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Zabiorę seniorów na 
piękny koniec świata!
Z wykształcenia aktorka, z zamiłowania dziennikarka. Znają ją z radia i telewizji 
wszyscy wrocławianie. Była radną miejską, jest radną osiedlową, drugą kaden-
cję jest członkiem Wrocławskiej Rady Seniorów. Założyła Klub Seniora na Grun-
waldzie. Ostatnio otrzymała Nagrodę Prezydenta Wrocławia i tytuł Ambasadora 
Festiwali Moniuszkowskich. Na jej cześć świetlica dla dzieci z ubogich rodzin 
nosi nazwę „Ziemba”.
Od 25 lat organizuje Wigilie dla Ubogich. Ciągle w biegu, ma sto pomysłów na mi-
nutę i konsekwentnie je realizuje. Chciałaby, żeby seniorom w Polsce żyło się lepiej. 
I żeby im się chciało działać, żyć.
Magda Wieteska: Za wieloletnią pracę charyta-
tywną otrzymała Pani w czerwcu Nagrodę Prezy-
denta Miasta Wrocławia. Skąd się wzięła ta chęć 
pomagania innym? Z Pani wykształceniem mo-
głaby Pani zajmować się przecież zupełnie czym 
innym...
Wanda Ziembicka-Has: Skończyłam technikum 
księgarskie i po maturze nie dostałam się na studia, 
na romanistykę. Poszłam więc do pracy i przez rok 
pracowałam w wydziale zdrowia urzędu miejskiego 
jako opiekun społeczny. Zresztą do dzisiaj nim je-
stem – chodzę, sprzątam, robię zakupy, myję szyby. 
Pomagam starszym ludziom, którzy nie mają zdro-
wia, siły i często są zdani tylko na siebie.
Nie umiem spokojnie patrzeć na to, że jedni pławią 
się w luksusie, a inni nie mają co jeść. W 1989 roku 
wymyśliłam więc charytatywne wigilie. Na początku 
pomagał mi mój śp. mąż, Wojciech Has. Teraz poma-
gają mi koledzy.
Zaczęło się od kilku restauracji, na 25-lecie miałam 
ich już 25. Zawsze jest obecny kardynał i prezydent 

Wrocławia, prezydent zawsze największe paczki 
przynosi. Restauracja przygotowuje jedzenie, a ja 
przychodzę z ludźmi, w wyborze których pomaga mi 
„Caritas”.
M.W.: Na wigiliach jest nie tylko kolacja, ale 
uczestnicy dostają też świąteczne paczki. Kto je 
fi nansuje, przygotowuje?
W.Z-H.: Wrocławianie. Telewidzowie, biznesme-
ni, artyści, politycy, ja również. Ale wprowadziłam 
taką zasadę, że te paczki rozpakowuje się dopiero 
w domu, żeby nie było kłótni, żalu, rozczarowania, 
że jedni dostali to, a inni tamto. Kiedyś pan Witold 
Krochmal, były wojewoda, przyniósł paczki z piękny-
mi kurtkami, a drugiej rodzinie trafi ła się sama żyw-
ność i pończochy. I teraz też przepakowuję te otwar-
te paczki, które dostaję od sponsorów z żywnością, 
żeby było po równo.
Bardzo dziękuję telewidzom, bo przez tych 25 lat nie 
słyszałam, żeby ktoś dostał kamienie, żeby cegłów-
kę włożył do paczki. Chyba, że zepsuły się poma-
rańcze, ale to dlatego, że pewnie wcześniej zapako-

wane były. Ja wiem, że tych ludzi 
nie nakarmię, nie nasycę, ale 

chcę im chociaż kilka go-
dzin radości dać. Dziękuję 

też taksówkarzom z ZTP 
9622, którzy za darmo 
rozwożą w dzień na-
szych wigilii osoby nie-
pełnosprawne. Marzy 
mi się jeszcze, żeby 
znaleźć restauracje 
gdzieś na obrzeżach 

