podane ceny obejmują zakwaterowanie i wyżywienie 2 razy dziennie

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

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

Zapraszamy 
na wczasy  
w Rewalu
ze śniadaniem 
i obiadokolacją 17 - 23 września 

499 zł/os.

Giełda ofert turystycznych dla seniora
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Gdańsk
Nie tylko w Toruniu możemy chodzić śladami Kopernika. Izba najsłynniejszego astronoma znajduje się w najstar-
szej zachowanej ceglanej kamienicy Gdańska. Tu również działa stała wystawa poświęcona Mikołajowi Koperni-
kowi, gdzie obejrzymy kopię dzieła „O obrotach ciał niebieskich”, wpis uczonego do Księgi Żaków Uniwersytetu 
Jagiellońskiego czy kopię recepty własnoręcznie przez niego wypisanej.
Dwór Artusa jest jednym z najbardziej reprezentatywnych zabytków Gdańska. Gmach ten, usytuowany w centrum 
miasta, dawniej stanowił miejsce spotkań kupców, a dziś swoją siedzibę ma tutaj Muzeum Historyczne.
Warto zobaczyć też latarnię morską zbudowaną w latach 1893-1894, która do 1984 r. wskazywała statkom wej-
ście do portu gdańskiego.
Wyspa Sobieszewska to nadmorska dzielnica Gdańska, miejsce o ponad 100-letniej historii, trzecia pod wzglę-
dem wielkości największa wyspa polskiego pobrzeża Bałtyku. Na jej terenie znajdują się również jeziora Karaś 
i Ptasi Raj.

Uwaga na  
tanie oferty
z internetu!
Zachowajmy szczególne środki ostrożności re-
zerwując noclegi przez internet, żeby nie stać 
się ofiarami oszustów, jak ludzie, którzy skorzy-
stali z oferty wynajmu apartamentów w nadmor-
skich miejscowościach. Skusiła ich niska cena 
w porównaniu do wysokiej jakości usług oraz 
profesjonalnie wyglądająca strona internetowa 
i możliwość rozmowy telefonicznej z przedsta-
wicielem firmy. Wpłacili zaliczkę, a w niektórych 
przypadkach nawet całą kwotę. Dopiero na 
miejscu okazało się, że apartamenty nie istnie-
ją, a pod adresami znajdują się prywatne miesz-
kania. Teraz sprawą zajmuje się policja.

Czym pojechać?
Podróżować można koleją albo autobusami. 
Przypominamy, że emeryci mają prawo do 
dwóch przejazdów ulgowych pociągami w ciągu 
roku. Ulga wynosi 37 procent i dotyczy przejaz-
du drugą klasą pociągami osobowymi, REGIO, 
interREGIO, REGIOekspres, TLK, Express In-
terCity. Przejazd w obie strony traktowany jest 
jako dwa przejazdy.  
Również Polski Bus udostępnia przejazdy ze 
zniżkami. Ulgi ustawowe dotyczą: inwalidów 
wojennych I grupy, cywilnych niewidomych ofiar 
wojny (78% zniżki), osób niewidomych, inwali-
dów wojennych, osób niesamodzielnych (37%), 
osób niewidomych niezdolnych do samodziel-
nej egzystencji  (51%), przewodników osób nie-
widomych, opiekunów osób niesamodzielnych, 
opiekunów lub przewodników osób inwalidów 
wojennych I grupy (95%).

MW
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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

26.09 SEX-GURU
godz. 17.00 i 20.00
bilety: 75 zł

Obsada: Tomasz Kot

2.10 LUNCH O PÓŁNOCY
godz. 18.00 i 21.00
LUNCH O PÓŁNOCY
godz. 17.00 i 20.00
bilety: 100 zł

3.10

Obsada: Joanna Kurowska, 
Anna Oberc, Piotr Gąsow-
ski, Paweł Królikowski

Obsada: Joanna Kurowska/ 
Katarzyna Skrzynecka, Ka-
tarzyna Ankudowicz, Artur 
Barciś, Radosław Pazura, 
Lesław Żurek/ Paweł Do-
magała/ Robert Majewski

