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2 Rozmowa z Gwiazdą

Kłopoty zostawiamy za drzwiami
O programach dla seniorów, gościach, kulisach i początkach 
kariery rozmawiamy z Marią Bierską, prowadzącą Telewizyjny 
Klub Seniora TVP Wrocław oraz audycję dla seniorów w Radiu 
Wrocław.

Linda Matus: Jak to się stało, że trafiła Pani 
do telewizji? Bo gwiazdą Telewizyjnego 
Klubu Seniora została Pani już jako seniorka 
właśnie. 
Maria Bierska: Te początki przypominam sobie 
z uśmiechem. Odwiedził nas w klubie seniora redak-
tor z telewizji. Jeszcze wtedy, kiedy działaliśmy przy 
radzie osiedla, bo później założyliśmy stowarzysze-
nie. Gdzieś nas wypatrzył, bo byliśmy w zarządzie, 
ja byłam prezesem. Przyszedł młody dziennikarz, 
chcący robić program dla seniorów i powiedział, 
że szuka osoby prowadzącej. Nawet nie przypusz-
czałam, że jest mi pisana taka rola. Byłam prze-
straszona i przerażona, ale wszyscy mówili: „Tak, 
tak, masz iść”. Więc jeśli tłum tak do mnie mówił, to 
postanowiłam spróbować i poszłam. Początki były 
fatalne w moim odczuciu, bo były kręcone po 10-12 
godzin! Obycie z kamerą, współpraca z operatorami 
kamer, dźwiękowcami, makijaż, fryzura, a to nie taki 
ubiór... To były historie. Ale wszystko staraliśmy się 
dopracowywać. I chociaż mój reżyser był bardzo wy-
magający na początku, mimo że mógłby być moim 
synem, to nie miałam żadnej taryfy ulgowej. Jeżeli 
on coś założył, to tak miało być i kropka. I ja sobie 
myślałam: „Boże, a po co mi jest to potrzebne?” No, 
ale z drugiej strony, jeżeli odnieśliśmy sukces i coś 
się udało, to byłam zadowolona.
L.M.: Kiedy stała się Pani osobą rozpozna-
walną? 
M.B.: Oj, bardzo długo nie... Chyba po pięciu latach 
dopiero. Jestem osobą niezmotoryzowaną i jeżdżę 
komunikacją miejską. Na przystankach, w tram-
wajach zauważyłam: o, ten się do mnie uśmiecha, 
tamten się uśmiecha. Ludzie podchodzili i mówili 
„bardzo fajny program”, „świetne tematy poru-
szacie”. No to wtedy bardzo się cieszyłam. Ja się 
zawsze zatrzymywałam, żeby porozmawiać z tymi 
ludźmi, zapytać, co się w programie podoba. Mówili, 
że w telewizji grubo wyglądam, a tu taka szczupła. 
Pytają, kto mnie czesze, że taka fajna fryzura. Kto 
mnie ubiera. To wszystko było bardzo sympatyczne 

i po rozmowie z ludźmi czułam, że to jest trafione 
i mogę się sprawdzić.
L.M.: Zdradzi Pani czytelnikom swój 
ulubiony temat, program? 
M.B.: Bardzo miło wspominam wyjazdowe Te-
lewizyjne Kluby Seniora. Jeździliśmy po całym 
Dolnym Śląsku i spotykaliśmy lokalnych miesz-
kańców. Wciąż będę podkreślać, że to są zupełnie 
inni ludzie, tacy ciepli. Nie chcieliśmy wyjeżdżać 
z tamtych miejsc, tak było miło. Te wszystkie wizyty 
były fantastyczne i to nie tylko w moim odczuciu, ale 
całej ekipy. Choć trwało to długo, trzeba było doje-
chać dwie godziny i dwie godziny z powrotem, ale to 
nie miało żadnego znaczenia. Mimo, że np. kiedyś 
kazali usiąść w zbożu, na kopie siana i prowadzić 
program, a ta słoma wszędzie kłuła. Ale to też miło 
wspominam.
L.M.: Na początku prowadziła pani program 
sama, a później dołączył do Pani pan Marek 
Łuczkowski. 
M.B.: Nadszedł taki czas, że wszędzie zaczęły 
pojawiać się pary prowadzących. Wcześniej nie było 
„Pytania na śniadanie” i tych innych programów. My 
byliśmy takim prekursorem. Marek Łyczkowski jako 
były aktor miał ogromną kulturę słowa i świetną dyk-
cję. On jest takim statecznym panem, ja taka trochę 
bardziej szalona, ale uzupełnialiśmy się.
Chce mi się śmiać, bo w scenariuszach mieliśmy 
role na ty, ale w życiu byliśmy per pan, pani. I trzeba 
było pięciu czy siedmiu lat, żeby dojrzał do tego i po-
wiedział: „Słuchaj Maryśka. Całkiem fajna z ciebie 
kobita, więc może przejdźmy na ty”. Ja w imię ojca, 
o Boże... Ja bym nie śmiała mu tego zapropono-
wać…! Tak, że z Markiem kawał historii przeżyliśmy 
razem w programie. I ja ten okres tak sympatycznie 
wspominam.
L.M.: Dużo osób myślało, że są Państwo parą. 
M.B.: Zdarzało się, a Marek bardzo się tym de-
nerwował i od razu chciał to zdementować, że nie, 
absolutnie.

L.M.: Ale nie zawsze jest zabawnie, nie 
brakuje w Telewizyjnym Klubie Seniora 
trudnych tematów.
M.B.: W pewnym momencie zaczęły się te wszyst-
kie przykre sprawy, typu oszustwa „na wnuczka”, „na 
policję”, „na prokuratora”. Reżyser doszedł do wnio-
sku, że to w programie trzeba pokazywać. Zaczęto 
organizować np. Akademię Bezpiecznego Seniora. 
Jak przyszli do mojego klubu seniora spytać, czy bę-
dziemy chcieli uczestniczyć w Akademii Bezpieczne-
go Seniora, to wszyscy podnieśli ręce, jedna osoba 
tylko nie chodziła, bo wtedy miała jakieś zdrowotne 
kłopoty. Więc było warto, bo przeszliśmy edukację 
i to nam się później przydało.
Ostatnio w programie często spotykaliśmy się z le-
karzami, rozmawialiśmy o tym jak zadbać o nerki, 
serce, wątrobę... u nas nie było tematów tabu. Były 
programy o seksie. Mój ty Boże! Czerwieniliśmy 
się na początku, żeby o coś zapytać, ale mieliśmy 
takiego pana doktora, który mówił prosto z mostu. 
I później fajna sprawa, bo pisali do nas widzowie. 
Pamiętam, próbowaliśmy też podawać takie różne 
ziołowe miksturki, nawet na ekranie koleżanka robiła 
pietruszkowe wino, idealne na serce i nerki. A póź-
niej smakowaliśmy końcowy efekt.
L.M.: Może Pani trochę zdradzić 
czytelnikom, jak to wygląda od kuchni?
M.B.: Ekipa Telewizyjnego Klubu Seniora, począw-
szy od producenta, kierownika produkcji, ludzi, 
z którymi jeździliśmy, to wszystko młodzi ludzie. 
Ja się tak przez moment zastanawiałam: „Jak to 
będzie?” Bo dzisiaj młodzi idą z duchem czasu, 
zupełnie inaczej myślą. Co ja z nimi robię? Ale do-
gadujemy się doskonale, świetnie nam się współpra-
cuje. Ja pilnie słucham wszystkich ich rad, ale i ja im 
podpowiadam, i trzeba przyznać, że słuchają. To są 
fantastyczne relacje międzypokoleniowe. Atmosfera 
jest naprawdę ciepła, serdeczna, tak jak powinno 
być. Nie ma tu żadnych złych emocji. 

Telewizyjny Klub Seniora 
Premiera: sobota godz. 10.00
Powtórka: poniedziałek godz. 18.00

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny
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Linda Matus: Jak to się stało, że zo-
stała Pani prowadzącą program dla 
seniorów w Radio Wrocław?
Małgorzata Majeran-Kokott: W pew-
nym sensie przypadkiem, ponieważ od wielu 
lat zajmuję się muzyką ludową. Członkowie 
zespołów ludowych to w przeważającej 
mierze seniorzy, stąd mój żywy i intensyw-
ny kontakt z nimi. Jeżdżę po całym Dol-
nym Śląsku i odwiedzam zespoły ludowe. 
Rozmawiamy o muzyce, zespole i o życiu. 
Dowiaduję się, jak ważne jest takie miejsce 
spotkań, do którego mogą przyjść pośpie-
wać, zostawiając za progiem troski i kłopoty 
dnia codziennego. A wiadomo, że śpiewanie 
rozluźnia, odmładza i daje mnóstwo radości. 
L.M.: Kiedy można posłuchać ludowej 
muzyki w Radio Wrocław?
M. M-K.: Lista przebojów ludowych nada-
wana jest od  7.00 do 9.00 w niedzielę przed 
programem z seniorami. Program senioral-
ny rozpoczyna się o 9.00 i jest w pewnym 
sensie kontynuacją tej ludowej audycji, więc 
nasi słuchacze zupełnie naturalnie zostają 
z nami na kolejną godzinę.
L.M.: Jakie atrakcje czekają na senio-
rów podczas ich niedzielnej godziny?
M. M-K.: Mówimy o tym, dlaczego warto 
być aktywnym i wyjść z domu, rozejrzeć się 
za towarzystwem. Sporo miejsca poświęca-

my zdrowiu. Szczególnie dużą popularno-
ścią cieszą sie tzw. babcine porady, które 
nasi seniorzy przywieźli ze sobą z różnych 
stron. To są tradycyjne sposoby wyko-
rzystujące zioła, domowe syropy, dzięki 
którym możemy poczuć się trochę lepiej, 
niekoniecznie wydając pieniądze. Natural-
ne metody są seniorom bardzo bliskie, ale 
zapraszamy do studia również ekspertów, 
lekarzy specjalistów.
Kącik kulinarny cieszy się dużym powodze-
niem, seniorki jak już mają więcej czasu, 
to mogą sobie pozwolić, aby trochę pogo-
tować, popróbować. Choć znam również 
wiele młodszych gospodyń, które słuchają, 
zapisują i wykorzystują te przepisy w swojej 
kuchni. Gościmy w programie także cieka-
wych i aktywnych seniorów, którzy zawsty-
dziliby swoją energią niejedną młodą osobę.
L.M.: Jak prowadzi się program 
w duecie z panią Marią Bierską? 
M. M-K.: Nie zawsze jest skłonna podpo-
rządkować się pewnym radiowym regułom, 
dlatego techniczne kwestie należą do mnie. 
Natomiast Maria wkłada w to całe swoje 
ciepło i troskę o słuchaczy. Troszczy się, 
żeby było miło, aby dzięki programowi ludzie 
mieli dobry dzień. Sporo opowiada i daje 
dużo rad, ja natomiast dbam, aby „oddech“ 
w postaci muzyki i wiadomości przewijał się 
przez program. Doskonale się uzupełniamy.

L.M.: W jaki sposób najlepiej kontaktować się z Panią 
czy z ekipą programu? Jeśli ktoś chciałby podsunąć 
jakiś pomysł, złożyć życzenia, podziękować, to jak ma 
to zrobić?
M.B.: Najlepiej napisać list na adres Telewizji Wrocław z dopi-
skiem Telewizyjny Klub Seniora. Nowością w naszym programie 
jest, i ja bardzo lubię ten moment, kiedy możemy naszym widzom 
przekazać życzenia. Fantastyczna sprawa! Piszą, że babcia ma 
90 lat i składają życzenia, a tamtej się urodziła wnuczka i gratulu-
ją. I to są wszystko autentyczne życzenia od widzów.
L.M.: Pani Mario, ale to nie jest jedyny program dla 
seniorów, który Pani prowadzi.
M.B.: Drugą taką moją wielką przygodą, bo tak to należy trak-
tować, jest radio – Radio Wrocław, program dla seniorów i nie 
tylko. Tutaj mamy bezpośredni kontakt ze słuchaczem, bo audycja 
leci na żywo. Nadawana jest w niedzielę od godz. 9 do 10. Teraz 
mamy nową ramówkę. Można tu znaleźć wszystko: i doktor Dieta, 
i doktor Dobry Humor, i same ciekawe rzeczy. Prowadzę go z pa-
nią redaktor Małgorzatą Majeran-Kokott.

L.M.: To serce dla seniorów to także wiele lat Stowarzy-
szenia Ludzi Wieku Senioralnego. 
M.B.: Minęło już 12-13 lat, jak jesteśmy razem. Razem siwiejemy, 
starzejemy się – chociaż ja bardzo tego słowa nie lubię, bo w ser-
cu zawsze jest maj. My jesteśmy takim specyfi cznym klubem, je-
steśmy jak rodzina. Najstraszniejsza rzecz to ta, że odchodzą od 
nas ludzie, z racji wieku idą do nieba. W zeszłym roku mieliśmy 
dziesięć pogrzebów, to bardzo dużo. Ale troszczymy się o siebie 
nawzajem. Mamy na drzwiach napisany regulamin: swoje kłopo-
ty zostawiamy za drzwiami. Tutaj jesteś z nami przez tych kilka 
godzin i mówimy o samych dobrych rzeczach. Mimo, że portfel 
seniora jest chudy, to u nas jest wesoło. Teraz nam trochę odbiło 
– dlaczego my nie możemy zatańczyć zumby? U nas dziewczy-
ny tańczyły taniec brzucha, ale ten brzuch był trochę zasłonięty. 
Ale fajno. Byłyśmy modelkami. Targi ślubne nie mogły się odbyć 
i obyć bez nas. Dziewczyny przynoszą albumy i wspominamy, 
jakie piękne suknie miałyśmy na sobie, jakie kapelusze, a ile 
gracji, tego wszystkiego. Cudne! I to jest już nasze wspomnie-
nie. Ale cały czas coś za nami chodzi, chcemy czegoś jeszcze, 
mimo upływu lat. U nas obowiązuje zasada radości wewnętrznej 
i uśmiechu. Bo ja zawsze mówię, że to jest najkrótsza droga do 
drugiego człowieka.

Tydzień Seniora w Arkadach Wrocławskich 18-23 stycznia
Promocje, konsultacje medyczne i atrakcje artystyczne dla osób 50+. 

Wrocław, Legnica 102,3 FM
Wałbrzych 95,5 FM 
Zgorzelec, Bolesławiec 103,6 FM
Kudowa – Zdrój 98,0 FM

Kotlina Jeleniogórska 96,7 FM 
Kotlina Kłodzka 96,0 FM 
Bogatynia 89,0 FM

Śpiewanie odmładza 
i daje dużo radości
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Od 18 stycznia br. w Arkadach Wrocławskich każ-
da osoba po okazaniu Wrocławskiej Karty Seniora 
będzie mogła skorzystać z licznych rabatów i zni-
żek w sklepach i punktach usługowych centrum. 
Będą one obowiązywały aż do końca miesiąca. 
Natomiast do 23 stycznia, czyli w trakcie trwania 
Tygodnia Seniora, taką kartę będzie można wyro-
bić na miejscu. W tym czasie na Seniorów czekać 
będą też liczne atrakcje, m.in.: bezpłatne porady 
medyczne, turniej brydżowy oraz zawody w grach 
planszowych. Nie zabraknie też przeglądu chórów 
i kabaretów senioralnych. 
Zwieńczeniem Tygodnia Seniora będzie sobotni 
fi nał podczas którego przewidziano m.in. pokaz 
mody Seniorów, występ Dj Wiki oraz gwiazdy -To-
masza Stockingera.
Styczniowa akcja organizowana jest przy wsparciu 
Wrocławskiego Centrum Seniora. 
Więcej na www.arkadywroclawskie.pl. 
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Bezpłatne wykłady, warsztaty 
i spotkania we Wrocławskim 
Centrum Seniora
Na wszystkie spotkania wstęp wolny, 
ale obowiązują zapisy.
WCS, pl. Dominikański 6
tel. 71 772 49 40, czynny w godz. 09.00-15.00 
elzbieta.iwanska@wcrs.wroclaw.pl
szczegóły na: www.seniorzy.wroclaw.pl
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Wrocławskie Centrum Seniora

Telefon Seniora
71 344 44 44

pl. Dominikański 6, Wrocław, www.seniorzy.wroclaw.pl

www.facebook.com/centrum.seniora

STYCZEŃ 2016
21.01, godz. 10.00, s. 27
Niedożywienie - niezauważany problem
Cykl: „Zdrowie od kuchni”
Prowadzenie: Magdalena Szyszka, dietetyk
21.01, godz. 13.00, s. 27
Boże Narodzenie i karnawał w romantycznej Europie
Cykl: „Nadzwyczajna, Fenomenalna Muzyka”
Prowadzenie: Alina Puchalska
21.01, godz. 14.00
Ich wiersze wśród nas - wrocławscy poeci w hołdzie tym, 
co odeszli
Cykl: „Herbertiada”
Prowadzenie: Izabela Monika Bill
25.01, godz. 13.00, s. 210
Gimnastyka mózgu 
Prowadzenie: Wanda Dąbrowska
UWAGA! Na spotkanie należy przynieść małą butelkę 
wody niegazowanej.
26.01, godz. 11.00, s. 27
Idealnie miękkie stopy
Cykl: „Warsztaty pielęgnacji urody”
Prowadzenie: Danuta Stępień
26.01, godz. 13.00, s. 210
Rak to NIE wyrok
Spotkanie autorskie z Ryszardem Grzebykiem - autorem 
serii książek „Rak to nie wyrok”

LUTY 2016
02.02, godz. 11.00, s. 27
Domowy salon SPA
Cykl: „Warsztaty pielęgnacji urody”
Prowadzenie: Danuta Stępień
04.02, godz. 10.00, s. 27
Wino - rodzaje i zdrowotne właściwości
Cykl: „Zdrowie od kuchni”
Prowadzenie: Magdalena Szyszka, dietetyk
04.02, godz. 13.00, s. 27
Muzyka w średniowiecznej Europie
Cykl: „Nadzwyczajna, Fenomenalna Muzyka”
Prowadzenie: Alina Puchalska
09.02, godz. 13.00, s. 210
O co chodzi z tymi żylakami? 
Prowadzenie: Liliana Michalska
10.02, godz. 13.00, s. 210
Dodać życia do lat!
Cykl: „Integracja z KLANZĄ”
Prowadzenie: Teresa Kmiecik
15.02, godz. 14.00, s. 210
Poezja romantyczna na walentynki
Cykl: „Polskie obyczaje i tradycje”
Prowadzenie: Grupa seniorów o-CAL-eni
16.02, godz. 11.00, s. 27
Makijaż oczu prosto z wybiegów mody
Cykl: „Warsztaty pielęgnacji urody”
Prowadzenie: Danuta Stępień
16.02, godz. 15.00, s. 210
Zdrowie w życiu seniora – warsztaty edukacyjno-
integracyjne
Prowadzenie: dr n. med. Agnieszka Muszyńska
18.02, godz. 13.00, s. 27
Muzyka renesansowej Europy
Cykl: „Nadzwyczajna, Fenomenalna Muzyka”
Prowadzenie: Izabela Monika Bill, 
Koło Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta 
18.02, godz. 14.00, s. 27
Wieczór słowno-muzyczny. Wspomnienia 
Cykl: „Herbertiada”
Prowadzenie: Izabela Monika Bill, Koło Literatów Polskich 
im. Zbigniewa Herberta 
23.02, godz. 11.00, s. 27
Pielęgnuj ciało skarbami natury!
Cykl: „Warsztaty pielęgnacji urody”
Prowadzenie: Danuta Stępień
29.02, godz. 13.00, s. 210
Gimnastyka mózgu 
Prowadzenie: Wanda Dąbrowska
UWAGA! Na spotkanie należy przynieść małą butelkę 
wody niegazowanej. 

Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza do udziału w międzypokoleniowych 
wydarzeniach w ramach „Dni Babci i Dziadka”. Atrakcje dla seniorów i ich rodzin 
przygotowały organizacje senioralne, instytucje partnerskie oraz dzieci i młodzież.

Na dobry początek świętowania we Wrocławskim Cen-
trum Seniora odbył się Laurkowy maraton tworzenia 
przez dzieci i młodzież kartek z życzeniami dla babć 
i dziadków (11-13 stycznia). Oj, działo się! W trakcie 1,5 
godzinnych zajęć, w asyście aktywnych seniorek, przez 
3 dni 120 dzieci wyprodukowało łącznie ok. 300 kartek! 
Sporo międzypokoleniowych atrakcji zapewnią Miejskie 
Centrum Usług Socjalnych (18-20 stycznia), Kontu-
ry Kultury (20 stycznia) i wrocławskie centrum nauki 
Humanitarium (20-23 stycznia). Mennica Wrocławska 
zaprasza na wykład z niezwykle aktualnym tematem 
o przekazywaniu majątku (27 stycznia). Nie może 
zabraknąć międzypokoleniowych warsztatów przygoto-
wanych przez seniorów, czyli zajęć z fi lcowania w wy-
konaniu absolwentów Akademii Sztuki Trzeciego Wieku 
(21 stycznia) oraz spotkania o tożsamości młodego 
pokolenia na podstawie doświadczeń rodzinnych, które 
poprowadzi aktywna seniorka Ewa Rapacz (27 stycz-
nia). Wiele rodzinnych spotkań tematycznych pro-
ponują także fi lie Miejskiej Biblioteki Publicznej (20-21 
stycznia). W Arkadach Wrocławskich odbędzie się rów-
nież spotkanie z blogerką Jolantą Caputą oraz wy-
stawa stoisk Kół Gospodyń Wiejskich (22 stycznia). 
Można będzie wziąć udział w sportowych zmaganiach: 
relaksacyjnych ćwiczeniach z jogi (20 stycznia) i tur-
nieju brydża sportowego (19 stycznia) w Księgarnio-
-Kawiarni Nalanda, międzypokoleniowym treningu 
nordic walking z RightWay w Parku Południowym (21 
stycznia) oraz sentymentalnym spacerze po Wrocła-
wiu z przewodnikiem miejskim (23 stycznia).

Zdrowie i uroda
Sporo będzie się działo w temacie zdrowia i urody: bez-
płatne badania z Synexusem (przez cały styczeń), po-
rady i badania w CH Arkady Wrocławskie, na które 
zapraszają: CM Dobrzyńska, Synexus, gabinety podolo-
giczne „Przyjaciel stóp” i „Podocomplex” oraz farmaceuci 
(18 stycznia). Odbędą się liczne prelekcje: dietetyczki 
Magdaleny Szyszka (18 i 22 stycznia), o technikach 
zapamiętywania Barbary Maniak (20 stycznia) oraz 
specjalistki kosmetologii, Danuty Stępień (22 stycz-
nia). Zapraszamy na masaże dla seniorów z AK Fizjo-
terapią (20 stycznia), bezpłatne badanie słuchu z Am-
plifon (28 stycznia) i styczniowe czwartki z Akademią 
Qigong, czyli zajęcia dla osób odczuwających różnego 
typu dolegliwości i stany chorobowe (21 i 28 stycznia).

Kulturalnie i rozrywkowo
Obiecująco zapowiadają się również kulturalne i roz-
rywkowe wydarzenia, a wśród nich: atrakcyjny Tydzień 
Seniora w CH Arkady Wrocławskie (18-23 stycznia), 
specjalne przedpremierowe pokazy fi lmowe w Kinie 
Nowe Horyzonty (20 i 21 stycznia), a także Przegląd 
Chórów Senioralnych i występ „Kabaretu Drugiego” 
(20, 21, 22 stycznia). W rozrywkowym repertuarze nie 
zabraknie wspólnego kolędowania pod kierunkiem 
dyrektora artystycznego Chóru Narodowego Forum Mu-
zyki (21 stycznia) oraz Balu Seniora ze Szkołą Tańca 
Perfect Dance (23 stycznia) i międzypokoleniowego 
party przy winylach w Firleju (31 stycznia). 

Wspólne czytanie i wymiana książek
Na dobry początek ferii zimowych warto wybrać się do 
Kina Nowe Horyzonty, gdzie odbędzie się międzypo-
koleniowa akcja czytania i wymiany książek przy 
skrzynce bookcrossingowej. Będzie to również oka-
zja do podzielenia się książkami z dziećmi na Litwie (30 
stycznia). Dzieci, młodzież, dorośli, babcie i dziadkowe 
będą mogli wymienić się książkami, wspólnie poczytać 
i porozmawiać o swych ulubionych dziełach literackich, 
a przede wszystkim pomóc potrzebującym. A czytać 
będą m.in. przedstawiciele organizacji senioralnych, 
zaprawieni już w tym temacie doskonale. Dla seniorów 
z wnukami, którzy przyniosą książki na wymianę, ale też 
jako dar dla dzieci z Kresów – prezenty niespodzianki! 

Konkursy z nagrodami
Do udziału w przeróżnych konkurencjach, quizach i tur-
niejach zachęcają: Fuji Film Sky Tower z konkursem 
„Wnuki w obiektywie dziadków” (zbiórka zdjęć: od 
11 stycznia do 22 stycznia); Stowarzyszenie „Druga 
Runda” z „Międzypokoleniowym turniejem gier plan-
szowych” (19 stycznia i 2 lutego); Ośrodek Formacyj-
no-Wypoczynkowy Rybak i AK Fizjoterapia (20 stycz-
nia) oraz Mennica Wrocławska (21 stycznia) i Danuta 
Stępień (22 stycznia), którzy podczas Tygodnia Seniora 
w CH Arkady Wrocławskie będą wręczali ulotki z pyta-
niami. Spośród uczestników, którzy wypełnią karty, zo-
staną rozlosowane naprawdę cenne nagrody. 
Warto również zapoznać się ze specjalnymi ofertami, 
w ramach których można skorzystać z bezpłatnych 
porad fotografi cznych w Fuji Film (18-23 stycznia), 
całodniowej promocji biletowej na wybrane koncerty 
w kasach Narodowego Forum Muzyki (21 stycznia), za 
darmo wyczyścić biżuterię w Mennicy Wrocławskiej 
(21-22 stycznia), czy udać się na zniżkowe lub bez-
płatne zabiegi fi zykoterapeutyczne w AK Fizjoterapia 
oraz taniej kupować w CH Arkady Wrocławskie (sty-
czeń).
Wśród wielu niespodzianek, wypełnionych integracją, 
zabawą i życzliwością, nie może zabraknąć międzypo-
koleniowego akcentu upominkowego. W kalenda-
rzowe Dni Babci i Dziadka (zapominalskim przypomi-
namy: 21 i 22 stycznia) aktywne seniorki z Akademii 
Rozwoju Seniora sprezentują dzieciom i młodzieży ba-
lony z charakterystycznym przesłaniem: Kocham 
moją babcię i Kocham mojego dziadka. Na wszystkich 
seniorów w dniach 21 i 22 stycznia czeka także Słodka 
podróż z MPK, którą zapewnią dzieci i młodzież, roz-
dający na wrocławskich przystankach MPK pyszne cu-
kierki. 
Ale to jeszcze nie koniec prezentów! Podczas akcji „Wy-
miana skłania do czytania” każda międzypokoleniowa 
para, która wymieni się książkami w skrzynce book-
crossingowej w Kinie Nowe Horyzonty, otrzyma pakiet 
upominkowy – specjalnie dla moli książkowych (30 
stycznia). 

Joanna Ryłko, WCS, red. MW

Dokładny przebieg wydarzeń i szczegóły 
oferty „Dni Babci i Dziadka 2016” na stronie:
www.seniorzy.wroclaw.pl/dni-babci-i-dziadka-2016
oraz w siedzibie 
Wrocławskiego Centrum Seniora 
pl. Dominikańskim 6, tel. 71 772 49 13
e-mail: kamila.polanska@wcrs.wroclaw.pl
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Zaprenumeruj i już nie 
przegapisz żadnego wydania! 

Dokonując wp³aty nale¿y obowiązkowo podać:
Dane odbiorcy (Redakcji):
Redakcja Gazety senior
ul. t. kościuszki 35C
50-011 Wroc³aw

nr rachunku bankowego: 70 1140 2004 0000 3102 7492 9064
Dane zleceniodawcy (Prenumeratora):
imię i nazwisko
adres do doręczeñ gazety:
– ulica i numer domu / mieszkania
– miasto, kod pocztowy

tytu³em: Roczna Prenumerata Gazety senior Wroc³aw

Prenumerata
z dostawą do domu

Gazeta Senior 
Wrocław tylko 24 zł

6 
wydań

Zakład Pogrzebowy „Styks” świadczy usługi pogrzebowe we Wrocławiu (zarówno na cmentarzach 
komunalnych, jak i parafi alnych), a także na terenie całej Polski. Oferuje również MIĘDZYNARODO-
WY TRANSPORT ZMARŁYCH. Wśród krajów, z którymi współpracowaliśmy do tej pory, wymienić 
można m.in.: Anglię, Niemcy, Jemen, Hiszpanię, Bośnię.

Wrocław
ul. Włodkowica 35, przy Urzędzie Stanu Cywilnego 71 344 11 97
ul. Trzebnicka 24, blisko szpitala MSW Ołbińska 794 700 032
ul. Opolska 8, przy cmentarzu 794 700 041
ul. Ślężna, róg Weigla, przy Szpitalu Wojskowym 794 700 042
ul. Osobowicka 61, przy Cmentarzu Komunalnym 505 304 172

Kąty Wrocławskie
ul. Mireckiego 5, przy kościele 71 316 63 52

www.facebook.com/zapal.swieczke

601 700 290

Zakład Pogrzebowy „Styks” oferuje CAŁODOBOWY 
przewóz sanitarny osób zmarłych.

Nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc?

rozmiary 
od 38 
do 56

Czynne: od poniedziałku 
do piątku: 8.00-17.00, 
soboty: 8.00-16.00

Salon odzieży czarnej 
i żałobnej „Styks”
ul. Włodkowica 27, 
50-072 Wrocław, 
telefon: 71/344 47 55

Od 22 lat 
nie odmawiamy 

pomocy...

www.styx.pl

Seniorzy
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Linda Matus: Program Otwarci 50+  łączy seniorów i fir-
my. Pomysł narodził się w redakcji Gazety Senior, gdzie 
pracujemy zarówno z seniorami, jak i z przedsiębiorstwa-
mi. I widzimy, że te dwa światy są sobie bardzo potrzeb-
ne. Bo to, jak żyje się seniorowi na co dzień, zależy w du-
żym stopniu od firm, które działają w jego sąsiedztwie. 
Czy on dzięki nim może realizować swoje plany i czy go 
na to stać. Osiedlowy sklep, apteka, krawcowa, fryzjer, 
biuro podróży, to są miejsca, w których seniorzy spędzają 
sporo czasu i zostawiają tam swoje emerytury. W sklepie, 
u fryzjera toczy się prawdziwe życie.
Gazeta Senior: Na czym polega Program Otwarci 
50+ w praktyce?
L.M.: Przystąpienie firm do programu polega na popar-
ciu Kredo Programu Otwarci 50+, czyli ośmiu najważ-
niejszych kwestii, które należy wziąć pod uwagę, gdy 
chcemy działać dla osób starszych. Naszą rolą jako 
organizatora jest edukowanie tych organizacji m.in. po-
przez newsletter, który mówi o zagadnieniach marketingu 
senioralnego, przez wskazywanie seniorom, które firmy 
otwierają się na nich.
GS: Czego dotyczą te zasady?
L.M.: Zwracamy uwagę firm na bardzo różne kwestie. 
Na przykład przypominamy o tradycyjnej komunikacji 
z seniorami i o dostrzeganiu barier, które czasami sta-
wiamy. W praktyce chodzi o to, aby senior dzwoniąc do 
firmy mógł połączyć się z drugim człowiekiem, a nie tylko 
z automatem, który odeśle go do strony internetowej. Po-
siadanie strony internetowej stało się dla wielu doskonałą 
wymówką. Warto również zadbać o materiały druko-
wane dla klientów tradycjonalistów. Najstarsi seniorzy 
nie zawsze chętnie korzystają z Internetu. Firma, która 
ma ciekawy produkt dla seniora dostępny tylko w sieci, 
strzela sobie w stopę. A co jeśli ten produkt rozwiązuje 
naprawdę ważny problem?
GS: Czy kredo zachęca do innowacji w srebrnej 
gospodarce?
L.M.: W kredo mówimy o pomysłowych rozwiązaniach. 
Polacy słyną z kreatywności. Wystarczy wskazać im 
potrzeby osób starszych jako pole do poszukiwań cieka-
wych rozwiązań. Warto zacząć od najprostszych rzeczy. 
Niech to opakowanie ulubionego serka łatwiej się otwie-
ra, a na etykiecie znajdzie się informacja, czy z choroba-
mi wieku podeszłego warto to jeść. Na prowadzonych 
szkoleniach pokazuję sklep, gdzie senior ma przy wózku 
lupę na łańcuszku i to jest zrobione w ładny i inteligentny 
sposób. Kolor podłogi podpowiada mu, w jakiej części 
sklepu teraz się znajduje. Seniorowi coraz trudniej za-
dzierać głowę, aby dostrzec te wszystkie ważne informa-
cje, które wiszą… pod sufitem. Niby drobiazgi, ale diabeł 
tkwi w szczegółach.
GS: Bardzo ważnym problemem jest samotność 
wśród osób starszych. Czy mówiąc o poświęca-
niu seniorom czasu i uwagi program przemyca 
walkę z tym zjawiskiem?
L.M.: W pewnym sensie tak. Ubolewa się, że senio-

rzy siedzą w domach, nie spotykają się poza domem 
z przyjaciółmi, rodziną. Łatwo rzucić wytrychem: „nie 
mają pieniędzy, żeby chodzić po kawiarniach“. Tylko czy 
rzeczywiście zawsze o to chodzi?
Na Zachodzie spotkałam się z tym, że seniorzy mają 
swoje miejsce w karcie tzw. Menu 50+, które jest lżejsze 
dla żołądka i wątroby, porcje są mniejsze - seniorzy z re-
guły jedzą mało. Co najważniejsze, to danie jest bardzo 
tanie. Wielu seniorów, których znam, spotkałoby się na 
takim obiedzie poza domem, ponieważ nie zawsze chcą 
zapraszać gości do siebie. Dzięki temu spędzaliby czas 
wśród ludzi i nie czuli się tak samotni. Ale senior musi na 
wielu poziomach poczuć, że to miejsce jest mu przyja-
zne, że chcą go tam gościć, a z tym też bywa różnie.
Wiele spraw i decyzji jest dziś w rękach młodych. Jeśli nie 
wpłyniemy na nich, to sami sobie na przyszłość zgotują 
świat, który będzie nie do życia.
Nasza rola to podpowiadanie możliwych rozwiązań. 
Zaplanowaliśmy wiele działań, które pomogą firmom zdo-
być serce seniora. A seniorom dowiedzieć się, kto o ich 
względy zabiega.
GS: Program pomaga również w sposób dosłow-
ny i finansowy.
L.M.: Przystąpienie jest bezpłatne, ale przygotowaliśmy 
narzędzia marketingowe dla firm, które mogą kupić za 
niewielką opłatą. Część środków, które w ten sposób 
zbierzemy, przekażemy na rzecz najbardziej potrzebują-
cych seniorów.
GS: Serce to symbol seniora, spinacz oznacza 
firmę, z ich połączenia powstał symbol Otwarci 
50+.
L.M.: Połączenie serca i spinacza to jest ważny znak roz-
poznawczy, sygnał wskazujący organizacje, które chcą 
się otworzyć na potrzeby starszych klientów. Produkty 
i usługi dla seniorów to wciąż nisza na polskim rynku, 
wszyscy się tego uczymy, dlatego apeluję do seniorów, 
aby mieli dużo życzliwości dla tych organizacji, które są 
na początku drogi i aby sami również podpowiadali. Tego 
typu uwagi, spostrzeżenia są naprawdę coraz częściej 
uwzględniane przez firmy. Jak to działa? Jeśli jeden 
senior powie, że nie jesteś przyjazny seniorom, nie przej-
miesz się. Gdy usłyszysz to po raz drugi – zastanowisz 
się. Jeśli jednak po raz trzeci senior zwróci ci uwagę – to 
zmienisz swoje postępowanie.

GS: Pozostaje wciąż wiele spraw na poziomie 
systemowym, od opieki zdrowotnej przez pomoc 
społeczną po opiekę długoterminową.  
L.M.: Angażujemy się w różne działania, wspieramy 
inicjatywy, deklaracje do odpowiednich władz, które mają 
na celu popchnięcie spraw na poziomie systemowym. 
Ale to wszystko trwa i nie rozwiązuje wielu problemów. 
Moim zdaniem musimy działać i tu, i tu.
GS: Podsumujmy.
L.M.: Chcę podkreślić, że wszystko leży w rękach 
zwykłych ludzi i właśnie dlatego wierzę, że wiele może-
my zmienić. Nasze miasto to dobry przykład. W Polce 
najwięcej klubów seniora jest we Wrocławiu, pewnie nie 
każdy o tym wie. Mamy dziewięć prężnie działających 
uniwersytetów trzeciego wieku z prawdziwego zdarzenia, 
które działają przy uczelniach wyższych. Nasza redakcja 
zaczynała tu, we Wrocławiu, a dziś działamy w całym kra-
ju. A tego wszystkiego dokonują systematyczną, ciężką 
pracą ludzie, najczęściej sami seniorzy. Wiele inicjatyw to 
zasługa pojedynczych osób, które swoją pasją zaraziły 
innych. Nie jest łatwo, ale można. A patrząc na duże zain-
teresowanie Programem już w pierwszych dniach po jego 
starcie, jestem pełna optymizmu.

www.gazetasenior.pl/otwarci50

O Programie Otwarci 50+ 
opowiada Linda Matus, redaktor naczelna 
"Gazety Senior", która patronuje tej 
ogólnopolskiej akcji.



7

Redakcja Gazety Senior

Hotel Gromada w Busku-Zdroju

Maxcom S.A.

Promedica24

Sanatorium Kamienny Potok

Przygodowo-Podróże

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Pałac Poraj

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Gabinety Fizjoterapii Novina Poznań

Firmy są ważną częścią senioralnej 
codzienności.
Aktywność seniorów jest silnie związana z działal-
nością przedsiębiorstw. Od codziennych zakupów 
w osiedlowym sklepie, aptece przez wizytę u fry-
zjera, w banku, po wczasy w uzdrowisku, wizytę 
w prywatnej przychodni specjalistycznej, aż po 
opiekę w domu spokojnej starości.
Rozwiązania rządowe są istotne, ale to, czy dobrze 
żyje się seniorom na co dzień, zależy od fi rm, któ-
re działają w ich otoczeniu. To ważne, aby propo-
nowały produkty i usługi przyjazne także starszym 
konsumentom.
Na łamach „Gazety Senior“ pojawiają się produkty 
oraz usługi kierowane do seniorów. W ten sposób 
oferujemy osobom starszym realny dostęp do ak-
tualnej oferty oraz możliwość wyboru.