16.10

17.10

MIĘDZY ŁÓŻKAMI 
– PREMIERA
godz. 18.00 i 21.00
MIĘDZY ŁÓŻKAMI 
– PREMIERA
godz. 17.00 i 20.00
bilety: 100 zł
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Teatr lepszy od kina?
Współczesny świat oferuje nam różnego rodzaju rozrywki. Jeśli chcemy 
miło spędzić czas, możemy wybrać się do wielu atrakcyjnych miejsc. Jed-
ną z najstarszych rozrywek jest właśnie teatr - miejsce miłośników sztuki 
i gry aktorskiej. Młodszą kopią tego wyjątkowego miejsca jest kino - filmo-
wy świat wzbogacony o efekty dźwiękowe i wizualne. Jedni wolą deskę 
teatralną, inni duży ekran. Która forma rozrywki jest lepsza?

Teatr i kino to dwa podobne, a jednocześnie różne 
miejsca. Każde z nich wzbudza inne emocje. Dla 
miłośników teatru sztuka na żywo to niezapomniane 
doświadczenie. Z kolei zwolennicy wielkiego ekra-
nu cenią sobie w kinie doskonałe efekty dźwiękowe 

i światowej sławy aktorów. Zadajmy sobie zatem py-
tanie - czy nowoczesne kino faktycznie zdominowało 
teatr? Zobaczmy, które z tych miejsc niesie ze sobą 
więcej zalet.

Kino
Rozwój technologii powoduje, że coraz chętniej sięga-
my po rozrywki, które są po prostu wygodne. Tak jest 
w przypadku kina. Kino to dobre miejsce na wspólne 
wyjście z przyjaciółmi, z wnukami. Kino bawi, odprę-
ża, a także uczy.  Kino jest rozrywką dostępną dla 
każdego. Wiele filmów możemy obejrzeć w wersji 3D, 
4D, a nawet w 5D, które przenoszą nas w zupełnie 
inny, nierealny świat. Emocje, które towarzyszą nam 
podczas filmu nie są takie same jak w teatrze.

Teatr
Jeśli komuś wydaje się, że kino wyprzedza teatr jest 
w błędzie. Otóż, teatr to wyjątkowe miejsce, które cie-
szy się wciąż dużą popularnością. Teatr to częściej 
wielka sztuka. W teatrze mamy do czynienia z żywymi 
aktorami, którzy wywołują u nas prawdziwe emocje 
napięcia, współczucia i radości. Teatr to improwiza-
cja - nie do końca wyreżyserowana gra, jak w przy-
padku kina. To sztuka nawiązania bezpośredniego 
kontaktu aktora z widzem. Bez wątpienia wzbogaca 
naszą wyobraźnię. Uczy, bawi, wywołuje w nas nie-
zapomniane emocje. Teatr działa na nasze zmysły. 
To miejsce, które jest odskocznią od rzeczywistości. 
Zabiera nas w inny wymiar. Każda sztuka niesie ze 
sobą jakiś sens, przesłanie. Wymaga od nas zaanga-
żowania. Teatr to nie tylko sztuka, to również nauka, 
która nas rozwija i kształtuje. Stajemy się wrażliwi na  
otaczający nas świat.

Teatr w telewizji
Jeśli nie mamy ochoty iść do kina, bez problemu mo-
żemy obejrzeć najnowszy film na komputerze. W przy-
padku teatru, niektóre spektakle możemy podziwiać 
w telewizji i w podobny sposób jak w sali teatralnej 
przeżywać emocje. Jeśli nie jesteśmy na Manhatta-
nie, a marzy nam się obejrzeć operę w Metropolitan 
Opera w Nowym Jorku - możemy zobaczyć to arcy-
dzieło w Telewizji Polskiej TVP Kultura. Jak widzimy, 
sztuka zza oceanu jest na wyciągnięcie ręki. 
Mnóstwo ciekawych spektakli teatralnych i seansów 
kinowych znajdą seniorzy w poznańskich teatrach i ki-
nach. Warto wyjść z domu.

AP.
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Targi Aktywni 50+  
„Rozsmakuj się w zdrowiu” 
W VI edycji targów Aktywni 50+ uczestniczyło ponad 
100 wystawców. Oferta targowa cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem blisko 3000 zwiedzających. 
Liczne prelekcje, spotkania i warsztaty wpisały się 
w potrzeby dzisiejszych seniorów. Nie zabrakło rów-
nież dobrej muzyki serwowanej przez znane i lubiane 
gwiazdy estrady. 