Z wiekiem zmieniamy się także jako 
klienci.
Sposób w jaki kupują seniorzy, przekonania, któ-
rymi się kierują, są nieznane i niezrozumiałe dla 
entuazjastów współczesnego marketingu i rekla-
my. Klient dojrzały wymaga innego spojrzenia oraz 
odmiennych narzędzi i kanałów.

Otwarci na ludzi są otwarci również na 
seniorów.
Przychylność fi rmy zależy od ludzi, którzy ją two-
rzą. Właściciele fi rm, pracownicy to "my" i to od 
nas zależy, czy otworzymy się na starszego klienta.

Firma otwarta na seniorów to dobra fi rma.
Firmy przyjazne seniorom angażują osoby star-
sze w życie lokalnej społeczności. Zyskują na tym 
wszyscy. Seniorzy mają dostęp do potrzebnych im 
produktów i usług. Przedsiębiorcy dzięki większej 
liczbie klientów zatrudniają kolejnych pracowni-
ków.
Wszyscy będziemy seniorami. Budowanie gospo-
darki przyjaznej osobom 50+ to ważne działanie na 
rzecz seniorów dziś i dla nas samych w przyszło-
ści.

2016

Kredo Otwarci 50+
1. Senior jest ważnym klientem naszego 

przedsiębiorstwa/organizacji.

2. Jesteśmy otwarci na potrzeby, oczeki-
wania seniorów oraz wartości przez nich 
szanowane.

3. Dostrzegamy potrzebę likwidacji barier, 
które utrudniają dostęp do oferty senio-
rom.

4. Uwzględniamy tradycyjne sposoby ko-
munikacji z seniorami.

5. Akceptujemy potrzebę poświęcenia cza-
su i uwagi seniorom.

6. Kierujemy się odpowiedzialnością za 
seniorów w działaniach kierowanych do 
nich.

7. Sprzyjamy międzypokoleniowej wymianie 
doświadczeń i wiedzy.  

8. Popieramy wprowadzanie nowoczesnych 
i pomysłowych rozwiązań dedykowanych 
seniorom.

Firmy, które już przystąpiły do
Programu Otwarci 50+ (na dzień 15 stycznia)

Biuro Podróży Buksa Travel

Ranbaxy (Poland) sp. z o.o. a SunPharma 
company

www.Seniorra.pl

Poznański Dom Pogrzebowy

Activ Medica – rehabilitacja

AQUAPOS

Gmina Długołęka

Domki całoroczne – wynajem

KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.

Sklep Medyczny

Centrum Mobilności

Pensjonat Skalny Brzeg

Centrum Opieki Domowej Helpmed

Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda

Spiżarnia Miodowa – produkcja miodu 
i edukacja

Sanatorium Willa York Medi&Spa
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„Są dwa światy 
i nas jest dwoje…”
On jest chory, a ona poszła na uniwersytet trzeciego wieku. W klubach seniora w osobnych 
salach siedzą kobiety, w osobnych mężczyźni. Ona chce go zdobyć, a on jest pasywny. 
W drugiej części debaty o problemach feminizacji starości rozmawiają dr Walentyna Wnuk 
i Robert Pawliszko.

dr Walentyna Wnuk 
Doradca Prezydenta 
Wrocławia ds. seniorów

RoBeRt PaWliszko  
Kierownik 
Wrocławskiego 
Centrum Seniora

część 2

Linda Matus: W pierwszej części debaty ustaliliśmy, 
że to kobiety będące na emeryturze mają bardziej 
naturalną potrzebę kontaktów społecznych. 
A mężczyzna wychodzi do ludzi najczęściej dopiero 
wtedy, gdy mu zaczyna czegoś brakować. Bo do 
momentu, kiedy żona jest w domu, to wszystkie 
jego potrzeby są zaspokojone: kontaktu z drugim 
człowiekiem, partnerstwa, przyjaźni...
Robert Pawliszko: Niektóre potrzeby są 
nieuświadomione. Być może w długim dystansie 
życia koszty status quo bywają większe niż koszty 
zmian? On nie ma świadomości, że można żyć 
inaczej. Bo być może w domu żyje jak w złotej 
klatce, ma wszystko. 

Myślę o jeszcze jednej rzeczy, znowu na podstawie 
obserwacji, ale znam takie kluby seniora, 
w których naprawdę jest bardzo dużo mężczyzn. 
Ale jak te kluby wyglądają? One nie funkcjonują 
tak, że wszyscy znajdują się przy jednym stole 
albo w jednym pomieszczeniu. Chyba, że jest 
jakaś uroczystość, to wtedy tak. Natomiast 
normalne spotkania robocze wyglądają w ten 
sposób, że jest część damska i tam kobiety mają 
swoje zajęcia, i jest część męska. One nie są 
fizycznie odgrodzone, że są pozamykane drzwi, 
nie. Mężczyźni i kobiety słyszą się nawzajem, 
niewerbalna komunikacja jest zachowana, ale 
nieprzesadnie. Natomiast rzeczywiście mężczyźni 

grają w szachy, brydża, a kobiety...
Walentyna Wnuk: Bezpieczne towarzystwo. Czują 
się nawzajem bezpiecznie...
R.P.: Ale to bezpieczeństwo polega też na tym, 
że oni mają świadomość, że w razie czego obok 
jest żona albo koleżanka, która może zrobić 
herbatę, pomóc. One z kolei wiedzą, że w każdej 
chwili mogą przyjść i poprosić o przesunięcie 
stołu. Ta świadomość powoduje, że te kluby 
fajnie funkcjonują. Poszanowanie dwóch światów, 
stworzenie odpowiedniej aranżacji,... i w tym znów 
olbrzymia rola kobiet. To kobiety mają ten instynkt, 
który w sposób zawoalowany pozwala przemycić 
komunikaty trafiające do mężczyzn. Bo gdyby było 

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny
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tak, że one na siłę powiedzą: chodź tam, będziesz 
mógł pograć, to on nie pójdzie. 
W.W.: Mężczyźni lubią teraz być adorowani, 
doceniani, zauważeni. I te mądre kobiety, które 
to dają mężczyznom, ich pozyskują. Ale często 
też doświadczam braku tolerancji dla dojrzałych 
mężczyzn ze strony kobiet. One sobie same 
wystarczają. Mówią: A co tam będziemy robić ze 
starymi dziadami! Taki to nie zatańczy, marudzi, 
kawy nie postawi, tylko chętnie przychodzi, napije 
się tej kawy, błota naniesie do domu. Czasem 
trzeba mu podpowiedzieć: po drodze masz 
cukiernię, wstąp i kup tam ciasto. 
R.P.: Wracamy znowu do modelu socjalizacji 
kulturalnej. To, o czym mówi pani doktor, to już 
jest efekt. Ale wcześniej on był skupiony tylko na 
swojej pracy zawodowej, dzióbał jakąś wąską 
dziedzinę i świat go nie interesował. A ona z kolei 
cały czas funkcjonowała także społecznie, może 
nawet nie dlatego, że chciała, ale że rola kobiety ją 
do tego zmusiła. Więc nie miała żadnego problemu 
z wytworzeniem pewnych więzi społecznych. 
Nie miała też problemu, żeby później te więzy na 
nowo zawiązywać. A on wręcz przeciwnie. Tak 
więc zgadzam się, że w momencie, kiedy kobieta 
spotyka się z grupą podobnych sobie, to się 
denerwuje, że facet przyłazi nie wiadomo po co, 
że jest zagubiony jak we mgle i tylko naniesie tego 
błota i narobi im roboty. 

„Boimy się, że 
będziemy złowieni”
W.W.: Mężczyźni w większym stopniu niż kobiety 
poddają się stereotypom. I wtedy mówią: A tam, nie 
będę się wychylał, już jestem stary, po co ja tam 
pójdę? Chcę mieć święty spokój. Zachowawcza 
postawa jest dla nich optymalna. Bo mężczyźni – 
proszę mi wybaczyć, ale ja to mówię na podstawie 
badań – są leniwi. I to lenistwo narasta. On 
w przydeptanych kapciach, cztery piloty w rękach, 
dobre jedzenie w lodówce. I w zadaszeniu 
domowym naprawdę dobrze się czują sami ze 
sobą. 
R.P.: Ale kto do tego doprowadził? Czy on sam 
jest winny, że tak został ukształtowany? Czy też 
rzeczywiście wcześniej było tak, że jego dominacja 
nad partnerką spowodowała, że miał ją na każde 
zawołanie ?
W.W.: Przyczyna takiej postawy jest 
wielowymiarowa. I na pewno miniony związek 

z partnerką, sposób traktowania miały na to 
wpływ. Ale też obserwuję, że wielu mężczyznom 
jest dobrze samym i nie starajmy się na siłę ich 
aktywizować. 
Na pewno tym, którzy mają pasję, jest łatwiej, 
bo oni z tą pasją mogą zaistnieć w grupie nawet 
samych kobiet. Mężczyzna szuka środowiska 
podobnego do siebie, w którym będzie się czuł 
bezpiecznie. A środowisko kobiet w żaden sposób 
takie nie jest...
R.P.: W jego odczuciu nie jest bezpieczne. Zadałem 
kiedyś mężczyznom pytanie: dlaczego nie chcecie 
chodzić do klubów seniora? Oni odpowiedzieli 
wprost: boimy się, że będziemy złowieni. Czują się 
obiektem jakiejś nadmiernej adoracji i oni się tego 
boją, nie chcą. To jest znowu nawiązanie do tego, 
o czym wspominała pani doktor, że mężczyźni nie 
są wylewni, jeśli chodzi o pokazywanie swoich 
emocji i nie bardzo sobie życzą, żeby ktoś wobec 
nich takie emocje przejawiał. 
W.W.: Oni chcą być zdobywcami, a nie zdobywani. 
Teraz kobiety czasem się bardzo lansują, ale w taki 
sposób, który dla mężczyzn jest nie do przyjęcia. 
Bo mężczyzna, który szuka partnerki, tzw. 
oblatywacz, to był w klubie trzy razy, rozejrzał się 
i poleciał do drugiego. Szuka partnerki, bo jest 
sam. I to jest normalne, naturalne i pozytywne. Ale 
nie wtedy, gdy jest przez kobietę zdobywany: A nie 
zatańczysz ze mną? A kawy mi nie postawisz? A nie 
przytulisz się do mnie? Kobiety czasem potrafi ą 
być wręcz nachalne. A jeszcze jak ten mężczyzna 
wydaje się atrakcyjny, to zaczyna się rywalizacja, 
gra o jego względy. 
Ale mężczyzna zadaje również sobie pytanie, 
czy sprawdzi się w bardzo różnych wymiarach 
oczekiwania kobiety. 
R.P.: No tak, on jest stary. Jego siły witalne, 
umysłowe, intelektualne niestety się obniżają. 
Bardzo mocno przeżywa to, że staje się mniej 
atrakcyjny. Ma swoje tajemnice, jak my wszyscy. Bo 
starość ma swoje tajemnice związane ze zdrowiem, 
funkcjonowaniem. I on wcale nie chce, żeby to 
odkryto. 

Dobre relacje 
w „babińcu”
L.M.: Czy w środowisku wyłącznie kobiecym da się 
budować zdrowe relacje? Co robić, żeby to dobrze 
funkcjonowało pomimo tak silnej feminizacji?

Prenumerata
z dostawą do domuz dostawą do domu

6 
wydań

REKLAMA

ELZA  Biuro Matrymonialne
tel. 71 784 31 82, kom. 693 698 270
Wrocław, ul. Kościuszki 135 pok. 116

www.elza.wroc.pl
biuroelzawroclaw@gmail.com

ELZA  Biuro MatrymonialneELZA  Biuro Matrymonialne

Masz do� ć sam� ności? Znajdziemy 
Twoją bratnią duszę.

Przyjdź na darmową konsultację. 
Będzie dyskr� nie i serdecznie. 

Nic nie ryzykuj� z.

Polskie i zagraniczne 
 erty i ogłoszenia matrymonialne
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Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzących
Ciśnieniomierze 

mówiące
Lupy zwykłe, podświetlane 

i elektroniczne

Wrocławski oddział fi rmy LUMEN
LUNA OPTIC Wrocław, ul. Ostrowskiego 9, pok. 202, II p.
tel. 71 757 53 47

R.P.: Tutaj chyba płeć nie ma nic do rzeczy. Ja bym 
na to spojrzał troszkę inaczej. Dla mnie feminizacja 
starości to kilka problemów. Tych organizacyjnych, 
a więc budowanie infrastruktury, która pozwoli 
tej znaczącej części seniorek odnaleźć swoje 
miejsce i, mówiąc kolokwialnie, zagospodarować 
swój potencjał. Ale feminizacja, i to ta naturalna, 
o której mówiliśmy, a więc krótsze życie mężczyzn, 
dłuższe życie kobiet, powoduje, że kobiety wcale 
nie są w lepszej sytuacji materialnej. Wręcz 
przeciwnie, w Polsce system emerytalny i kariery 
zawodowej jest tak skonstruowany, że kobiety 
mniej zarabiają, a później mają niższe emerytury. 
Poza tym feminizacja starości oznacza także, że to 
na psychice i barkach kobiety spoczywa problem 
dzieci. Matka zawsze pozostanie matką do końca 
świata, choćby nie wiem, ile dziecko miało lat. 
Przyszła raz do mnie ponad 70-letnia pani, która 
bardzo się martwi o swoją 50-letnią córkę, bo ta nie 
ma pracy. Czyli nie ma mężczyzny, z którym by się 
mogła tym podzielić. 
I jeszcze jedno: feminizacja starości to też 
tzw. podwójna starość. To znaczy, że w wieku 
osiemdziesięciu lat jest zdecydowanie mniej 
mężczyzn niż kobiet, bo kobiety żyją średnio 10 lat 
dłużej i muszą się nimi opiekować najczęściej córki, 
rodzina. Więc to jest kolejny problem – opiekuńczy. 
W.W.: Tak, ale często mężczyźni, już będąc 
w związkach, zawieszają się na swoich partnerkach 
i te partnerki, żeby troszkę odpocząć od choroby, 
odetchnąć, pobyć w innej aurze, zapisują się na 
uniwersytet, co wcale nie wyklucza tego, że ona 
wciąż się opiekuje mężem. Ale on często już 
tak jest skupiony na swojej chorobie, że nawet 
nie może wynieść śmieci, pójść do sklepu. Do 
lekarza też sam nie pójdzie. I w rezultacie ona 
jest ubezwłasnowolniona. Klub seniora czy 
uniwersytet jest dla niej odskocznią, jest potrzebny 
dla jej zdrowia psychicznego, chęci odreagowania 
codziennością. Życie buduje też odwrotne 
scenariusze.

R.P.: Ale to też jest stres, czy ona dobrą decyzję 
podejmuje. 
L.M.: Co rodzina czy sąsiedzi powiedzą. On taki 
biedny, chory, a ona na uniwersytecie przesiaduje. 
W.W.: Z moich badań wynika, że udział w UTW 
poprawia relacje rodzinne. Więc jak im pomóc? Ja 
myślę, że oferta, szczególnie w klubach seniora, 
jest właściwie skierowana do kobiet. Mężczyźni nie 
znajdują tam zajęć, które tematycznie byłyby dla 
nich ciekawe, bardziej męskie, jak kolekcjonerstwo, 
kluby dyskusyjne.
L.M.: Ale nie patrzmy na te zgrupowania kobiet 
z niezdrowym żalem czy politowaniem jak na jakiś 
problem. Bo to dobrze świadczy o kobietach, że 
doskonale czują się w swoim gronie, bardziej się 
rozumieją, chociażby tą potrzebę oderwania się od 
domu.
W.W.: Jest bardzo wiele kobiet, które chodzą na 
zajęcia, a ich mężczyźni są w domu i nie dochodzi 
z tego powodu do konfl iktu. 
R.P.: No to może chodzi o to, żeby nie próbować 
zadekretować udziału mężczyzn w życiu 
społecznym. To powinny być naturalne procesy. 
Oczywiście możemy pokusić się i powinniśmy 
zabiegać o to, żeby tworzyć przestrzeń dla tych, 
którzy poszukują, bo jeszcze nie wiedzą, że gdzieś 
mogą się lepiej poczuć, ale nie na siłę.  
Edukacja w zakresie kształtowania i rozbudzania 
potrzeb związanych z aktywnym, a nie biernym 
sposobem spędzania czasu wolnego seniorów, 
powinna się rozpoczynać zanim człowiek będzie 
miał tego czasu więcej. Ten etap życia (zgodnie 
z Ustawą o osobach starszych dopiero co 
podpisaną, to 60+) raczej kobiet nie zaskakuje, 
jak wynika z naszej rozmowy, natomiast często 
wywołuje frustracje u mężczyzn. 

red. Magda Wieteska

Debata www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny

pn, pt 12.00-20.00    wt, czw 9.00-17.00
śr 14.00-20.00   sob 10.00-15.00

Centrum EQ, ul. Zwycięska 14D/1/C, Wrocław

Umów się na bezpłatną konsultację informacyjną!
tel. 71 715 01 11, kom. 531 331 658

Schudnij 9 kg w 6-7 tygodni!
Unikatowe połączenie masażu odchudzającego i diety
Zapraszamy do zmiany nawyków żywieniowych
• zdrowo
• bez suplementów
• pod fachową opieką dietetyczną

Wrocławianie zostawili u nas już ponad 2000 kg!
Zapraszamy również na masaże i zabiegi relaksacyjne

Mrs.Sporty Wrocław 
ul. Bulwar Dedala 20 B
tel. 71 729 99 90
kom. 781 010 130

www.mrssporty.pl
*OFERTA WAŻNA DO 29.02.2016 R. DLA PIERWSZYCH 30 PAŃ.

W NOWY ROK 
Z NOWĄ FIGURĄ! 

KLUB FITNESS DLA KOBIET 
W KAŻDYM WIEKU

TESTUJ NAS 
PRZEZ 
4 TYGODNIE 
ZA PÓŁ CENY*

REKLAMA

Pomysł
teraz

jedyne
14,99 złna prezent

Pomysł
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Jak dobrze dobrać buty dla seniora?
Zła kondycja stóp zwi¹zana z ich ró¿nymi deformacjami bardzo czêsto prowadzi do 
problemów ze stawami skokowym i kolanowymi, a nawet z biodrem i krêgosłupem (*). 
To właśnie od nieprawidłowej pracy stóp bior¹ siê wady postawy, które z wiekiem coraz 
trudniej korygowaæ.
Źle dobrane buty skutkują odciskami, haluksami. Seniorzy 
stawiają głównie na wygodę, w mniejszym stopniu na modę, 
choć i moda ma, zwłaszcza dla pań, niebagatelne znaczenie. 
Pocieszające jest, że dziś można te dwie sprawy pogodzić. 
Atrakcyjne fasony, eleganckie skóry, modne detale – wszyst-
ko to znajdziemy w sklepie obuwniczo-podologicznym Me-
ga-Med przy ul. Świdnickiej pod Arkadami.