Zdrowe jedzenie, zdrowe życie
Tematem przewodnim tegorocznej edycji targów było hasło „Rozsmakuj się w zdro-
wiu”, realizowane w ramach kampanii Komisji Europejskiej „We love eating!”. Jej 
celem jest obniżenie ryzyka przedwczesnej śmierci związanego ze sposobem od-
żywiania się i brakiem aktywności fizycznej. Podstawowe założenia akcji skupiają 
się na propagowaniu podnoszenia poziomu świadomości w kwestii problemów 
zdrowotnych związanych z brakiem zbilansowanej diety, nadwagą i otyłością. Se-
niorzy zachęcani byli jednak nie tylko do racjonalnej diety, ale również do odkry-
wania przyjemności z tego, co jedzą oraz gdzie i z kim delektują się wspaniałymi 
potrawami.
Dla potrzeb seniorów
Ważnym atutem targów jest bardzo szeroki zakres prezentowanych produktów 
i usług, którego oczekują dzisiejsi seniorzy. W gronie wystawców pojawiły się firmy 
prezentujące sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny, środki pielęgnacyjne i zdrową 
żywność. Uwagę zwiedzających zwróciły także ośrodki rozwoju osobistego, szko-
ły tańca i kluby hobbystyczne. Wyjątkowo ciekawą ofertę zaprezentowały również 
sanatoria, uzdrowiska, pensjonaty, akademie III wieku i fundacje działające na 
rzecz osób starszych. 
Warsztaty, prelekcje i pokazy 
Targom, jak co roku, towarzyszyły liczne wykłady oraz spotkania o charakterze 
rozwojowo-szkoleniowym, przygotowane we współpracy z partnerami targów: 
Centrum Inicjatyw Senioralnych i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. 
Goście targowi mieli możliwość uczestniczenia w ponad 40 odrębnych wydarze-
niach, które podzielono na warsztaty edukacyjno-rozwojowe, artystyczne oraz za-
jęcia sportowo-ruchowe. 
Dla ciała i ducha
Seniorzy wspólnie z wnukami mogli odkryć swoje talenty i wypróbować swoją 
sprawność podczas warsztatów plastycznych, pokazów tańców m.in. salsy, fitball, 
gimnastyki z elementami rehabilitacji czy jogi śmiechu. 
Targi zapewniły gościom nie tylko relaks i dobrą zabawę, ale i możliwość skorzy-
stania z badań profilaktycznych, m.in. badania słuchu, gęstości kości pod kątem 
osteoporozy, a także z porad dotyczących fizjoterapii, dietetyki i kosmetologii. 
Gwiazdy estrady i dobra zabawa
Tradycją targów AKTYWNI 50+ są koncerty gwiazd polskiej estrady. W tym roku 
gościliśmy Eleni i Wojciecha Gąssowskiego. W świat muzyki klasycznej wprowa-
dziła nas „Operetkowa Lista Przebojów”. Zachęcające do tańca przeboje muzyki 
popularnej serwowała DJ Wika, czyli Wirginia Szmit, która jest najstarszą DJ-ką 
w Polsce. Kapela zza Winkla uświetniła otwarcie targów i rozbawiała gości ske-
czami, żartami oraz popularnymi przyśpiewkami. Gorącą owacją zostały nagro-
dzone występy aktywnych seniorek z klubu ORLE GNIAZDO, prowadzonego pod 
kierunkiem Olgi Kuźmińskiej. Niezapomnianym przeżyciem był także pokaz spor-
towy Happy Ladies Cheerleaders 50plus z Leszna. Do zobaczenia w 2016 roku!

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, filtry i inne akcesoria do 
aparatów słuchowych

 ● sprzedaż ratalna
 ● możliwość dojazdu do pacjenta

Targi Seniora w Polsce. W najbliższych czasie odbę-
dą się dwa wydarzenia targowe, które warto zanoto-
wać w swoim kalendarzu. 

I Opolskie Targi Senioralne 
miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe  
w Opolu 
termin: 23 września 2015 r. 