Czym jest podologiczna analiza stóp?
Razem z pracownikiem Mega-Med, w osobnym pomiesz-
czeniu wypełnimy ankietę z pytaniami m.in. o wiek, wagę, 
tryb życia, rodzaj wykonywanej pracy. Kolejny krok to bada-
nie palpacyjne, czyli fi zjoterapeuta swoimi dłońmi sprawdzi 
kondycję naszych stóp.
Potem rozpoczyna się analiza stóp na specjalnych urządze-
niach - skanerze i platf ormie podologicznej, które pomogą 
w zdiagnozowaniu obciążenia stóp. Podczas badania wyko-
rzystywane są także krótkie maty, które pozwalają stworzyć 
ścieżkę diagnostyczną. Wszystko to umożliwia ocenę stanu 
stóp i podjęcie odpowiednich działań, by zapobiec pogłębia-
niu się wad. Badanie to ma bardzo duże znaczenie zwłaszcza 
w przypadku osób z cukrzycą i chorobami reumatycznymi.

Badanie komputerowe
Po wykonanej analizie otrzymamy kolorowy wydruk – wyni-
ki naszego badania, które mogą być przechowywane w ba-
zie danych sklepu, dzięki czemu w każdej chwili otrzymamy 
ponowny wydruk lub porównamy wyniki, by właściwie do-

brać wkładki ortopedyczne do kolejnych 
butów. Badanie jest bezbolesne i trwa 

krótko.

Badanie komputerowe stóp jest obecnie najlepszym spo-
sobem diagnozowania przyczyn wad postawy, bólu w oko-
licach łydek czy kolan. Na jego podstawie można szybko 
i precyzyjnie określić rodzaj deformacji stóp oraz stadium 
zaawansowania. Pozwala również dobrać odpowiednie 
wkładki do obuwia.

statycznie i dynamicznie
Komputerowe badanie stóp przeprowadza się zarówno 
statycznie, jak i dynamicznie, a więc w pozycji stojącej (na 
cyfrowym podoskopie) oraz podczas chodzenia. W trakcie 
badania statycznego wskaźniki oraz kąty wyliczane są na 
podstawie odcisków stóp. Badanie określa w procentach 
rozkład obciążenia na stopy, który ma bezpośredni wpływ 
na pracę kręgosłupa. Jest to niezbędne w celu kwalifi kacji 
stopy do jednej z trzech grup: stopy wydrążonej, normal-
nej, płaskiej. Podczas badania dynamicznego obserwujemy 
natomiast, jak zachowują się stawy skokowe i kolanowe. 
Otrzymane wyniki poddawane są szczegółowej analizie, na 
podstawie której można porównać stopy. 

Cukrzyca a stopy
Początkowo zmiany przebiegają praktycznie bezobjawo-
wo. Dopiero w późniejszych stadiach choroby pojawiają się 
owrzodzenia, rany, zmiany gangrenowe. Zaniedbanie le-
czenia prowadzi do nieodwracalnych deformacji i martwic, 
a w rezultacie kończy się amputacją. 
Zmniejszone czucie (nieodczuwanie bólu) w stopach nie 
pozwala precyzyjnie stwierdzić, czy obuwie jest prawidło-
wo dobrane i nie uciska, z kolei systematyczny ucisk czy 
obcieranie może doprowadzić do powstawania ran. Stopy 

cukrzycowe są o wiele bardziej narażone na wszelkie grzybi-
ce i infekcje. Specjalistyczne wkładki z jonami srebra mogą 
okazać się pomocne w profi laktyce. Obuwie dla osób cho-
rych na cukrzycę powinno być starannie dobrane, nawet 
o pół rozmiaru większe, a wkładki wykonywane na wymiar, 
gdyż te dostępne w sklepach mogą nie przynieść oczekiwa-
nych efektów. 

Poszerzona cholewka 
na tęższą lub spuchnięta łydkę

niski obcasik 
komfort i elegancja 

Brak szwów 
wygoda dla osób z halluksami 

Powiększona 
tęgość buta 
na wrażliwą lub szeroką stopę, 
np. z halluksami

(*) Leczenie problemów z kręgosłupem 
      w renomowanej klinice w Niemczech. 
      Więcej informacji tel. 886 462 781 

na kolekcję jesień-zima. 
Promocja do 
wyczerpania zapasów.  -30%

Konsultacja i badanie: 80 zł, 
teraz cena promocyjna: 50 zł
Ceny butów od 100 zł 
Koszt wkładki do butów gotowych: 20 – 40 zł, 
na zamówienie 130 zł – 350 zł

Mega-Med
ul. Świdnicka 
pod Arkadami

Seniorzy

Polskie 
Hotele

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

Buksa 
Travel

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

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

Albaniaod  1259 zł
Albaniaod  1259 zł

Bułgaria
od  1239 złBułgaria
od  1239 złBułgaria
od  1239 złBułgaria

Włochy
od  1169 zł

hotel

hotel  

hotele

REKLAMA

• pieluchomajtki
• wkładki urologiczne
• cewniki
• sprzęt stomijny
• materace i poduszki przeciwodleżynowe
• stabilizatory, ortezy
• peruki i protezy piersi
• chodziki
• wózki inwalidzkie
• wkładki ortopedyczne
• rajstopy i podkolanówki przeciwżylakowe
• ciśnieniomierze
• glukometry
• laski, kule 
i in. art. medyczne

Sklep Medyczny 

MEDICA 
HUMANA

ul. Św. Antoniego 36/38, 50-073 Wrocław

Tel. 71/344 81 20
pon-pt 9.00-17.00, sb 10.00-14.00 

www.artykuly.medyczne.wroclaw.pl

Sklep medyczny
Artykuły medyczne
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Jak zamieścić ogłoszenie? Napisz 
treść ogłoszenia – nie może być dłuższe niż 60 
słów. Pamiętaj, aby podać swoje dane kontaktowe, 
podaj także swój numer telefonu do wiadomości 
Redakcji. Ogłoszenie prześlij pocztą, mailem lub 
zadzwoń i przedyktuj przez telefon.

Dane kontaktowe Redakcji:
tel. 505 151 952, ul. Tadeusza Kościuszki 35C
50-011 Wrocław 
e-mail: biuro@mediasenior.pl

Ogłoszenia 
Czytelników
Jestem samotną wdową bez zobowiązań. Mieszkam 
we Wrocławiu. Poznam wdowca w wieku powyżej 
70 lat, kulturalnego, bez nałogów, do wspólnego 
spędzania czasu. Tel. 71 325 11 84, 695 932 669.

Magda Wieteska: Nie ma chyba w Polsce osoby, która nie znałaby 
Tercetu Egzotycznego, zespołu, który od ponad półwiecza święci 
triumfy na scenie. Powspominajmy początki, bo nie jest tajemnicą, 
że Pani kariera muzyczna miała pójść w zupełnie innym kierunku…
Izabella Skrybant-Dziewiątkowska: To prawda. Choć w moim rodzinnym 
domu zawsze grała muzyka, bo tato był organistą, formalną edukację rozpoczę-
łam w liceum muzycznym. Potem dostałam angaż do operetki, gdzie śpiewałam 
i grałam na altówce. Pierwszą rolę zagrałam w „Mów mi Teo”, w dodatku była to 
główna rola. No i tam wypatrzył mnie Zbyszek Dziewiątkowski. Polecił mu mnie 
zresztą Szymon Szurmiej, takimi mniej więcej słowami: „Słuchaj, jest taka pięk-
na dziewczyna, o południowej urodzie, świetnie śpiewa i znakomicie się rusza, 
idź zobacz ją, przydałaby się wam do zespołu”. Wtedy dyrektor Beata Artemska 
powiedziała mi tak: „Jako dyrektor cię nie zwalniam, ale jako starsza koleżanka 
radzę ci, żebyś skorzystała z tej okazji”. Argumentowała, że po 40-tce będzie 
problem z karierą mezzosopranistki. No i tak Zbyszek sprzątnął mnie z operetki.
Chociaż ja nie od razu się zachłysnęłam, bo nie wiedziałam, czy to są podchody 

Dalej Izka, dasz radę!Dalej Izka, dasz radę!
Jest sławna nie tylko w Polsce, ale na całym 
świecie. Od ponad 50 lat nieprzerwanie na 
scenie. Nie zrezygnowała z zespołu nawet 
wtedy, gdy umarł jego zało¿yciel i zarazem 
m¹¿ piosenkarki. O miłości, sile wiary, 
sposobach na utrzymanie urody i fi gury 
w rozmowie z Magd¹ Wietesk¹ opowiada 
Izabella Skrybant-Dziewi¹tkowska.

Wywiad
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Problem się pogłębi, 
nie mija jak grypa!

Następstwom spowodowanym 
pogorszeniem słuchu w większości 
przypadków można zapobiec. 
Jednak w wielu osobach wciąż 
pojawia się opór przed próbą 
rozwiązania problemu. Zamiast 
poprosić o pomoc, izolują się, 
wycofują z życia społecznego. 
Trudno jest rozpoznać trudności 
ze słyszeniem. „Ubytek słuchu 
zazwyczaj pojawia się wolno 
i stopniowo. W ten sposób staje 
się stanem, do którego się 
przyzwyczajamy, co bardzo utrudnia 
wykrycie. „Zanik słyszalności choćby 
niektórych dźwięków powinien 
nas zaalarmować i zmotywować 
do przynajmniej corocznego 
uczestnictwa w badaniu, które 
pomoże wykryć problem” – mówi 
Alicja Wolak. Specjalistka wiele razy 
podkreślała, że bardzo ważne jest, 
aby w odpowiednim czasie trafić 
do specjalisty słuchu. Nawet, jeśli 
brzmi to niewiarygodnie można 
zapomnieć jak słyszeć. „Ośrodek 
słuchu naszego mózgu przy 
długotrwałym uszkodzeniu zapomina 
jak brzmią niektóre hałasy, głosy 
czy melodie. Brzmią ciszej i zależnie 
od typu ubytku, utrwalają się 

Usłysz swoich Bliskich i Przyjaciół,
bo przecież nie ma nic cenniejszego

Usłyszmy się!
Nie trać kontaktu 
z najbliższymi!

Uszy są jednym z najważniejszych 
narządów zmysłów. Odpowiadają 
za rejestrowanie dźwięków, 
orientację przestrzenną, zrozumienie 
mowy, utrzymanie kontaktów 
międzyludzkich. Osłabienie słuchu 
lub całkowita jego utrata powodują, 
że nie możemy cieszyć się pełnią 
życia. „Doświadczenie, które nabyłam 
podczas kilkuletniej pracy z osobami 
niedosłyszącymi, pozwala mi na 
wysunięcie wniosku, iż osoby żyjące 
z osłabionym słuchem i zaniedbujące 
problem z czasem zamykają się przed 
światem zewnętrznym. Przyczyn 
takiego stanu rzeczy należy 
upatrywać w tym, że mają problem 
ze zrozumieniem rozmówcy, czują 
się niekomfortowo, gdy muszą 
prosić o powtórzenie wypowiedzi. 
Często bywa, że wstydzą się swojego 
problemu przed otoczeniem. 
„Boją się przyznać przed samym 
sobą, że mają problem.” – opowiada 
nam Alicja Wolak specjalista 
do spraw słyszenia, kierownik 
Centrum Słuchu Amplifon we 
Wrocławiu. Problem ze słuchem 
powoduje uczucie wyobcowania, 
co w trudniejszych przypadkach 
może prowadzić nawet do depresji.

w formie zniekształconej, fałszywej. 
Zwlekając, może okazać się, że jest 
za późno i nawet najnowocześniejszy 
aparat słuchowy nie rozwiąże 
kłopotów. Dźwięki staną się 
głośniejsze, ale pacjent nadal nie 
będzie rozumiał mowy.” – naświetlił 
sedno problemu fachowiec. 

Zbadaj słuch już dzisiaj!

Dzięki kampanii zapobiegawczej 
Amplifon, dajemy Państwu 
możliwość uczestniczenia 
w bezpłatnym, kompleksowym 
badaniu słuchu. Każda osoba 
zainteresowana badaniem 
otrzyma wyznaczony termin, 
co pozwoli uniknąć czekania 
w kolejce. Dodatkowo umożliwiamy 
wypróbowanie aparatów 
słuchowych w domowych 
warunkach. Zapewniamy dyskrecję. 
Warto już dzisiaj się zarejestrować!
W razie dodatkowych pytań, 
szczegółów lub umówienia 
wizyty zadzwoń pod numer:

71 715 27 47 lub

800 88 88 99. 

Jeżeli zbyt długo czekamy, może 
być za późno.

Centrum Słuchu Amplifon
Jesteśmy we Wrocławiu:

  ul. Jedności Narodowej 91
  ul. Krupnicza 10 
  ul. Armii Krajowej 4c

W razie dodatkowych pytań, szczegółów lub umówienia 
wizyty prosimy o kontakt pod numerem 71 715 27 47 
lub 800 88 88 99.
Promocja obowiązuje od 18.01.2016 do 8.02.2016 r. Organizatorem promocji jest Amplifon Poland 
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  (90-157), przy ul. Tkackiej 50, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla 
Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000430586; NIP: 5252535602, 
kapitał zakładowy 3.340.760,00.

Specjalisci do spraw słyszenia

Wykonujemy profesjonalne, bezpłatne badanie słuchu 
audiometrem komputerowym.
Po badaniu otrzymają Państwo pełen wynik badania.
Istnieje możliwość dofi nansowania do jednego 
aparatu słuchowego 700,00 zł, natomiast 
do dwóch - 1400,00 zł.
Zanim zdecydują się Państwo na zakup umożliwiamy 
bezpłatne testowanie w warunkach domowych do 4 dni.
Badania wykonujemy w dniach od 18 stycznia 
do 8 lutego 2016 r.

RzetelnośćBezpieczeństwo

Wiarygodność Uczciwość

Na problemy ze słuchem

Słuch to bardzo ważny zmysł, którego utrata 
może odebrać radość życia. Czy masz wrażenie, 
że ostatnio ludzie mówią bardzo niewyraźnie? 
Rozmowa telefoniczna nie cieszy cię już tak 
jak dawniej? Sytuacje takie mogą oznaczać, że 
twój słuch jest osłabiony.
– Mając problem ze zrozumieniem rozmówcy i prosząc 
wielokrotnie o powtórzenie, każdy będzie czuł się 
niekomfortowo. W pracy z osobami niedosłyszącymi 
widzę na co dzień, że ludzie, którzy zaniedbują pro-
blem, z czasem zamykają się przed światem zewnętrz-
nym, wstydzą się przed znajomymi, bliskimi, a nawet 
boją się przyznać przed samym sobą, że coś nie gra 
– opowiada Alicja Wolak, kierownik Centrum Słuchu 
Amplifon we Wrocławiu.
Problem ze słuchem powoduje, że źle czujemy się 
nawet wśród najbliższych osób, tracimy kontakt ze 
światem, co może prowadzić do depresji. Ale tak nie 
musi być, ponieważ dziś słuch się bada i w razie potrze-
by zleca aparat.

Problem będzie się pog³ębiać, 
nie minie jak grypa!
W większości przypadków można zapobiec następ-
stwom spowodowanym pogorszeniem słuchu. Jednak 
u wielu osób wciąż pojawia się opór przed próbą 
rozwiązania problemu. Zamiast poprosić o pomoc, 
pacjenci izolują się, wycofują z życia społecznego. – 

Ubytek słuchu zazwyczaj pojawia się powoli, stopniowo 
i przyzwyczajamy się do tego stanu, a to bardzo utrud-
nia diagnozę. Jeżeli odnosisz wrażenie, że nie słyszysz 
niektórych znajomych dźwięków, zbadaj słuch. Profi lak-
tycznie, aby wykryć problem na odpowiednim etapie, 
powinniśmy badać słuch raz w roku. Bardzo ważne jest, 
tak jak w przypadku innych problemów ze zdrowiem, 
aby w odpowiednim czasie trafi ć do specjalisty – wyja-
śnia Alicja Wolak.
Specjalistka dodaje, że można nawet zapomnieć, jak to 
jest dobrze słyszeć. Bo tak naprawdę słyszy nasz mózg, 
a dokładnie ośrodek słuchu. W przypadku długotrwałe-
go uszkodzenia po prostu zapomina, jak brzmią niektóre 
dźwięki, melodie, hałasy. Brzmią ciszej, inaczej, fałszy-
wie, zależy to od rodzaju ubytku.
Badajmy się już teraz, aby zapobiec utracie słuchu, bo 
wtedy nawet najnowocześniejszy aparat słuchowy nie 
rozwiąże kłopotu. Dlaczego? Ponieważ aparat może 
sprawić, że dźwięki staną się głośniejsze, ale pacjent 
nadal nie będzie rozumiał mowy.

Zbadaj słuch już dzisiaj!
Dzięki kampanii zapobiegawczej Amplifon masz moż-
liwość wzięcia udziału w bezpłatnym, kompleksowym 
badaniu słuchu. Każda osoba zainteresowana badaniem 
otrzyma wyznaczony termin, co pozwoli uniknąć czeka-
nia w kolejce. Dodatkowo umożliwiamy wypróbowanie 
aparatów słuchowych w domowych warunkach. Zapew-
niamy dyskrecję. Warto już dzisiaj się zarejestrować! 

W razie dodatkowych pytań, szczegółów 
lub umówienia wizyty zadzwoń pod 
numer: 71 715 27 47 lub 800 88 88 99.

mężczyzny do kobiety, czy rzeczywiście zawodo-
wa współpraca. No, ale on był wytrwały i w końcu 
dopiął swego, czego owocem są nasze córki.
M.W.: No właśnie, wiem, że długo czekali-
ście Państwo na dzieci.
I.Z.-S.: Tak, przez lata się leczyłam, żeby zajść 
w ciążę. Los okazał się jednak dla mnie bardzo 
łaskawy, czego doświadczam zresztą przez całe 
życie. Nie dość, że doczekałam się dwóch pięknych 
córek, to jeszcze Bóg nie pozwolił zabrać jednej 
z nich. Bo Ania w wieku 12 lat zachorowała na bar-
dzo rzadką odmianę nowotworu – na całym świecie 
było tylko 19 takich przypadków. Lekarze nie dawali 
żadnej nadziei… A dziś, nie dość, że moja córka 
jest zdrową, piękną kobietą, to jeszcze dwa mie-
siące temu urodziła piękną, zdrową dziewczynkę! 
No i mamy wielkie szczęście w rodzinie z powodu 
maleńkiej Hani.
M.W.: Jest więc Pani wreszcie babcią, 
a przy tym wciąż atrakcyjną, pełną sił i we-
rwy kobietą. Jakich sposobów Pani używa, 
aby zachować urodę i świetną sylwetkę?
I.Z.-S.: Przede wszystkim codzienna gimnastyka. 
Jak się człowiek dobrze rozgrzeje, to nie jest mu już 
ani zimno, ani smutno. Pływam, jeżdżę na rowerze, 
chociaż muszę przyznać, że nie lubię chodzić. Parę 
lat temu chciano mi wszczepić endoprotezę, ale 
codziennymi ćwiczeniami sama się wyprowadziłam 
na prostą.
Poza tym staram się pozytywnie myśleć. Mam przy 
łóżku „Potęgę podświadomości”, bardzo mądrą 
książkę, z której często korzystam i którą poleci-
łabym wszystkim ludziom, żeby przynajmniej dwa 
razy ją przeczytali, podkreślili ważne fragmenty 
i zaczęli według niej żyć.
Łykam uzupełniające mikroelementy, używam 
kremów przeciwzmarszczkowych z kwasem hia-
lurunowym, korzystam z zabiegów laserem, nie 
oszczędzam na nich, bo twarz jest moją wizytówką. 
Nie korzystam jednak z botoksu i tylko raz w życiu 
zrobiłam lifting, 25 lat temu, po wypadku, do którego 

doszło, gdy byłam w Stanach. Ale na złość i nie-
nawiść żadne kremy nie pomogą. Na szczęście ja 
lubię ludzi i bardzo dużo im zawdzięczam. Również 
to, że po śmierci Zbyszka reaktywowałam zespół.
M.W.: Dla wielu było to dużym zaskocze-
niem. Pół roku po odejściu męża Izabella 
Skrybant-Dziewiątkowska zagrała pierwszy 
koncert!
I.Z.-S.: Wiem, że Zbyszek by tego chciał. Chociaż 
przez kilka miesięcy po jego śmierci miałam zastój, 
nie mogłam pracować, normalnie żyć. Bo przecież 
spędziliśmy razem tyle lat, na scenie i w domu. I jak 
wyszłam pierwszy raz na scenę bez niego, przez 
chwilę dławiło mnie w gardle i bałam się, że nie dam 
rady. Ale wtedy usłyszałam jego głos, jak mówi mi: 
„Dalej, Izka, poradzisz sobie!”
Poza tym chce mi się dalej pracować, to jest chyba 
dla mnie sensem życia. Ruch, taniec dają mi siłę, 
pogodę ducha.

Wywiad

Zadzwoń 
Tel. 608 352 098

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

Ubezpieczenia 
na życie 
dla Seniorów 
i nie tylko. 

Cały wywiad na 
GazetaSenior.pl
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Dzięki implantom 
słuchowym znów 
mogę słyszeć! 
Jeśli źle słyszymy, trudno nam się żyje. By móc 
komunikować się z rodziną, swobodnie robić 
zakupy, pracować czy cieszyć się wolnym 
czasem na emeryturze, słuch jest niezbędny. 
A dobre słyszenie wpływa na jakość całego życia. 
Problemy ze słuchem mogą rozpocząć się 
już po ukończeniu 40. roku życia. Częstym 
objawem jest znaczne pogorszenie rozumie-
nia mowy, co utrudnia kontakt z otoczeniem. 
Osoba z niedosłuchem czuje się wyizolo-
wana z życia społecznego, nie uczestniczy 
w rozmowach podczas spotkań rodzinnych, 
często musi prosić o powtórzenie słów lub 
całych zdań w trakcie załatwiania codzien-
nych spraw w sklepie czy urzędzie.  

¾ seniorów w Polsce ma 
problemy ze słuchem
Obecnie w Polsce żyje ponad 8,3 mln osób 
w wieku 60+ (to 21,5% całej populacji - wg 
GUS, 31.12.2013r.). Niedosłuch u osób w wie-
ku senioralnym staje się coraz poważniej-
szym problemem. Skalę problemu pokazują 
też wyniki badań przeprowadzonych przez 
TNS Polska w 2014 roku dotyczących słuchu 
polskich seniorów. Pokazały one, że wśród 
osób powyżej 60. r. ż. aż 77% ma problemy 
ze słuchem utrudniające swobodną komuni-
kację.  

Gdy aparat słuchowy już nie 
pomaga, rozwiązaniem jest 
implant słuchowy
W wielu przypadkach rozwiązanie problemu 
to aparat słuchowy. Jednak w sytuacji głę-
bokich niedosłuchów lub głuchoty ta forma 

pomocy jest nieskuteczna i nie przynosi po-
prawy słyszenia.
Wtedy jedynym rozwiązaniem jest implant 
słuchowy, czyli elektroniczna proteza zmysłu. 
Jest szansą na powrót do świata dźwięków, 
poprawne rozumienie mowy oraz pełną ko-
munikację z otoczeniem. To całkowicie bez-
pieczna metoda, dzięki której słuch odzyska-
ło ponad 350 000 osób na całym świecie.
W Polsce implanty ślimakowe stosowane są 
od prawie 25 lat. Niestety, wciąż jeszcze wiele 
osób dotkniętych problemami ze słuchem nie 
wie, że takie urządzenie może być niezwykle 
pomocne w leczeniu głuchoty i głębokich nie-
dosłuchów, niezależnie od wieku. 

Implanty słuchowe – 100% 
refundacji NFZ bez względu 
na wiek 
W Polsce procedura leczenia głuchoty me-
todą implantów słuchowych jest w cało-
ści refundowana przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. NFZ pokrywa koszty całego pro-
cesu związanego z wszczepieniem implantu 
słuchowego, obejmującego badania kwali-
fi kacyjne, zakup implantu oraz opiekę szpi-
talną i rehabilitacyjną. Wiek nie stanowi tu 
przeszkody – z refundacji może skorzystać 
dziecko, jak i osoba dorosła – nie ma górnej 
granicy wieku.

Prawdziwa historia Pana Mieczysława
Pan Mieczysław Suchodół z Lubartowa (na zdjęciu wraz z żoną) 
to pogodny, emerytowany nauczyciel. ¯yje aktywnie i czerpie 
z życia, ile się da. Mimo problemów ze słuchem nie opuszcza go 
dobry humor. Kontakt ze środowiskiem umożliwia mu wszcze-
piony implant słuchowy z procesorem dźwięku. Ale nie zawsze 
tak było…
Kiedy rozpoczynał karierę w oświacie, nic nie wskazywało na to, 
że straci słuch. Jednak już w wieku 35 lat zauważył, że z jego 
słuchem coś się dzieje. Ale wstydził się przyznać do tego, że sta-
je się osobą niesłyszącą. A niedosłuch pogłębiał się z każdym 
rokiem.
W wieku 51 lat musiał przejść na emeryturę.
– Warunki zdrowotne nie pozwoliły mi dalej pracowaæ. Po prostu 
nie chciałem mêczyæ siebie i nie chciałem mêczyæ ludzi – wspo-
mina.
Przez wiele lat korzystał z aparatu słuchowego, ale i on przestał  
mu pomagać. W końcu stało się najgorsze. Pan Mieczysław prze-
stał słyszeć niemal zupełnie.
– Wtedy dopiero odczułem, co to znaczy słuch. Co to znaczy utra-
ta słuchu! – mówi.
W momencie, kiedy przestał słyszeć, całkowicie wyłączył się 
z życia towarzyskiego.
– Czułem siê jak odludek! Unikałem spotkañ ze znajomymi dlate-
go, ¿e bałem siê, ¿e nie bêdê mógł z nimi rozmawiaæ.
W 2012 roku pojawiło się w prasie ogłoszenie odnośnie bezpłat-
nego badania słuchu dla seniorów, którym aparat już nie poma-
ga. I podczas badań okazało się, że głęboki niedosłuch Pana 
Mieczysława kwalifi kuje go do wszczepienia implantu. Parę mie-
sięcy później mężczyźnie został wszczepiony implant słuchowy, 
który odmienił jego los.
– Po prostu przywrócił mi ¿ycie. Mogê w tej chwili kontaktowaæ 
siê z otoczeniem, z kolegami. Wróciłem w zasadzie do dawnego 
¿ycia. Poczułem, ¿e jestem pełnowartościowym człowiekiem.

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny
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Zabieg usunięcia zaćmy wiąże się z koniecznością wszczepienia nowej so-
czewki wewnątrzgałkowej. Jaką soczewkę wybrać? Która będzie najlepsza? 
Czy są jakieś ograniczenia dotyczące soczewek? Podpowiadamy, jakie roz-
wiązania wybrać.

Zaćma i wybór soczewki.
Pytania od pacjentów.

Bez okularów po zabiegu
Mam 58 lat i pogorszył mi się wzrok. Diagnoza: za-
ćma. Jestem aktywna zawodowo – pracuję jako 
księgowa i prawie 8 godzin dziennie spędzam przed 
komputerem. Chciałabym uwolnić się wreszcie od 
okularów. Moja starsza siostra też nosiła okulary do 
chodzenia, drugą parę miała do czytania, a po ope-
racji nie nosi ŻADNYCH okularów! Czy ja też mogę 
być zoperowana w podobny sposób?- Maria, 58 lat.
Współcześnie istnieje wiele różnych rodzajów socze-
wek pozwalających na indywidualne podejście do 
potrzeb i przyzwyczajeń pacjenta.
Klasyczny podział obejmuje:
Soczewki jednoogniskowe, które pozwalają 
widzieć ostro jedynie na jedną odległość (np. tylko 
do chodzenia albo tylko do czytania). Ale do patrze-
nia na inne odległości pacjent będzie już wymagał 
okularów.
Soczewki wieloogniskowe, które pozwalają 
widzieć ostro we wszystkich odległościach (np. do-
bre widzenie do chodzenia, do pracy przy kompute-
rze oraz do czytania). Zyskujemy wtedy pełną nie-
zależność od okularów. Soczewki wieloogniskowe 
wykorzystują zdolności adaptacyjne naszego mózgu 
na podobnej zasadzie jak okulary progresywne, czyli 
pacjent „przyzwyczaja się” do nowego sposobu po-
strzegania.

Astygmatyzm a widzenie po zabiegu
Zawsze miałam astygmatyzm, problem z doborem 
szkieł w okularach i w związku z tym musiałam się 
przyzwyczajać do nowych okularów nawet przez kil-
ka tygodni. Czekam na zabieg usunięcia zaćmy, ale 
nie wiem, w jaki sposób mój astygmatyzm wpłynie 
na moje widzenie po zabiegu. Czy można go usunąć 
przy operacji zaćmy?- Anna, 70 lat.

Niekiedy występuje konieczność skorygowania 
astygmatyzmu pacjenta za pomocą specjalnych 
soczewek torycznych, których powierzchnia jest 
specjalnie dopasowana do oka pacjenta. Mamy do 
wyboru zarówno soczewki jednoogniskowe, jak i wie-
loogniskowe, co pozwala na dobór odpowiedniej so-
czewki do potrzeb pacjenta.

Czym jest „żółta soczewka”?
Byłam na wizycie u lekarza okulisty, mam zaćmę i je-
stem już zapisana na zabieg. Otrzymałam dużo infor-
macji o samym zabiegu i możliwości wyboru soczew-
ki. To bardzo ważna decyzja, bo przecież taki zabieg 
ma się tylko raz! Ostatnio moja sąsiadka miała ope-
rację zaćmy i dostała „żółtą” soczewkę. Chciałabym 
się dowiedzieć, co to takiego? Czy to jak ciemne oku-
lary? – Teresa, 65 lat.
Obecnie większość urządzeń takich jak monitory 
komputerów, ekrany telewizorów, smartfony czy ta-
blety, a nawet niektóre billboardy emitują nadmiernie 
niebiesko-fi oletowe światło z zakresu światła widzial-
nego. Światło to powoduje m.in. powstawanie scho-
rzeń siatkówki. Ze względu na to soczewki mogą do-
datkowo posiadać ochronny „żółty” fi ltr powodujący 
blokowanie szkodliwego dla oka niebieskiego pasma 
promieniowania słonecznego, jak również promienio-
wania UVA.  

Modyfi kacje po zabiegu
Jestem emerytem, cztery miesiące po zabiegu za-
ćmy w jednym oku 4 miesiące temu. Daleko widzę 
dobrze, ale do czytania muszę nosić okulary, cały 
czas je gubię. A przy robieniu zakupów denerwuje 
mnie ciągłe zakładanie i zdejmowanie okularów, gdy 
tylko chcę coś przeczytać. Czy mam jeszcze szansę 
na pozbycie się okularów? Czy konieczne są dwie 
takie same soczewki?

Preferowanym wyborem przy wszczepionej jednej 
soczewce wieloogniskowej jest zastosowanie drugiej 
też wieloogniskowej soczewki do drugiego oka. Cza-
sami dopuszczalne są jednak modyfi kacje ze wzglę-
du na stan drugiego oka, charakter pracy pacjenta 
czy inne czynniki.
Optymalny wybór rodzaju soczewki powinien wynikać 
z jasnego określenia oczekiwań ze strony pacjenta 
w porozumieniu z prowadzącym go lekarzem okulistą.

REKLAMA
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Jasna strona późnego wieku

Jak się starzeć, żeby być szczęśliwym? Dlaczego powin-
niśmy doceniać seniorów? Czy starsza osoba potrafi się 
bardziej cieszyć od młodszej? O tym rozmawiali naukowcy 
podczas XII Międzynarodowego Kongresu Psychogeria-
trycznego, współorganizowanego przez Instytut Gerontolo-
gii Angel Care.

Naukowcy są zgodni co do jednego: aktywność – 
zarówno fizyczna, jak i intelektualna – jest bardzo 
ważna dla szczęśliwego życia na emeryturze. Jej 
znaczenie od zawsze podkreśla prof. Shlomo Noy, 
światowej sławy geriatra, współzałożyciel centrum 
seniora Angel Care, który był jednym z prelegentów 
na XII Międzynarodowym Kongresie Psychogeria-
trycznym.
- Najlepiej być aktywnym przez całe życie, wówczas 
będziemy czerpać największe profity, ale pamiętaj-
my, że na zmianę stylu życia nigdy nie jest za póź-
no – mówi prof. Shlomo Noy. – Ćwiczenia fizyczne 
i aktywność intelektualna wpływa pozytywnie na na-
sze zdrowie, sprawność psychoruchową i poczucie 
szczęścia. To wszystko przekłada się na wyższą ja-
kość życia w starszym wieku.

Łatwiej się cieszyć
 „Jasna strona późnego wieku” – wykład prof. Jerzego 
Vetulaniego, neurobiologa z Instytutu Farmakologii 
PAN w Krakowie, skupiał się na pozytywnych aspek-
tach starzenia się. Profesor cytując badania, podając 
przykłady, a nawet przytaczając historie z własnego 

życia, udowadniał, że można starzeć się dobrze, o ile 
tylko chce się być aktywnym i twórczym.
Profesor tłumaczył, że mózg wcale nie starzeje się 
szybko, raczej zmieniają się jego funkcje: niektóre się 
psują, natomiast inne poprawiają. Co prawda wolniej 
się uczymy, lecz na przykład powiększamy zasób 
słów, a nasze funkcje werbalne mogą się nieustannie 
polepszać.
Poprawia się także emocjonalność, która się stabi-
lizuje, a zmniejsza neurotyzm. Z wiekiem potrafimy 
coraz bardziej się cieszyć – i to z niewielkich spraw, 
np. z krajobrazu czy z rozmowy z drugą osobą. Bada-
nia wskazują również na to, że łatwiej skupiamy się 
na pozytywnych aspektach, a mniejszy wpływ mają 
na nas te negatywne.
Według naukowca starość ma kluczowe znaczenie 
dla przetrwania ludzkiego gatunku. Co więcej, ewo-
lucja człowieka to w dużej mierze zasługa instytucji 
babci. Babcie opiekowały się wnuczętami, a w pełni 
sprawni rodzice mogli wówczas zadbać o zapewnie-
nie wyżywienia. Starsze osoby były – i są – więc bar-
dzo w społeczeństwie potrzebne.
- Starość oznacza też mądrość. Z wiekiem pamię-

naukowo o starzeniu się

fot. XII Kongres Psychogeriatryczny_prof. Kiejna_prof. Noy_prof. Davidson

tamy coraz więcej, a to oznacza ogromne doświad-
czenie. W stadzie słoni najważniejsza jest najstarsza 
samica, która prowadzi resztę. Gdy ona umiera, sta-
do dużo traci – mówi prof. Jerzy Vetulani. – U ludzi 
przykładem mogą być Indianie Ache, wśród których 
najwięcej mięsa zdobywają łowcy w wieku 40-60 lat. 
Na polskim gruncie mają tak grzybiarze – najstarsi 
zbierają najwięcej.

Seks jest dobry
W ostatniej części prezentacji prof. Jerzy Vetulani 
poruszył kwestię aktywności seksualnej w starszym 
wieku. Podkreślił, że seks jest naturalny i niezwykle 
ważny dla człowieka – na każdym etapie życia.
- Seks silnie pobudza układ nagrody. To potężne na-
rzędzie emocjonalne. Ma znakomity wpływ na zdro-
wie i ogólnie na jakość naszego życia – mówi prof. 
Vetulani. – W późniejszym wieku seks służy głównie 
do utrzymania więzi. Szalenie ważne jest też przytu-
lanie, dotykanie i ocieranie. Według badań 30% Ame-
rykanów po osiemdziesiątce uprawia seks. Ponadto 
jeden orgazm w tygodniu przekłada się u mężczyzn 
na zmniejszenie ryzyka śmierci w danym roku o 50%.
Podsumowując wykład, prof. Jerzy Vetulani powie-
dział, że ogólnie na starzenie się źle wpływa leniwy 
tryb życia. Warto więc być aktywnym. Następnie tę 
puentę znakomicie uzupełnił prof. Tadeusz Parnow-
ski, prezes Polskiego Towarzystwa Psychogeria-
trycznego. Podczas wykładu „Jak to jest: być starym 
i szczęśliwym” zastanawiał się nad miejscem osób 
starszych w społeczeństwie. 
Co wpływa na stan zdrowia i poczucie szczęścia? 
Jako najważniejsze czynniki prof. Tadeusz Parnow-
ski wskazuje styl życia rozumiany jako potrzeby, któ-
re zaspokajamy. Jeśli ktoś zaleca nordic walking, ale 
nie sprawia nam to przyjemności, to wybierzmy pły-
wanie, które lubimy od dziecka. 
- W przypadku podejmowania aktywności dodatkowo 
pozytywny wpływ ma ich zmienność. Można uczest-
niczyć w wykładach na Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku, ale też brać udział we wspólnym pieczeniu chle-
ba, malowaniu czy wędkowaniu. Aktywności najlepiej 
dobierać indywidualnie do swoich potrzeb, zmieniać, 
dopasowywać – mówi prof. Parnowski.
Ogromne znaczenie ma to, jak osoby starsze funkcjo-
nują w społeczeństwie. Seniorzy są często pozosta-
wiani samym sobie, izolowani społecznie, samotni. 
To prowadzi nawet do niedożywienia i niedowodnie-
nia i ma zgubny wpływ. Metodą na radzenie sobie 
z izolacją społeczną będzie indywidualny kontakt 
z osobą starszą, np. pracownika instytucji społecz-
nej, który będzie odwiedzał seniora. Prof. Parnowski 
zaznacza jednak, że nie może to być kontakt zbyt 
częsty, optymalnie raz w tygodniu.