Wrocławskie Targi Seniora to już kolejna edycja  
wydarzenia, które na dobre zagościło w harmono-
gramie Wrocławskich Dni Seniora. 
miejsce: Hala Stulecia we Wrocławiu
termin: 4 października 2015 r. 



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

10%
dla emerytów 

i rencistów 
powyżej kwoty 

2200 zł,
raty

tanie nagrobki granito
we 

od 1500 zł

do 3 lat gwarancji

www.kamieniarstwo-andlok.pl

ul. Unisława 6a
Poznań 

Antoninek
dojazd autobusami: 57, 66

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
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Twórczość 
seniorów

Szanowni Czytelnicy

Otwieramy nowy dział Gazety Senior, na 
łamach którego będziemy prezentować 
twórczość seniorów: prozę, poezję, fe-
lietony, wspomnienia z podróży, recenzje 
książek, filmów, wydarzeń kulturalno-ar-
tystycznych. Zachęcamy do przesyłania 
swoich propozycji wraz z krótką notką 
biograficzną, e-mailowo lub pocztą tra-
dycyjną.

Nasz adres: Redakcja Gazeta Senior, 
ul. Tadeusza Kościuszki 35c,  
50-011 Wrocław
E-mail: redakcja@czerwonyportfelik.pl

***
Życie moje chciałam
Oddać w Twoje ręce.

Byś je rzeźbił, modelował
Stworzył piękne, doskonałe.

Lecz brakło Ci wyobraźni
A talent rozpłynął się w szkle.

Taniec życia kończysz
Chwiejnym krokiem

I drżącą ręką dzieła już
Nie dokończysz.

Na kicz nie wyrażam zgody.

Pani Weronika Kwiecień (66 lat) przez lata pracowała jako urzędniczka w państwowej 
instytucji. Obecnie jest na emeryturze i, jak mówi, mimo wielu smutnych doświadczeń życio-
wych niedawno znów uśmiechnęło do niej szczęście. Już od czasów liceum Panią Weronikę 
ciągnęło do pisania. Ale dopiero w ostatnich latach zaczęła wysyłać swoją twórczość w świat. 
„Ośmielam się ujawnić i poddać ocenie to, co przez lata tworzyłam i chowałam do szuflady. 
Moje pisanie jest bardzo osobiste, niemniej wyrzucenie tylu myśli na papier, często natrętnych, 
przyniosło mi ulgę i namiastkę spokoju” – napisała w liście do redakcji.
Pani Weronika kocha również taniec i śpiew, jednak nie miała możliwości zrealizować tych 
marzeń, a wiersze przychodziły tak jakoś same. „Los różnie mnie doświadczał, mimo to wiem, 
że życie jest cenne i jeszcze przede mną odsłoni swoje najpiękniejsze walory”.

***
Nie patrz tak księżycu
Bo w mych myślach czytasz
Zamilknij słowiku
Śpiew – za gardło chwyta
Jak zranione zwierzę
W mrok duszy się skryłam
Zamiast skrzydeł u ramion
Kikuty odkryłam

Może rosa poranna
Zmyje sny ponure
Bo ani zejść w otchłań
Ani wzbić się w górę

W nieważkości żyć przyszło
Gdyż oparów chmary
Zakryły, co ludzkie
Zdusiły uczucia
Pozbawiły wiary

nowy
adres

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny22 Twórczość

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
Zapraszamy od 1 września

Zniżka 50% dla Seniorów 

STUDIO MATRYMONIALNE
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Miłostowo
Cmentarz Komunalny nr 1
tel. 61 878 02 20
Junikowo
Cmentarz Komunalny nr 2
tel. 61 867 65 71