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

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

Promocyjna cena: 74 zł
Regularna cena: 88 zł

Zamówienia
Strona producenta:
www.NaturalnaK2.pl

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

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

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

Najlepsze apteki 
na terenie kraju
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POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH 
ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI 

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK 
DIAGNOZY I REHABILITACJI 

DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU
ul. Braniborska 2/10 
53-680 Wrocław
tel. (71) 355 67 19
www.osrodek-pzg.pl
osrodek@osrodek-pzg.pl

APARAT SŁUCHOWY DLA SENIORA
Aparaty słuchowe to rozwiązanie 
najczęściej zalecane osobom starszym 
z niedosłuchem. Na czym polega 
specyfi ka protezowania słuchu 
u seniorów, wyjaśnia Aldona Sobiecka 
protetyk słuchu z Polskiego Związku 
Głuchych.
Presbyacusis defi niuje się zazwyczaj jako 
niedosłuch typu odbiorczego (wynikający 
z uszkodzenia ucha wewnętrznego) w zakresie 
wysokich częstotliwości, spowodowany 
procesami starzenia się organizmu. Niedosłuch 
wysokoczęstotliwościowy u osób starszych 
generuje jednak inne problemy niż u osób 
młodych – seniorzy mają o wiele większe 
trudności z rozumieniem mowy, zwłaszcza 
w trudnych warunkach akustycznych, np. 
na ulicy, w głośnych, gwarnych miejscach. 
Dlatego ważniejszy niż słyszenie wszystkich 
otaczających dźwięków może okazać się 
komfort słyszenia.
Jaki model najlepszy dla seniora?
Przy wyborze modelu aparatu u osób starszych 
zazwyczaj mniejszy nacisk należy kłaść na 
estetykę, a większy na wygodę i komfort 
użytkowania. Ważne, by osoba korzystająca 
z aparatu była w stanie sama go obsłużyć, 
nie miała trudności z zakładaniem wkładki 
czy wymianą baterii. Zapraszamy do naszego 
Ośrodka - pomożemy dobrać najlepszy aparat 
dla Seniora. 

ZAPRASZAMY DO OŚRODKA PZG

Sztuczna szczęka to nie rozwiązanie
All-on-4®

Skuteczna metoda leczenia bezzębia
przy pomocy rozwiązań Nobel Biocare
Leczenie metodą All-on-4® oznacza zastąpienie brakujących łuków 
zębowych przy użyciu mostu obejmującego cały łuk zębowy, opartego 
na zaledwie czterech implantach stomatologicznych. Dzięki temu, że 
wystarczy mniejsza liczba implantów, skróceniu ulega całkowity koszt 
leczenia. 

Sprawdzone i udokumentowane naukowo
Metoda All-on-4® opiera się na sprawdzonych efektach klinicznych 
badań, w których wszczepiono cztery implanty i na nich oparto 
uzupełnienie całego łuku zębowego. Pochylone implanty stosuje się 
w praktyce klinicznego od ponad dziesięciu lat, uzyskując korzystne 
wyniki. 

Różne możliwości protetyczne

Dobra stabilizacja przy użyciu 
jedynie czterech implantów

Zapraszamy do rekomendowanej kliniki

Kamieńskiego 142, Wrocław
(071) 327 63 13,  604 609 012
www.dental-med.com.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji zajrzyj na   nobelbiocare.pl

REKLAMA

Refundacja NFZ

Specjalistyczny Sklep Medyczny oferuje:
 - sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny
 - artykuły przeciwobrzękowe i przeciwżylakowe
 - artykuły przeciwodleżynowe
 - pieluchomajtki
 - sprzęt stomijny, środki do pielęgnacji stomii
 - cewniki zewnętrzne i wewnętrzne
 - peruki, protezy piersi, bieliznę protetyczną 
 - kostiumy kąpielowe

3 lokalizacje we Wrocławiu:

pl. Hirszfelda 16/17
tel. 71 333 25 45

ul. Joannitów 10/12
tel. 71 783 30 40

ul. Kamieńskiego 73a
tel. 71 327 01 80

www.remedium.org.pl

Tel. 608 352 098

Potrzebny kredyt 
gotówkowy, 
samochodowy, 
hipoteczny?

Zadzwoń i sprawdź, jaką ratę zapłacisz.

Oferta 25 banków w jednym miejscu. 
Oszczędzasz czas i pieniądze. 

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny
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salon ³azienek i p³ytek sanPol
WROCŁAW, ul. Polna 1, Bielany Wrocławskie
pn-pt 10.00 - 18.00, sb 10.00 - 16.00

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

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

Nasi doradcy dzięki swojemu doświadczeniu i fachowej wiedzy, 
podpowiedzą jak zrobić to funkcjonalnie, modnie i wygodnie. 
twoja ³azienka będzie piękna i bezpieczna.

Urządzasz łazienkę? 

Porozmawiajmy o Twojej łazience

Ponad
20 lat 

doświadczenia

salony sanPol to:

zapraszamy!

www.sanpol.pl

dla odwiedzających nasz Salon z tą gazetą do 31.03.2016

Upominek

Pomysłowość oszustów nie zna granic. 
Kolejna metoda oszukiwania seniorów "na lekarza".
Włocławscy policjanci poszukują sprawcy oszustwa. Dokonała go na 
szkodę starszej pani kobieta, która podała się za lekarza. Na skutek takiej 
„wizyty lekarskiej” poszkodowana straciła kilkanaście tysięcy złotych, 
całe swoje oszczędności. Policjanci apelują o wyjątkową ostrożność!

W czwartek po południu do włocławskich policjantów 
dotarło zgłoszenie o kradzieży kilkunastu tysięcy zło-
tych na szkodę starszej pani. Ze wstępnych policyj-
nych ustaleń wynika, że 82-letnia kobieta wracając z 
zakupami do domu została zaczepiona przy windzie 
przez nieznajomą kobietę. Zaoferowała ona staruszce 
swoją pomoc. Nieznajoma wniosła torbę z zakupami 
do mieszkania. Przedstawiła się jako lekarka. Powie-
działa że mogłaby zdiagnozować stan zdrowia star-
szej pani. Zaczęła oglądać dłonie, inne części ciała 
82-latki. W międzyczasie stwierdziła, że do mieszka-
nia przyjdzie jeszcze jej kierownik. I rzeczywiście po 
chwili do mieszkania wszedł nieznajomy mężczyzna.
- Najprawdopodobniej w czasie trwającego „bada-
nia” nieznajomy zainteresował się pozostałą czę-
ścią mieszkania. Kiedy po chwili nieznajomi opuścili 
mieszkanie starsza pani sprawdziła zawartość szafy. 
Niestety w szafi e, w której znajdowały się oszczędno-
ści jej życia pozostała tylko pusta koperta. O całym 
zajściu poszkodowana powiadomiła policję. Mundu-
rowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawców. 
Na razie nieskuteczne – informuje nadkom. Małgo-
rzata Marczak, Ofi cer Prasowy KMP Włocławek

Policja apeluje!
Staraj się zachować zasadę ograniczonego zaufa-
nia szczególnie w stosunku do nieznajomych. Nie 
daj się skusić intratnym ofertom handlowym. Nie 
poddawaj się darmowym badaniom lekarskim. 
Nie wierz w możliwość dofi nansowania do lecze-
nia czy też zakupu leków! Zachowując ostrożność 
i zdrowy rozsądek zachowasz swoje oszczędno-
ści i nie staniesz się ofi arą przestępstwa!

Miłosz Sałaciński 
korespondent Gazety Senior

Policja
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REKLAMA

Bezpieczny 
dorobek życia
Jak skutecznie chronić mieszkanie, kosztowności, rzeczy 
osobiste a nawet odpowiedzialność wobec innych. Z cyklu 
Ekspert Radzi, o ubezpieczeniach opowiada Łukasz Marszałek.

Ubezpieczenie mieszkań jest dziś bardzo powszech-
ne. Jego tradycja w Polsce sięga początków XIX wie-
ku, kiedy rozpoczęto ubezpieczać budynki od ognia. 
Od tamtego czasu ubezpieczenia bardzo się rozwi-
nęły. Dlatego warto wiedzieć, jakie mamy dziś możli-
wości skutecznej ochrony naszego majątku i dorobku 
życia.

Los płata nam fi gle
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych to 
podstawa ubezpieczenia. Jakie wypadki najczęściej 
kryją się pod pojęciem „zdarzenie losowe”? Według 
większości defi nicji zawartych w tzw. Ogólnych Wa-
runkach Ubezpieczenia (OWU) są to m.in.: pożar, 
uderzenie pioruna, wybuch, zalanie, huragan, grad, 
napór śniegu, działanie dymu i sadzy, upadek drzewa 
lub masztu, uderzenie pojazdu, zniszczenia w wyni-
ku akcji ratowniczej, itp. Jeśli mieszkamy na terenie 
zagrożonym powodzią, należy zawsze sprawdzić 
czy podstawowe ubezpieczenie od ognia i innych 
zdarzeń losowych obejmuje także powódź, ponieważ 
często za ubezpieczenie od powodzi należy dodat-
kowo zapłacić.

£ukasz Marsza³ek
Właściciel agencji ubezpieczeniowej 
i fi rmy pośredniczącej w udzielaniu kredytów, 
Ekspert Gazety Senior.

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatnyFinanse

Jak się ochronić przed wyłudzeniem 
kredytu na nasze dane?
Czym jest historia kredytowa? Czy każdy 
powinien mieć historię swoich zobowią-
zań i jakie będzie miał z tego korzyści? 
Czy można ochronić nasze dane na wy-
padek wyłudzenia kredytu? Na te i inne 
pytania naszych czytelników odpowiada-
ją eksperci Biura Informacji Kredytowej.
Historia kredytowa to nasz „fi nansowy autoportret” 
– obraz tego, jak solidnie regulujemy swoje zobo-
wiązania. Składają się na nią informacje na temat 
naszych kredytów przekazywane do BIK przez ban-
ki, SKOK-i lub inne upoważnione instytucje. Do BIK 
przekazywane są zarówno informacje pozytywne 
(o terminowych spłatach), jak i negatywne (o opóź-
nieniach lub zaległościach). Na pytania seniorów do-
tyczące danych w BIK odpowiadają eksperci. 

Nasze dane w BIK
W jakiej sytuacji moje dane trafi ą do BIK? Czy je-
śli poręczę pożyczkę szwagierce, będę fi gurował 
w tej ewidencji? – pyta pan Stanisław, 70-letni 
emeryt z Wrocławia.

Ekspert BIK: Pana dane są przesyłane do BIK 
za każdym razem, gdy składa Pan wniosek o kredyt 
lub pożyczkę w banku lub SKOK-u współpracują-
cym z BIK. Informacja o Panu trafi a do BIK także 
wtedy, gdy ktoś, np. szwagierka składa wniosek 
o udzielenie kredytu, w którym Pan występuje jako 
poręczyciel.
Następnie, już po udzieleniu kredytu lub pożyczki, 
do BIK spływają informacje o tym, jak spłaca Pan 
swoje zobowiązania w tym także jak spłacany jest 

poręczony kredyt (terminowo czy z opóźnieniami). 
Dane te są przekazywane (aktualizowane) przez 
bank lub SKOK przynajmniej raz w miesiącu przez 
cały okres, w którym został zaciągnięty lub podżyro-
wany kredyt.

Sprawdzanie informacji w BIK
Jak mogę sprawdzić informacje na swój temat w 
BIK?- pyta pani Maria, 62-letnia rencistka.

Ekspert BIK: Jest kilka sposobów. Najprostszy 
to założenie konta w portalu BIK i skorzystanie 
z oferty dla konsumentów. Można przetestować 
wszystkie produkty za darmo zakładając Konto 
Próbne, ważne przez 60 dni. W ten sposób sprawdzi 
Pani swoją historię kredytową, ocenę punktową, 
a także uaktywni Pani Alerty BIK, które m.in. chronią 
przed wyłudzeniem kredytu na Pani dane.
Raport BIK na swój temat  można pobrać osobi-
ście w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK. 
Można również wysłać pisemny podpisany wniosek 
o udostępnienie informacji zawierający dane identy-
fi kacyjne (imię/imiona, nazwisko, adres zameldowa-
nia, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub 
paszportu).
Jeśli Pani bank ma w ofercie produkty BIK, to swoją 
historię kredytową wraz z oceną punktową może 
Pani sprawdzić także za pośrednictwem bankowo-
ści elektronicznej. W tej chwili taką możliwość mają 
klienci Banku Pekao, Inteligo, PKO, PBS Bank.

Ochrona przed wyłudzeniem kredytu
Boję się, że ktoś, znając moje dane, może wziąć 
kredyt. Czy są jakieś sposoby na to, aby ochro-
nić się przed takim wyłudzeniem?- pyta pan 
Roman, 65-letni emeryt.

Ekspert BIK: Aż 11% Polaków zgubiło swój do-
wód osobisty, 5% padło ofi arą jego kradzieży, a 3% 
doświadczyło kradzieży hasła do konta czy skrzynki 
e-mailowej – wynika z badania BIK. Skradzioną toż-
samość coraz częściej wykorzystują grupy przestęp-
cze, m.in. do wyłudzenia kredytu na nasze dane.
Dlatego warto korzystać z Alertów BIK: alertu chro-
niącego przed wyłudzeniem kredytu oraz alertu in-
formującego o pogarszającej się historii kredytowej.
Alert chroniący przed wyłudzeniem kredytu jest 
pomocny w sytuacji, gdy ktoś posłuży się Pana da-
nymi i będzie próbował wyłudzić kredyt bądź kupić 
coś na raty. Wtedy instytucja kredytowa wysyła do 
BIK zapytanie w celu zweryfi kowania wiarygodności 
kredytowej osoby, której dane wykorzystuje złodziej. 
W tym samym czasie Pan otrzyma alert w postaci 
sms lub wiadomości e-mail (w zależności od trybu, 
jaki został wybrany).
Alert informujący o pogarszającej się historii kredy-
towej przyda się w sytuacji, gdy poręczył Pan komuś 
kredyt, a w spłatach pojawią się opóźnienia. Wtedy 
otrzyma Pan alert informujący o tym fakcie. Należy 
jednak pamiętać, że opóźnienia w spłacie porę-
czonego kredytu pogarszają również Pana historię 
kredytową.
Jeśli doświadczymy kradzieży bądź zagubienia do-
wodu osobistego, posiadając konto w BIK, możemy 
go natychmiast zastrzec. Wtedy informacja jest 
przekazywana do Systemu Dokumenty Zastrzeżone 
prowadzonego przez Związek Banków Polskich, 
a dokument zostaje wyłączony z obiegu. Informacja 
o tym fakcie dociera do wszystkich banków, poczt 
i operatorów telefonii komórkowej.
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Dom to coś więcej niż mury
Jeśli już mamy ubezpieczenie mieszkania lub domu 
od ognia innych zdarzeń losowych w wersji podsta-
wowej, to w praktyce ubezpieczyliśmy, potocznie mó-
wiąc, tylko „mury”. Takie ubezpieczenie poza szkiele-
tem budynku nie obejmuje innych elementów takich 
jak np. okna, rolety, tynki, urządzenia gospodarstwa 
domowego (pralka, zmywarka, kuchenka), instalacja 
(elektryczna, wodna, gazowa) pomalowane ściany, 
wykładziny czy ścianki działowe wykonane z płyt gip-
sowo-kartonowych. Wymienione rzeczy to w żargo-
nie ubezpieczeniowym tzw. elementy stałe. Często 
w wyniku pożaru mury uda się ocalić, ale doprowa-
dzenie domu do stanu, w którym będzie można za-
mieszkać, kosztuje najwięcej. Warto o tym pomyśleć 
wcześniej.
Rzeczy należące do nas i do naszych domowników, 
znajdujące się w mieszkaniu, takie jak telewizor, kom-
puter, aparat fotograficzny, meble, pieniądze, odzież, 
sprzęt medyczny, rehabilitacyjny czy turystyczny, 
w ubezpieczeniach nazywane mieniem ruchomym, 
również nie wchodzą w zakres ubezpieczenia pod-
stawowego. Należy o tym pamiętać. Tylko rozsze-
rzając zakres ubezpieczenia o elementy stałe i/lub 
mienie ruchome, zabezpieczamy przed skutkiem 
zdarzeń losowych nie tylko mieszkanie, ale także to 
co się w nim znajduje.

Łapać złodzieja
A co na wypadek włamania do mieszkania i kradzie-
ży? Niestety złodzieje często wybierają na swój cel 
mieszkania seniorów, podejrzewając, że w kredensie 
znajdą pieniądze, biżuterię, którą seniorzy często 
trzymają w domu zamiast w banku. Od takich zda-
rzeń również możemy się ubezpieczyć przy okazji 
ubezpieczania mieszkania. Wystarczy w tym celu 
rozszerzyć ubezpieczenie o kradzież mienia rucho-
mego i elementów stałych. Tu ważna podpowiedź, 
zazwyczaj musimy wybrać czy ubezpieczamy przed-
mioty wg. ich wartości rzeczywistej czy tzw. odtwo-
rzeniowej. Jeśli wybierzemy wartość rzeczywistą, to 
otrzymamy odszkodowanie odpowiadające wartości 
skradzionych przedmiotów z uwzględnieniem ich zu-
życia. Przykład: telewizor kupiony 4 lata temu za 3 
tys. zł dziś może być wart 800 zł. W takim przypadku 
otrzymamy 800 zł odszkodowania.
Jeśli wybraliśmy opcję odtworzeniową, wówczas 
ubezpieczyciel wypłaci nam kwotę, jaką dziś musimy 
zapłacić za nowy telewizor tej samej klasy. Przykład: 
Nasz czteroletni telewizor kosztował 3 tys. zł, a dziś 
tej samej klasy telewizor można kupić za 2,5 tys, na-
sze odszkodowanie wyniesie 2,5 tys. zł. Ta wartość 
daje nam szansę zakupienia nowego przedmiotu tej 

samej klasy. Wiąże się to z nieco wyższą składką niż 
w przypadku opcji z wartością rzeczywistą.
Jako ciekawostkę dodam, że są na rynku oferty, w ra-
mach których, ubezpieczyciel pokryje koszty wymia-
ny zamków w sytuacji zgubienia lub utraty kluczy do 
mieszkania.

Nie mam portfela...
Ubezpieczając mieszkanie powinniśmy pomyśleć 
również o bezpieczeństwie naszych rzeczy osobi-
stych, które nosimy przy sobie wychodząc z domu. 
Istnieje możliwość ubezpieczenia przedmiotów pod-
ręcznych na wypadek rozboju i ich kradzieży. Chroni-
my w ten sposób m.in. portfel, pieniądze, karty płat-
nicze, laptop, telefon komórkowy, zegarek, klucze do 
miejsca ubezpieczenia, bilety a nawet okulary.

Bez złotej rączki się nie obejdzie
Bardzo ciekawą opcją dodatkową oferowaną przy 
ubezpieczeniach mieszkań jest tzw. Home Assi-
stance. Za stosunkowo niewielką opłatą dodatkową, 
możemy skorzystać z pomocy specjalistów w sytu-
acjach awaryjnych w naszym mieszkaniu. Przykłado-
wo ubezpieczyciel na swój rachunek wezwie hydrau-
lika, gdy przecieka rura, ślusarza, gdy nie możemy 
otworzyć drzwi do mieszkania, szklarza, gdy wybito 
szybę w mieszkaniu, elektryka, gdy np. nastąpiło 
zwarcie przewodów, a także innych specjalistów. 
Ochrona obejmuje często nawet wezwanie fachowca 
i pokrycie kosztów naprawy sprzętu komputerowego 
czy urządzeń AGD. Pamiętajmy, że zazwyczaj liczba 
interwencji, z których możemy bezpłatnie skorzystać 
w ramach ubezpieczenia, jest dokładnie określona 
w danym roku.