Zakład Kremacji
Miłostowo
tel. 61 872 80 01

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

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

Ul. Gnieźnieńska 36
61-021 Poznań
tel. 61 872 40 14
fax 61 872 40 14

Bezpłatne porady 
pomoc w trudnych 

chwilach przez 
24 h na dobę

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

www.universum-poznan.pl

odcinek

5 61 853 19 43

Nieuczciwe praktyki 
zakładów pogrzebowych

Branża pogrzebowa jest branżą specyficzną przede 
wszystkim ze względu na niepowtarzalność usług, które 
oferuje. Pogrzeb, podobnie jak narodziny, jest jeden i nie 
można go poprawić czy powtórzyć w przypadku, kiedy 
jakość usług odbiegnie od naszych oczekiwań. Ten fakt 
powoduje, że poza zleceniem pochówku rodzina zmarłej 
osoby obdarowuje zakład pogrzebowy dużym zaufaniem. 
Wyraża się ono wiarą w to, że firma rzetelnie i uczciwie 
wyceni zlecone usługi oraz że godnie i profesjonalnie po-
dejdzie do ich realizacji.
W praktyce jednak życie weryfikuje teorię i pokazuje, że 
mimo specyfiki swojego działania, zakłady pogrzebowe 
stosują narzędzia podobne, jak w innych branżach i z ich 
pomocą próbują pozyskać klienta. Niestety, nie zawsze 
etycznie.
W tym wydaniu postaramy się uczulić Państwa na najczę-
ściej stosowanie wybiegi zakładów pogrzebowych.

Koszty i ceny
Koszty pogrzebu
W sytuacji, kiedy stoimy przed koniecznością sprawienia 
pochówku bliskiej osobie nie wiemy, o co pytać, nie znamy 
składowych usługi pogrzebowej, w wyniku czego najczę-
ściej pytamy o cenę pogrzebu, uznając, iż jest to kwota 
obejmująca swoim zakresem większość, jeśli nie wszystkie 
koszty związane z pochówkiem. W praktyce wiele zakła-
dów w odpowiedzi podaje cenę jedynie samej ceremonii 
pogrzebowej, pomijając istotny wpływ na końcową cenę 
takich pozycji, jak trumna, prace kamieniarskie czy opła-
ty cmentarne. Skuszona niską ceną rodzina kieruje swoje 
kroki do zakładu pogrzebowego, a kiedy podczas rozmowy 
z pracownikiem takiej firmy dochodzą kolejne koszty, nie-
zręcznie jest jej wycofywać się. Efektem tego jest  zapłata 
dużo wyższej ceny od tej, której spodziewano się po pierw-
szej rozmowie.
Koszty kremacji
Podobnie rzecz ma się z kremacją, kiedy w odpowiedzi 
na pytanie o jej cenę bardzo często pomijana jest cena 
trumny. Coraz bardziej powszechny staje się również zwy-
czaj nieinformowania rodziny, gdzie odbędzie się krema-
cja. Wynika to z faktu wywożenia ciał osób zmarłych do 
krematoriów poza obręb miasta. Rodzina jest przekonana 
o tym, iż kremacja ma miejsce np. w Poznaniu, natomiast 
w praktyce osoba zmarła poddawana jest kremacji w miej-
scowości oddalonej od Poznania o ponad 100 km. Tym sa-
mym bliscy zmarłego nie mają możliwości zweryfikowania 
trumny, w jakiej odbywa się kremacja, a w skrajnych przy-
padkach, o których pisaliśmy w poprzednim wydaniu, nie 
mają pewności, czy składane do grobu prochy należą do 
członka ich rodziny.
Niska cena przewozu
Z reguły pierwszy kontakt rodziny osoby zmarłej z za-
kładem pogrzebowym odbywa się w momencie zlecenia 
odbioru ciała z domu. Firmy pogrzebowe oferują niską 
cenę za odbiór, aby stworzyć wrażenie, że ich oferta jest 
przystępna cenowo. W praktyce niską cenę przewozu 
z nawiązką odbierają przy okazji pozostałych usług, które 
cenowo nie są już konkurencyjne. Klienci jednak na tym 
etapie nie porównują oferty.

Zakres i warunki usługi
Pogrzeb pogrzebowi nierówny
Nierzadko rodzina osoby zmarłej uważa, że ceremonia po-
grzebowa jest w pewien sposób wystandaryzowaną usługą 
i decyzję o wyborze oferty ogranicza do porównania ceny. 
W praktyce jednak każdy zakład pogrzebowy inaczej defi-
niuje jej zakres. Bez wiedzy, która pozwala na zadanie pytań 

pozwalających określić, która usługa jest bardziej atrakcyj-
na i lepiej odpowiada potrzebom rodziny, klient pozostaje 
zdany na swój instynkt i wiarę w ludzką uczciwość. Ele-
menty ceremonii, które mogą, ale nie muszą zawierać się 
w standardowej cenie pogrzebu, to ustawienie baldachimu 
nad grobem, obłożenie grobu sztuczną trawą, zapewnienie 
nagłośnienia przy grobie, ale również transport wszystkich 
złożonych w kaplicy kwiatów do grobu, ułożenie ich po za-
kończeniu ceremonii, zapewnienie asysty pogrzebowej dla 
osoby duchownej czy muzyki w kaplicy oraz w kondukcie. 
Wymienione wyżej składowe to jedynie wybrane pozycje, 
aby zwrócić Państwa uwagę na istotę rzeczy. W praktyce 
najbezpieczniej jest poprosić zakład pogrzeby o ramowy 
zakres usługi, gdzie wszystkie pozycje wchodzące w skład 
ceremonii pogrzebowej będą jasno wylistowane.
W tym miejscu warto również podkreślić, że poza tzw. „stan-
dardem”, który obejmuje ceremonia pogrzebowa, mogą 
znajdować się również usługi dodatkowe, jak np. prowa-
dzenie pogrzebu przez mistrza ceremonii czy oprawa foto-
graficzna pogrzebu. Warto upewnić się, jak wygląda oferta 
firmy pogrzebowej, aby później nie robić sobie wyrzutów, że 
źle zdecydowaliśmy przy wyborze organizatora pogrzebu.
Czas, pieniądz a jakość
Mimo, iż obecny stan prawny nie pozwala na reklamę zakła-
dów pogrzebowych w szpitalach, to w praktyce z egzekucją 
przepisów bywa różnie. Dla bliskich osób zmarłych często 
szybkie poradzenie sobie z trudną sytuacją związaną ze 
śmiercią członka rodziny jest prawie tak ważne, jak godny 
pochówek. Dla części rodzin istotnym kryterium jest cena 
z powodu nieprzygotowania na wydatek związany z organi-
zacją pochówku. Chętnie zatem korzystają z wizytówek i re-
komendacji otrzymanych w szpitalach wiedzeni wiarą, że 
formalności załatwią szybko i za przystępną cenę. Pomija-
jąc aspekt prawny, pochylić należy się jednak mimo wszyst-
ko nad etyką zakładów pogrzebowych reklamujących się 
w ten sposób. Czy takie działania budują wizerunek firmy, 
która wobec rodziny zachowa się rzetelnie i etycznie, z po-
szanowaniem dla godności i przeżywanych emocji przez 
rodzinę? Odpowiedź pozostawiam zawsze klientom.

Jak poznać uczciwą firmę?
W sytuacji, kiedy z jednej strony jesteśmy w stanie okre-
ślić wartość usługi, z drugiej oferowany jej zakres, nigdy 
nie mamy pewności, czy firma nie zawiedzie naszego za-
ufania, a tym bardziej, jak zachowa się w przypadku, gdy 
osoby zlecające usługę nie będą z niej zadowolone. Uzna-
ne zakłady pogrzebowe, z dużym doświadczeniem na ryn-
ku, o rozpoznawalnej marce, nie ryzykują narażenia jej na 
szwank przez nagabywanie klientów w szpitalach czy na 
ulicy. Poddając taki stan logicznej analizie: czy gdyby dany 
zakład pogrzebowy naprawdę dobrze sobie radził i cieszył 
się zaufaniem klientów, to musiałby odwoływać się do ta-
kich metod, jak nagabywanie czy manipulowanie bliskich 
osób zmarłych pod szpitalami czy w pobliżu urzędu stanu 
cywilnego? I tutaj również pozostawiam Państwu miejsce 
na odpowiedź.
Strata bliskiej osoby jest dla jej rodziny momentem trud-
nym, wymagającym dużych pokładów siły psychicznej 
i spokoju. Z dużym prawdopodobieństwem każdy z nas 
kiedyś stanie przed smutną koniecznością skorzystania 
z usług zakładu pogrzebowego. I choć ten moment zawsze 
wydaje nam się odległy i mglisty, to tak naprawdę nigdy nie 
wiemy, kiedy nadejdzie. I z tego właśnie powodu warto już 
dziś zastanowić się i przemyśleć ścieżkę postępowania na 
wypadek, gdyby jutro przyszło nam podejmować te jedne 
z najtrudniejszych decyzji w życiu.