Kacperek porysował 
auto sąsiadowi
Opcją godną rozważenia podczas ubezpieczania 
mieszkania jest ubezpieczenie odpowiedzialno-
ści cywilnej (OC) w życiu prywatnym. Dzięki niemu 
ubezpieczamy się na wypadek wyrządzenia szkody 
innej osobie lub jej majątkowi, pod czym kryje się 
np. upuszczenie doniczki na przechodnia podczas 
podlewania kwiatów, potrącenie pieszego rowerem. 
Dodatkowo często ubezpieczenie pokryje szkody 
wyrządzone przez dziecko pozostające pod naszą 
opieką (np. wnuka), który mógł rowerkiem porysować 
auto zaparkowane przy chodniku. Ważna informacja 
dla posiadaczy pupili, OC w życiu prywatnym obej-
mie także szkody wyrządzone przez zwierzęta domo-
we – np. pogryzienie.
Wymienione wyżej dodatkowe opcje to nie wszystkie, 
z których możemy skorzystać ubezpieczając miesz-
kanie. W kolejnym odcinku opowiem m.in. o ubez-

pieczeniu, dzięki któremu możemy skorzystać z po-
mocy medycznej w nagłej chorobie, ubezpieczyć się 
od nieszczęśliwych wypadków (np. złamań) a nawet 
od kosztów prawnych w sytuacji, gdy zostaniemy po-
zwani do sądu.

Ile to wszystko kosztuje...
Podstawowe ubezpieczenie mieszkania od ognia 
i innych zdarzeń losowych można dziś kupić już od 
kilkudziesięciu złotych rocznie. Nie jest to duży wy-
datek biorąc pod uwagę wartość mieszkania czy 
domu. Ostateczna kwota składki rocznej zależy od 
kwoty ubezpieczenia (tzw. suma ubezpieczenia), 
metrażu mieszania i dodatkowych opcji, z których 
skorzystamy. Składkę liczy się osobno dla każdego 
klienta. Dlatego już dziś zapraszam do skorzystania 
z bezpłatnej kalkulacji składki, także osoby, które 
posiadają ubezpieczenie mieszkania, ale chciałyby 
sprawdzić, czy mogą otrzymać korzystniejszą ofertę 
lub rozszerzyć ochronę o dodatkowe opcje. Oferuje-
my także ubezpieczenia komunikacyjne (OC, Auto-
Casco, CarAssistance) oraz ubezpieczenia na życie 
– także dla seniorów do 70 r.ż.

Uwaga: 
Organizujemy bezpłatnie 
wykłady i pogadanki 
w klubach seniora, 
stowarzyszeniach, 
uniwersytetach trzeciego 
wieku, na wybrany 
przez Państwa temat 
z ubezpieczeń lub 
bankowości. Spotkanie 
ma wyłącznie charakter 
edukacyjny. Spotkaniom 
patronuje Gazeta Senior. 
Zapraszam do kontaktu.

Łukasz Marszałek

Sprawdzam
Aby policzyć roczną składkę ubezpieczenia mieszkania, dowiedzieć 
się z jakich dodatkowych opcji mogą Państwo skorzystać, proszę 
zatelefonować lub wysłać SMS na numer 608 352 098 (koszt jak za 
standardowy SMS według stawki operatora), podając w treści  
3 informacje:

Istnieje również możliwość spotkania: podczas dyżurów w siedzibie Redakcji Gazety 
Senior, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub z dojazdem do Państwa 
domu bądź pobliskiej kawiarni.

1. metraż mieszkania
2. kod pocztowy
3. kwotę ubezpieczenia
Przykładowy SMS: 50 m2, 50-000, 200 tys.

Finanse

marsza³ek 608 352 098
kredyt | ubezpieczenia
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4 x nocleg, śniadanie, obiadokolacja
Dzieci 3-10lat – 300 zł

Każdy pakiet zawiera:
• bogate świąteczne menu oparte na 

tradycyjnej kuchni polskiej
• 1 x godzina sauny 

i bilarda /dziennie
• parking, ping-pong

3 x nocleg, śniadanie, obiadokolacja
Dzieci 3-10 lat – 250 zł

Świąteczne pakiety

4 dni - 350 zł/os

5 dni - 425 zł/os

Nad Wodospadem  
ul. Medyków 19, 34-312 
Międzybrodzie Bialskie
tel. 796 86 20 60 
www.nadwodospadem.pl

Ośrodek W� o� ynkowy 
Nad Wod� padem 

zapra� a na 
Wielkanoc

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny

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

Lawendowy Zdrój
Medycyna & SPA

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

www.lawendowyzdroj.pl

Zamów ze 
zniżką 30% 
turnus sanatoryjny
na styczeń, luty!

Pensjonat*** 
KARKONOSKI SPA 
w Karpaczu 
serdecznie zaprasza 
na wypoczynek 
u stóp Śnieżki.

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

Komfortowe pokoje, 
wyśmienita kuchnia, relaks w Spa.

Pensjonat*** KARKONOSKI SPA

wyśmienita kuchnia, relaks w Spa.

Można zrobić to na miejscu albo wyjazdo-
wo. Kąpiele wodne i związane z nimi zabie-
gi pomogą odżywić naszą zmęczoną skórę, 
a także odzyskać dobry nastrój i równowa-
gę wewnętrzną, co jest szczególnie ważne 
po całym roku wytężonej pracy.
Nazwa SPA, czyli zabiegów, których celem jest 
odnowa biologiczna, ma źródłosłów w łacińskim 
zwrocie „sanus per aquam”, co oznacza po pro-
stu zdrowie przez wodę. Lecznicze właściwości 
wody znane były już w starożytności – Hipokra-
tes regularnym kąpielom przypisywał leczenie 
różnych dolegliwości, a w IV w. p. n.e. pojawiły 

się pierwsze arabskie łaźnie. Korzystanie z go-
rących źródeł bardzo chwalili sobie Rzymianie, 
twierdząc, iż woda łagodzi ich zmęczone mię-
śnie i stawy. I tak dzisiejsze sauny i termy swo-
je istnienie zawdzięczają właśnie starożytnemu 
Rzymowi.
Do Europy idea łaźni przywędrowała na począt-
ku XIII w. wraz z nowością –  zimnymi kąpielami 
hartującymi. Anglicy preferowali łaźnie, Finowie 
sauny, w Rosji natomiast najbardziej popular-
ne były banie. Pierwszy polski ośrodek leczący 
wodą został otwarty w 1840 r. w Warszawie. Ko-
rzystano w nim z zabiegów z wykorzystaniem 
wody morskiej, źródlanej i termalnej.
O tym, że woda jest życiodajna, wie każdy z nas. 
Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z jej 
ogromnego znaczenia w kontekście oczyszcza-
nia organizmu, zarówno od środka jak i od ze-
wnątrz, choćby wzmocnienie odporności dzięki 
terapii wodnej. Przeważnie dla relaksu i zmniej-
szenia napięcia nerwowego sięgamy po gorącą 
kąpiel, a w celu pobudzenia do działania bie-

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

red. Magda Wieteska

SPA, czyli jedziemy do wód!

Giełda ofert turystycznych dla seniora
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Biuro Podróży KOS 
ul. Słowiańska 37B
Wrocław 
tel. 71 322 53 90 
www.kostravel.pl

Święta Wielkanocne 
7 dni za 1800 zł
 » hotel 4* - piaszczysta plaża
 » przepyszne jedzenie
 » samolot z Wrocławia

7 dni za 2600 zł 
24.02 - 02.03.2016
 » Hotel z All Inclusive przy plaży 
 » samolot z Wrocławia

7 dni za 2600 zł 
TENERYFA

COSTA BRAVA

OFERTA SENIOR 50+

LEĆ PO 
SŁOŃCE 
ZIMĄ

REKLAMA

Oferujemy:
• noclegi w domkach oraz 

pokojach na parterze 
• możliwość wykupienia 

wyżywienia 
• wycieczki i inne atrakcje

Ośrodek Wczasowy „Wojtek” w Dziwnowie

Ośrodek Wczasowy „Wojtek”
ul. Spadochroniarzy Polskich 2

72-420 Dziwnów 
tel. 604 711 282

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

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

Ośrodek Wczasowy „Wojtek”

Zapewniamy:

• noclegi w wiejskich domkach o bardzo 
wysokim standardzie

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

Tenis Korytnica
Korytnica 86, 63-440 Raszków

tel. 606 665 700
www.wakacjenawsi.com

Tenis i sielski wypoczynek

Klub Seniora Podróżnika 
istnieje już dwa lata!
Prelekcje, pokazy zdjęć, wspomnienia z dalekich podróży. 
Spacery z przewodnikiem miejskim po Wrocławiu, 
atrakcyjne cenowo oferty wyjazdów. Wyjdź z domu, weź 
pod rękę sąsiadkę, koleżankę, kolegę i dołączcie do 
grona Klubu Seniora Podróżnika, seniorów takich jak Wy!

Pod koniec minionego roku Klub Seniora Po-
dróżnika pod skrzydłami Gazety Senior obcho-
dził drugą rocznicę. – 15 listopada 2013 roku 
rozpoczęliśmy działalność jako Klub Seniora 
Podróżnika. Obecnie rozszerzyliśmy ją o nową 
formę aktywności, czyli comiesięczny spacer po 
Wrocławiu z przewodnikiem. Odwiedzamy bar-
dzo różne, wcale nieoczywiste miejsca, a liczba 
zwiedzających przechodzi nasze najśmielsze 
oczekiwania – mówi Janusz Czech, lider Klubu 
Seniora Podróżnika.
Klubowicze zwiedzili ostatnio odnowiony wro-
cławski Dworzec Główny, przysłuchując się 
opowieściom o dawnych formach podróżowania 
koleją, które dalece odbiegały od dzisiejszych, 
wręcz luksusowych standardów.
Klub Podróżnika jest otwarty na różne zaintere-
sowania podróżnicze seniorów, od wakacyjnego 
odpoczynku, przez krótkie dwudniowe wycieczki 
po kraju, podróże palcem po mapie po najdal-
szych zakątkach świata, po wspomniane space-
ry, w czasie których na nowo odkrywamy nasze 
miasto.
Już 19 stycznia odbędzie się kolejny spacer 
z przewodnikiem, związany tematycznie z wro-
cławskim barokiem. – Seniorzy są bardzo zain-
teresowani naszą działalnością, co nas bardzo 
cieszy i jest takim podziękowaniem za pracę 
i czas wkładany w sprawy organizacyjne – do-
daje Janusz Czech.
Obecnie klubowicze spotykają raz w miesiącu  
we Wrocławskim Centrum Seniora przy placu 
Dominikańskim 6, w dużej, przestronnej sali 
z wielkim ekranem do wyświetlania zdjęć. Na 

zima - wiosna - lato 2016 + oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń 23
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Pobyt weekendowy 
(2 doby)  106 zł/osobę

Pobyt 7-dniowy
318 zł/osobę

Na miejscu wypożyczalnia rowerów i parking.

Dom Wycieczkowy „BRYZA”
72-600 Świnoujście, ul Gdyńska 28

tel. 91 321 24 91
www.hotele-tur.com.pl

Oferta nie dotyczy sezonu letniego

W cenie:
• noclegi w pokojach 

2 i 3 osobowych z TV i lodówką
• 2 posiłki dziennie

BRYZA zaprasza
Seniorów do ŚwinoujściaSeniorów do Świnoujścia

REKLAMA

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny

• całodzienne wyżywienie
• pokoje 2  - 3 osobowe z łazienką i TV

Centrum Agroturystyki 
i Sportu Alga
ul. Wojska Polskiego 16, 17
72-330 Mrzeżyno

Idealne miejsce dla poszukujących ciszy 
i spokoju - 3,5 km od centrum Mrzeżyna.
Więcej informacji pod nr tel. 91 38 66 266 

oraz na www.centrumalga.pl
Więcej informacji pod nr 

oraz na 

Zapraszamy do CAiS ALGA
w Mrzeżynie

Wczasy dla Seniorów
Wiosna nad Bałtykiem 2016

31.05 – 12.06   780zł/os
12.06 – 24.06   840zł/os
31.05 – 12.06   
12.06 – 24.06   

12 
dni

• położony w lesie sosnowym 
100 m od morza, 
18 km od Kołobrzegu

• pokoje w budynku z windą 
i domki campingowe

• łazienka, tv, wi-fi , lodówka, 
czajnik, sprzęt plażowy 
w każdym pokoju i domku

Dom Wczasowo – Rehabilitacyjny „Bałtyk”
ul. Śliska 2, 72- 330 Mrzeżyno
tel. 71 780 55 70, kom. 667 63 44 22
www.baltyk.eu

• wczasy 7-dniowe 
z wyżywieniem 
od 650 zł

• turnusy rehabilitacyjne 
2-tyg. z zabiegami 
od 1.260 zł

Dom Wczasowo – Rehabilitacyjny 

„Bałtyk” w Mrzeżynie

Zapraszamy osoby 
indywidualne i grupy

Giełda ofert turystycznych dla seniora24
Jak dołączyć 
do Klubu 
Seniora 
Podróżnika
Do grona klubowiczów zapraszamy 
każdego seniora. Zapalonych podróż-
ników i tych, którzy chcą tylko podróżo-
wać „palcem po mapie” czyli wysłuchać 
opowieści goszczących podróżników. 
Członkostwo jest bezpłatne. Wystarczy 
przyjść na spotkanie i dopisać się do listy 
członków. Informacje o terminach i tema-
tach spotkań publikowane są na łamach 
Gazety Senior i na portalu internetowym 
GazetaSenior.pl. Klubowicze, którzy wy-
rażą taką wolę, otrzymają dodatkowo 
przypomnienie o spotkaniu drogą ema-
ilową lub SMS-ową.
Tematyczny Spacer po Wrocławiu to 
opłata w wysokości 5 zł od osoby. Z tej 
zbiórki opłacany jest profesjonalny prze-
wodnik, który oprowadza wycieczkę.
Co roku odbywa się też spotkanie 
świątczne z konkursami i upominkami.
Spotkanie Klubu Seniora Podróżnika - 
ostatni czwartek miesiąca w godz.14.00 
-16.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. 
Dominikański 6, sala 210 (II piętro, jest winda)

Kontakt: Janusz Czech, 
lider i opiekun Klubu, 
tel. 797 163 682

Plan spotkań 
Klubu Seniora 
Podróżnika na 
rok 2016
Spotkanie 28 stycznia, godz. 14.00 - pre-
lekcja i pokaz zdjęć z wyprawy do Maroka, 
o której opowie pani Teresa Szewioła, zapa-
lona podróżniczka, przewodnicząca sekcji 
turystycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas 
spotkania zaprosimy także na kolejny spa-
cer po Wrocławiu. Pojawi się też oferta let-
nich, tanich wczasów nad polskim morzem.
Spotkanie 25 lutego, godz. 14.00
Prelekcja i pokaz na temat tajemniczej Afry-
ki. Po raz kolejny będziemy gościć pana An-
drzeja Rubaszko, który dał się już poznać 
klubowiczom jako pasjonat podróży do naj-
dalszych zakątków globu.

stałe w programie spotkań zagościła prelekcja 
i pokaz slajdów. Wspomnieniami, ciekawost-
kami, pięknymi fotografi ami z wypraw dzielą 
się z klubowiczami sami seniorzy. – Dostaje-
my wsparcie od pracowników Wrocławskiego 
Centrum Seniora, którzy pomagają w obsłudze 
technicznej komputera i urządzeń. Dzięki temu 
możemy poznać różne kultury Europy i świa-
ta. Teraz, w styczniu, nasza klubowiczka Tere-
sa, która odwiedziła Maroko, opowie o swoich 
przeżyciach. Zapraszamy, nie każdy będzie miał 
okazję odwiedzić ten kraj, a takie spotkanie to 
prawie tak, jakby się tam było – zachęca Janusz 
Czech.
Każde spotkanie rozpoczyna część organizacyj-
na, podczas której klubowicze mają okazję za-
poznać się z aktualną ofertą. Więcej informacji 
można uzyskać podczas dyżuru, prowadzone-
go przez lidera Klubu, pana Janusza Czecha, 
w każdy drugi czwartek miesiąca w godz.11.00 
-13.00. Tu można także zapisać się na wyciecz-
ki Pani Teresy Szewioły. Dyżur pełniony jest we 
Wrocławskim Centrum Seniora (sala 28). Tu tak-
że można zgłosić się do wygłoszenia prelekcji.

na zdjęciu Teresa Szewiołana zdjęciu Janusz Czech



25

REKLAMA

zima - wiosna - lato 2016 + oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń 25

LUNA
Al. Bursztynowa 14, 72-350 Niechorze
tel. 606 445 074    www.niechorzeluna.pl

Zarezerwuj już dziś!

Al. Bursztynowa 14, 72-350 Niechorze
    www.niechorzeluna.pl

Cena poza 
pakietem 
95 zł 

/doba /osoba

Oferta obowiązuje w terminie od 4.05 do 20.06.2016 
oraz od 29.08 do 30.09.2016

7 dni już od 530 zł /os.
• 6 noclegów w komfortowych nowoczesnych 

pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami i 
balkonami

• 6 wyśmienitych bufetów śniadaniowych
• 6 bogatych obiadokolacji + serwis kawowy
• 200 m od piaszczystej plaży
• 100 m od ścieżek zdrowia
Zapewniamy leżaki i parawany

LUNA zaprasza 
na wypoczynek 
do Niechorza

PAKIET POBYTOWY
DLA SENIORÓW 50+

ANASTAZJA
Ośrodek Rehabilitacyjno
-Wypoczynkowy
ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno
tel. 94 318 92 18
kom. 501 188 298
www.anastazja.ta.pl

Promocja  rezerwując pobyt do 15.02.2016 cena 690 zł

Promocja  rezerwując pobyt do 15.03.2016 cena 760 zł
Rezerwując pobyt po 15.03.2016 cena 900 zł

od 20.04.2016 do 26.04.2016 cena 690 zł
od 27.04.2016 do 03.05.2016 cena 750 zł

Pobyt Wielkanocny
od 24.03.2016 do 30.03.2016

Le� ni� y pobyt dla seniora

już od 
690 zł

Tygodniowy pobyt 
na Wielkanoc

7 lutego 2016 Pochód 
karnawałowy w Cottbus
Klub Seniora Podróżnika zaprasza
Cena dla grupy 30 osób - 90 zł (opłata za przewodnika, autobus, ubez-
pieczenie), jeśli uda się zebrać większą grupę 50 osób cena 80 złotych 
(wówczas równica do zwrotu). Zapisy podczas spotkania Klubu Seniora 
Podróżnika lub 26 i 27 stycznia ul. Lwowska 43 w godz: 15-17.00

Wyjazdy wypoczynkowo – rekreacyjne w roku 2016 Organizowane 
przez klub seniora przy Radzie osiedla Gajowice

Miejsce Termin Transport Cena Uwagi
Poronin 24.03-07.04 AUTOBUS 630 Swięta Wielkanocne

ul.Gut-Stapińskiej 14
Ustronie
-morskie

26.05-09.06 PKP + Autobus 490 Bez wyżywienia ul.Górna 4

Grzybowo 25.05-08.06 PKP + Autobus 350 Bez wyżywienia ul.Kwiatowa 4B
Pobierowo 10.06-24.06 PKP + Autobus 350 Bez wyżywienia ul.Piastowska 8
Pobierowo 16.06-30.06 PKP + Autobus 490 Bez wyżywienia

ul.Orzeszkowej 37
Grzybowo 08.06-29.06 PKP + Autobus 550 Bez wyżywienia ul.Kwiatowa 4B
Grzybowo 26.08-16.09 PKP + Autobus 550 Bez wyżywienia ul.Kwiatowa 4B
Poronin 02.09-16.09 Autobus 630 Śniadanie + obiadokolacja
Rewal 05.09-19.09 PKP + Autobus 1000 Śniadanie + obiadokolacja

ZAPISY NA WYJAZDY WYPOCZYNKOWE W SIEDZIBIE RADY OSIE-
DLA „GAJOWICE” UL. LWOWSKA 43 W DNIACH:
wtorek, środa w godzinach od godziny 15.00-17.00, 
czwartek /oprócz każdego 2 czwartku, w godzinach od 11.00- 13.00
tel. 71 316 18 49
tel. Janusz Czech 609 260 254
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Wnuki to moja przyjemność,
a nie praca

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

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

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

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

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

Mariola Bojarska-Ferenc. Gimnastyczka artystyczna, dziennikarka, 
producentka fi lmowa, a tak¿e autorka ksi¹¿ek. Uznawana jest za 
niekwestionowan¹ prekursorkê zdrowego stylu ¿ycia w Polsce. 

Pod koniec września wyszła jej kolejna ksi¹¿ka: „Klub 50+”.
Z Mariol¹ Bojarsk¹-Ferenc o wszystkim tym, co jest wa¿ne 
dla kobiet po 50-tce, rozmawia Magda Wieteska.

fot. Krzysztof Dubiel, Agencja FORUM

Cały wywiad na GazetaSenior.pl
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Klub Seniora Podróżnika poleca:

Wrocławskie Centrum Seniora pl. Dominikański 6, poniedziałki 12:00-14:00 od 1 lutego

609 941 775
509 550 645

od godz.09:00 do 21:00
www.botpodroznik.pl
bot.podroznik@wp.pl

Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK

Ostrów Tumski - Brama Poznania ICHOT, Muzeum Archidiecezjal-
ne, bazylika św. Piotra i Pawła ze Złotą Kaplicą, pozostałe obiekty 
na Ostrowiu, Stare Miasto, Ratusz, Muzeum Historii Miasta, Pałac 
Górków, Muzeum Archeologiczne – bogata kolekcja egipska, bro-
war Lech – zwiedzanie z degustacją, dawna dzielnica żydowska, 
Muzeum Bambrów Poznańskich, Wzgórze Wojciecha, Makieta po-
znańskiego grodu piastowskiego, cena 470/450 zł WKS zł + wstępy 
61,50/46,50 zł ulgowe

30 stycznia  Katowice 4 X NAJ

13 lutego  Perły okolic Wrocławia  

Największa szopka Bożonarodzeniowa w Europie, największa ka-
tedra w Polsce (wnętrze), największe Międzynarodowe Centrum 
Konferencyjne, największy pomnik w Polsce, siedziba Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, cena 120/110zł WKS – nie 
ma płatnych wstępów, dla chętnych śląski obiad – dodatkowe 26 zł

Malczyce - cerkiew, Wojnowice - zamek na wodzie, Bagno - pałac, 
Trzebnica - sanktuarium i klasztor, cena 75/70 zł WKS + datki na 
wstępy

27 lutego  Świdnica – stolica księstwa  
Kościół Pokoju, Muzeum Dawnego Kupiectwa, wieża ratuszowa, 
katedra św. Stanisława i św. Wacława, kamienice starego miasta, 
cena 65/60 zł WKS + wstępy

22/23/24 kwietnia 

Poznań serce Wielkopolski  

Regionalny Ośrodek 
Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”

Uzdrowisko Świnoujście S.A.
„admira³ i” ul. ¯eromskiego 13, 72-600 Świnoujście 
tel. 91 321 21 85, 91 321 44 52 
www.uzdrowisko.pl
e-mail: rezerwacje@uzdrowisko.pl

Turnus dla Seniora 55+ 
w Uzdrowisku Świnoujściew Uzdrowisku Świnoujście

Uzdrowisko Świnoujście S.A.

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

z basenu, jacuzzi oraz strefy saun

Morze Zdrowia 
- już od 840 zł

Konkurs Drzewo Pokoleń został zorganizowa-
ny przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz 
Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Ło-
dzi w celu wyłonienia i uhonorowania inicjatyw 
zmierzających do poprawy życia osób star-
szych.

Jeśli Wasza fi rma, organizacja pozarządowa 
czy projekt studencki zajmują się realizacją 
działań takich, jak np. walka z dyskryminacją 
seniorów, zapobieganie niepełnosprawności, 
zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej 
albo też dostarczanie usług przyczyniających 
się do poprawy warunków i jakości życia senio-
rów – warto powiedzieć o tym światu.

Nagroda Lignum Generationes zostanie wrę-
czona zwycięzcom poszczególnych kategorii 
konkursowych. Aby przystąpić do konkursu, 
należy wypełnić formularz dostępny na stronie: 
www.drzewopokolen.umed.pl i wysłać go do 30 
stycznia 2016 r.

Drzewo Pokoleń
weź udział w konkursie!

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

Biuro Rektora uniwersytetu 
Medycznego w £odzi
al. kościuszki 4, 90 – 419 £ódź,
z dopiskiem „Konkurs Drzewo Pokoleń”.
Uwieńczeniem konkursu będzie 
uroczysta gala, podczas której poznamy 
zwycięzców wszystkich kategorii 
konkursowych.

Seniorzy

Chcesz płacić 
jedną niższą ratę? 

Zadzwoń, policzymy, 
ile możesz 
zaoszczędzić. 

Masz kilka 
kredytów? 

Tel. 608 352 098
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KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWEUSŁUGI POGRZEBOWE

POGRZEB ZA 
2900 ZŁ 

Z KREMACJĄ 
I TRUMNĄ

ul. Grecka 26, Wrocław

tel. 71 349 77 94
ul. Horbaczewskiego 20, Wrocław 

tel. 71 349 74 76 

tel. 667 282 014

Samoobsługowe salony z kwiatami 
sztucznymi, zniczami, wkładami do zniczy. 

Co miesiąc nowe promocje! 

Stały rabat 

-10% 
na Wrocławską 
Kartę Seniora. 

Czekamy na Państwa we Wrocławiu: 
• ul. Grabiszyńska 269
• ul. Grabiszyńska 210
• ul. Bezpieczna 6a

www.askwiaty.pl

• trumny i urny
• krzyże
• przewozy do chłodni i na 

cmentarz 
• asysty pogrzebowe
• załatwianie formalności 

z USC, ZUS i na cmentarzach 
komunalnych

• wieńce i wiązanki

ul. Bardzka 80, Wrocław
tel. 71 795 67 89
kom. 601 732 075
ul. Włodkowica 33
Wrocław 
tel. 71 344 65 84
TELEFONY CAŁODOBOWE

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE 

Wsparcie
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REKLAMA

REKLAMA

POGOTOWIE
ŚLUSARSKIE

tel. 887 959 094
ul. Drukarska 34, Wrocław
(przy Super Samie)
od pon. do pt. 9.00-17.00

 � zamki
 � wkładki
 � montaż
 � wymiana
 � naprawa

KOPIOWANIE 
KLUCZY

 � domowych, samochodowych 
i pocztowych

Pomoc

Bezpłatna pomoc prawna dla seniorów
Z początkiem stycznia w całej Polsce zostało otwartych około 1500 
punktów, w których skorzystamy z bezpłatnej porady prawnej. 
W każdej gminie mają znaleźć się przynajmniej dwa takie punkty.

Punkty darmowej pomocy prawnej usytuowane zo-
staną w większości w ośrodkach pomocy społecz-
nej, urzędach miast i gmin lub domach kultury i będą 
czynne przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 
godziny dziennie.
Bezpłatna pomoc prawna świadczona jest przez ad-
wokata lub radcę prawnego, w niektórych przypad-
kach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskie-
go.

Zalety nowego systemu pomocy 
prawnej
Nowy, prosty system będzie zdecentralizowany, czyli 
działający lokalnie, oparty o już istniejące instytucje. 
Nieodpłatną pomoc prawną samorządy powierzą 
radcom, adwokatom, doradcom podatkowym oraz 
wykwalifi kowanym prawnikom. Dzięki współpracy 
środowiska prawniczego, samorządu oraz organiza-
cji pozarządowych udało się uruchomić punkty nieod-
płatnej pomocy prawnej w całym kraju i tym samym 
zapewnić szeroki dostęp do niej osobom, które z róż-
nych powodów nie miały wcześniej takiej szansy.

Kto może skorzystać z pomocy 
prawnej?
Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać  senio-
rzy po 65 r.ż., kombatanci, weterani, osoby, którym 
w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej, młodzież do 26. 
roku życia, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz 
każdy zagrożony lub poszkodowany katastrofą natu-
ralną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Na jaką pomoc możemy liczyć?
W punktach darmowej pomocy prawnej możemy zasię-
gnąć informacji o stanie prawnym naszego problemu, 
o naszych prawach i obowiązkach, o tym, jak rozwiązać 
naszą sprawę. Możemy także liczyć na pomoc w przy-
gotowaniu projektu pisma, m.in.: pisma o zwolnienie 
z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika, 
pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub są-
dowo-administracyjne (Uwaga: z wyłączeniem pisma 
procesowego, czyli dokumentu obejmującego wnioski 
i oświadczenia stron postępowania składanego poza 
rozprawą w postępowaniu cywilnym).

Lista punktów bezpłatnej 
pomocy prawnej
• plac Dominikański 6

poniedziałek - piątek, godz. 11.00-19.00
• ul. Swojczycka 118

poniedziałek - piątek, godz. 8.00-16.00
• pl. Kromera 44,

poniedziałek - piątek, godz. 8.00-16.00
• ul. Rydygiera 43

poniedziałek - piątek, godz. 8.00-20.00
• ul. Zachodnia 1

poniedziałek - piątek godz. 8.00-16.00
• ul. Ignuta 125, poniedziałek - piątek, godz. 

8.00-20.00
• ul. Rękodzielnicza 1

poniedziałek - piątek, godz. 8.00-16.00
• ul. Grabiszyńska 236

poniedziałek, godz. 15.00-19.00; środa, 
godz. 12.00-16.00; czwartek i piątek, 
godz. 15.00-19.00; sobota godz. 10.00-14.00

25 punktów pomocy prawnej 
w samym Wrocławiu
Od 1 stycznia 2016 r. we Wrocławiu działa 25 punktów, 
w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. 
Spośród 25 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 21 
prowadzonych jest przez adwokatów i radców praw-
nych, a 4 przez organizacje pozarządowe. W punk-
tach prowadzonych przez organizacje pozarządowe 
porad będą mogli udzielać również doradcy podatkowi 
– w zakresie prawa podatkowego, z wyjątkiem spraw 
podatkowych związanych z prowadzeniem fi rmy.

Umówienie wizyty
We Wrocławiu wizytę w punkcie bezpłatnej pomocy 
prawnej można umówić telefonicznie pod numerem 
tel. 71 777 77 77.
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Dla kogo ta laurka,
W słońcu, w zieleni, w chmurkach?
Dla kogo każda wnuczka,
Dla kogo każdy wnuczek,
Maluje dzisiaj kwiaty,
Przynosi upominek?
Dla kogo j� t ten wierszyk,
I życzenia?
Już wi� ie?
Oczywiście!
Dla wszystkich Babć i Dziadków
Na świ� ie.

Z� pół Gaz� y Senior

Pomysł teraz
jedyne
14,99 zł

na prezent
Do kupienia w placówkach Poczty 
Polskiej oraz księgarniach Beta.

Niezbędnik Wrocławskiego Seniora do kupienia w placówkach Poczty 
Polskiej. Wkrótce w miejscowościach sąsiadujących z Wrocławiem, m.in.

Bielany Wrocławskie
Kąty Wrocławskie
Siechnice
Sobótka
Mirków

Jelcz Laskowice
Oława
Oleśnica
Syców
Twardogóra

Środa Śląska
Oborniki Śląskie
Trzebnica
Żmigród
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Gazeta Senior 
Kraj tylko 20 zł

4 
wydania

Prenumerata
z dostawą do domu

Gazeta Senior 
Wrocław tylko 24 zł

Wpłatę na rachunek redakcji możesz dokonać

 � W Banku

 � wypełniając blankiet polecenia przelewu

 � W Urzędach Pocztowych

 � wypełniając druk polecenie przelewu/ wpłata gotów-
kowa

 � Za pomocą przelewu internetowego

Dokonując wpłaty należy obowiązkowo podać:
Dane Odbiorcy (Redakcji):
Redakcja Gazety Senior
ul. T. Kościuszki 35C
50-011 Wrocław

Nr rachunku bankowego: 70 1140 2004 0000 3102 7492 9064
Dane Zleceniodawcy (Prenumeratora):
Imię i Nazwisko
Adres do doręczeń gazety:
– ulica i numer domu / mieszkania
– miasto, kod pocztowy

Tytułem: Roczna Prenumerata Gazety Senior 
Poznań/ Wrocław/ Kraj (należy wskazać wybrane miasto)

Szanowni Państwo,

Nie wszystkie ciekawe artykuły i informacje jesteśmy w stanie opublikować w drukowanym wydaniu „Gazety Senior". 
Dlatego zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony www.gazetasenior.pl i podania adresu e-mail (w zakładce newsletter), 
na który będziemy Państwu przesyłać newsletter Gazety Senior z wywiadami, artykułami i ważnymi dla wszystkich seniorów 
informacjami.

Nie przegap żadnego wydania.
Ciesz się lekturą, której tematyka rzeczywiście Cię interesuje.
Bądź na bieżąco z aktualną ofertą produktów i usług dedykowanych Twoim unikalnym potrzebom.
Złóż zamówienie na roczną prenumeratę „Gazety Senior” z bezpośrednią dostawą do domu!
Prenumerata to gwarancja dostarczenia każdego wydania wprost do Twojej skrzynki pocztowej.

6 
wydań

Prenumerata
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Finanse
Biuro Informacji Kredytowej
www.bik.pl

Marszałek
kredyty, ubezpieczenia

608 352 098

Informacja
Portal dla seniorów
www.gazetasenior.pl

Wrocławskie Centrum 
Seniora 
Wrocław, pl. Dominikański 6

71 344 44 44

Kultura i rozrywka
Opera Wrocławska
ul. Świdnicka 35

71 370 88 80

Matrymonialne
ELZA Biuro Matrymonialne
Wrocław, ul. Kościuszki 135, pok. 116

71 784 31 82

Opieka
Angel Care-Centrum Seniora
Wrocław, ul. Dyrekcyjna 5-7

71 796 77 34

Ostatnia droga
ARCHON
Wrocław, ul. Hallera 112
Wrocław, ul. Bogusławskiego 33
Wrocław, ul. M. Skłodowskiej
-Curie 49
Wrocław, ul. Krzywoustego 287 
Wrocław, ul. Kiełczowska 90
Wrocław, ul. Traugutta 67
Wrocław, ul. Włodkowica 37
Wrocław, ul. Trzebnicka 64
Wrocław, ul. Warszawska 2
Kiełczów, ul. Wilczycka 53
Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 43

71 332 60 60

ARKA
Wrocław, ul. Bardzka 80
Wrocław, ul. Włodkowica 33

71 795 67 89
71 344 65 84

„Styks” Dom Pogrzebowy
Wrocław, ul. Włodkowica 35
Wrocław, ul. Trzebnicka 24
Wrocław, ul. Opolska 8
Wrocław, ul. Ślężna, róg Weigla
Wrocław, ul. Osobowicka 61
Kąty Wrocławskie, ul. Mireckiego 5

601 700 290
71 344 11 97
794 700 032
794 700 041
794 700 042
505 304 172
71 316 63 52

Vektor
Wrocław, ul. Grecka 26
Wrocław, ul. Horbaczewskiego 20

71 349 77 94
71 349 74 76

Turystyka
Biuro Obsługi Turystycznej 
PODRÓŻNIK
www.botpodroznik.pl

509 550 645 
609 941 775

Biuro Podróży KOS 
Wrocław, ul. Słowiańska 37B

71 322 53 90

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

CAiS ALGA
Mrzeżyno
ul. Wojska Polskiego 16,17

91 386 62 66

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

530 138 148

LUNA
Niechorze, al. Bursztynowa 14

606 445 074

Nad Wodospadem
Międzybrodzie Bialskie
ul. Medyków 19

796 862 060

OW „BRYZA”
Świnoujście, ul. Gdyńska 28

91 321 24 91

OWR Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

DWR „Bałtyk”
Mrzeżyno, ul. Śliska 2

71 780 55 70
667 634 422

OW „Wojtek”
Dziwnów, ul. Spadochroniarzy 
Polskich 2

604 711 282

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

75 753 23 08

Tenis Korytnica
Raszków, Korytnica 86

606 665 700

Uzdrowisko Świnoujście S.A
Świnoujście, ul. Żeromskiego 13 

91 321 21 85

Usługi
Pogotowie Ślusarskie
Wrocław, ul. Drukarska 34

887 959 094

Zakupy
Arkady Wrocławskie
www.arkadywroclawskie.pl

Kwiaty i znicze
ul. Grabiszyńska 269 
ul. Grabiszyńska 210 
ul. Bezpieczna 6a

Sanpol – salon łazienek
Bielany Wroclawskie, ul. Polna 1

Sprzęt dla niewidomych 
i słabo widzących
Luna Optic
Wrocław, ul. Ostrowskiego 9, pok. 202

71 757 53 47

Sklepy Społem Północ

Niezbędnik
Zdrowie i uroda
Amplifon
Wrocław, 
ul. Jedności Narodowej 91
Wrocław, ul. Krupnicza 10
Wrocław, ul. Armii Krajowej 4c

71 715 27 47
800 888 899

Centrum EQ 
Wrocław, ul. Zwycięska 14D/1/C

71 715 01 11

Dental Med
Wrocław, ul. Kamieńskiego 142 

71 327 63 13

Dietetyk Izabela Helman
www.abcdietetyk.pl

693 638 539

Dolnośląskie Centrum 
Rehabilitacji
Kamienna Góra, ul. Korczaka 1

75 645 96 00

Fielmann (optyk)
Wrocław, Galeria Dominikańska
Legnica, ul. N.M.Panny 5d

71 346 81 55
76 850 97 40

Mega-Med 
sklep obuwniczo-podologiczny
Wrocław, ul. Świdnicka pod Arkadami

MRS SPORTY 
Wrocław, ul. Bulwar Dedala 20b

71 729 99 90

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

22 228 20 13

Polski Związek Głuchych
Wrocław, ul. Braniborska 2/10

71 355 67 19

Razem dla słuchu
www.razemdlasluchu.pl

22 333 30 00

Sklep Medyczny Remedium
pl. Hirszfelda 16/17 
ul. Joannitów 10/12
ul. Kamieńskiego 73a

71 333 25 45
71 783 30 40
71 327 01 80

Sklep Medyczny 
Medica Humana
Wrocław, ul. św. Antoniego 36/38

71 344 81 20

Spektrum Ośrodek 
Okulistyki Klinicznej
Wrocław, ul. Zaolziańska 4

71 344 22 66

Terapia pijawkami
Oborniki Śl., ul. Wołowska 7a

662 162 367

Upominek dla odwiedzających
REKLAMA

Analiza składu ciała 
Jadłospisy indywidualne i familijne

Edukacja żywieniowa | Dietoterapia
Bilansowanie jadłospisów w żywieniu specjalnym

więcej na www.abcdietetyk.pl
Gabinety: Wieluń, Wrocław, Trzebnica

www.abcdietetyk.pl
Izabela Helman

693 638 539