Czytelnikom radził 
specjalista Universum – Leszek Grabarski

W dzisiejszym artykule specjalista Universum 
radzi naszym Czytelnikom, jak nie dać się zwieść 
pułapkom, które czyhają na rodziny osób zmarłych. 
W jaki sposób w tych trudnych chwilach po stracie 
bliskiej osoby zachować rozsądek i trzeźwość 
umysłu. Na co uważać? Czego się wystrzegać? 
Przeczytajcie Państwo sami. 
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Posiadamy Certyfikat
REKLAMA

Bogata, całoroczna oferta turystyczna 
grupowa i indywidualna.

Wycieczki krajowe i zagraniczne.

Odwiedź nas, napisz lub zadzwoń!
Biuro Podróży Happy Ways
ul. Czerwińskiego 2, Poznań (Świerczewo)
przy ul. Leszczyńskiej
tel. 61 660 46 70, 61 839 13 59, 784 086 482 

biuro@happyways.pl
happyways.pl
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ZADBAMY
O TWOJE STOPY

I PAZNOKCIE

INSTYTUT
PODOLOGII

INSTYTUT PODOLOGII   61-694 Poznań, ul. Żołnierzy Lenino 3, (Osiedle Wilczy Młyn) tel. 61 826 84 96,  tel. 602 347 159

Dolegliwościami stóp zajmuje się specjalista ds. podologii 

 Zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

www.instytutpodologii.pl   
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stopa cukrzycowa – pedicure i pielęgnacja
wrastające i wkręcające się paznokcie
usuwanie odcisków
usuwanie modzeli
pękające pięty
opatrunki ran na stopach
klamklamry drutowe VHO-Osthald-Sponge 
klamry korygujące B/S Quick 
pedicure podologiczny
odciążenia
dobór ortez
badanie chorób płytki paznokciowej
grzybica paznokci
ggrzybica stóp
kurzajki, brodawki

 
                                                     

        

   

PODOLOGIA

Edukacja
Profutura 
Poznań, ul. Ratajczaka 20/18a

604 582 621

Kultura
Agencja Artystyczna WojArt
www.wojart.pl

602 267 421

Sollus
www.bilety.sollus.pl

61 679 27 27

Matrymonialne
Alivia Studio Matrymonialne
Poznań, ul. Limanowskiego 7

61 307 06 02

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

501 222 079

Ostatnia droga
Kamieniarstwo Andlok             608 294 374
Nowy adres: 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 Alfa Tour
www.alfatour.pl

61 662 67 30

Biuro Podróży Happy Ways
Poznań ul. Czerwińskiego 2

61 660 46 70

Dom Zdrowia Lila
www.domzdrowialila.pl

54 283 32 34

OKW RUTEX
Mrzeżyno, ul. Letniskowa 11

91 386 61 31

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

Ośrodki Poczty Polskiej
www.wypoczynek.poczta-polska.pl

OW Star, Łeba, ul. Brzozowa 16 59 866 51 45

OW „Zakopiec”
Zakopane, ul. Jaszczurówka 23c

18 201 14 11

Pensjonat Tasmania
Sienożęty, Wrzosowa 2

601 427 256

Primavera  www.primaveraspa.pl 58 774 45 51

Uzdrowisko Kraków  
Swoszowice
Kraków, ul. Kąpielowa 70

12 254 78 11

Willa PARYS  
Chłapowo, ul. Jeżynowa 28

601 689 046

Zakupy
Aroniowe Pole
Opalenica, Troszczyn 19

61 447 39 66

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

61 221 01 51

Audio Lab
Poznań, ul. Kasprzaka 16

61 866 69 97

BeautyFace.pl 22 888 03 85

Biomag®
Poznań, ul. Warszawska 112 

881 483 483

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

Klinika Nadgarstka 
Poznań , Osiedle Przyjaźni 24 

607 665 567

LUX MED
Poznań, ul. Roosevelta 18

58 666 24 44

Maść Niedźwiedzia TM, Dostępna w aptekach

Miody Manuka, MiodyManuka.pl 801 700 021

Synexus
Poznań, ul. Głogowska 31/33

61 625 80 34

Termy Maltańskie, ul. Termalna 1 61 222 61 61