miasta, aby starsi ludzie 
mieszkający w tych oko-

licach bez problemu mogli 
przyjść. Bo dla nich nawet 

wyprawa do Rynku jest często 
dużym problemem. Może ta tego-

roczna Nagroda Prezydenta Wrocławia 
za działalność społeczną otworzy mi drzwi do no-
wych restauracji...  
M.W.: Założyła Pani Klub Seniora na placu Grun-
waldzkim. Nagradza Pani tych najstarszych, or-
ganizując dla nich benefi sy...
W.Z-H.: Klub działa już od 10 lat. Dwa lata temu 
zmieniliśmy nazwę na „Klub Ludzi Aktywnych”, bo 
mężczyźni nie chcieli wstępować. Mówili, że nie czu-
ją się jeszcze seniorami. No i od razu wymyśliłam, że 
będziemy robić benefi sy dla osób 85+. Na początku 
urządziliśmy benefi s dla pani Marii Olszewskiej. Na 
jej setne, potem sto piąte, a teraz sto ósme urodzi-
ny. To takie uroczyste spotkania z biesiadowaniem, 
z prezentem dla jubilata. Zwracam się wcześniej do 
prezydenta miasta z prośbą o uhonorowanie seniora.
Przy benefi sach bardzo pomaga mi Wrocławskie 
Centrum Rozwoju Społecznego i jego dyrektor Doro-
ta Feliks, wspierają mnie też sponsorzy. Współpracu-
ję również z Klubem Seniora na Strachocinie, prowa-
dzi go Renata Berdowicz, świetna animatorka, radna 
osiedla. Niedawno byliśmy w ramach takiej wymiany 

• 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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z seniorami w Miśni i Bauzen.
A na co dzień chodzę z seniorami do kina i do teatru. 
Bo uważam, że emeryci powinni korzystać z ofert kul-
turalnych, artystycznych. Zresztą, jestem inicjatorką 
„dojrzałego kina”, o tym pomyśle napisałam do prezy-
denta, zanim jeszcze zrobił to Roman Gutek. Zainspi-
rował mnie Kraków, moje ukochane miasto studiów, 
a dokładniej toaleta kina w Piwnicy Pod Baranami, 
gdzie zobaczyłam plakat „Dojrzałe kino, ceny biletów 
5, 10 zł”.
M.W.: Jest Pani pomysłodawczynią nagrody Ho-
norowy Mieszkaniec Osiedla. Skąd taki pomysł?
W.Z-H.: Żeby nagrodzić tych, którzy robią coś dobre-
go i wyjątkowego dla Wrocławia i jego osiedla i sąsia-
dów. Nagrodę otrzymują zasłużeni mieszkańcy Osie-
dla „Plac Grunwaldzki”, gdzie jestem radną. Pierwsza 
statuetka, a statuetki są porządne, to rzeźby Staszka 
Wysockiego, z brązu, trafi ła do rąk dyrektor Opery 
Ewy Michnik i jej męża śpiewaka Bogusława Szy-
nalskiego. To dzięki pani Ewie seniorzy tak często 
chodzą do Opery mając możliwość zakupu taniego 
biletu. W tym roku tytuł dostali: 88-letni Kazimierz 
Wojnarowski i 108-letnia Maria Olszowska. Bo za-
wsze są to statuetki dla pary: kobiety i mężczyzny.
Załatwiłam też sześć odznaczeń dla seniorów od To-
warzystwa Miłośników Wrocławia. Przyznajemy je lu-
dziom, którzy kontynuują rodzinną tradycję. Czy pani 
wie, że w październiku 1945 r. pan Kazimierz Daniluk 
założył pierwszy zakład optyczny na ul. Klasztornej, 
dzisiejszej Traugutta? A dziś syn Waldemar i jego 
dzieci prowadzą tę rodzinną fi rmę. W tej chwili za-
łatwiam odznaczenia dla zegarmistrza i introligatora 
prowadzących fi rmy rodzinne od 70 lat.  
M.W.: Może porozmawiamy wreszcie o Pani? Jest 
Pani aktorką, zagrała Pani w fi lmie „Rdza” Roma-
na Załuskiego, grała Pani u innych znanych re-
żyserów. Dlaczego nie zdecydowała się Pani na 
karierę aktorską?
W.Z-H.: Bo ja nigdy nie chciałam być aktorką! W 1970 
r. założyłam się w „Kalamburze” o 500 zł (pensja wy-
nosiła wtedy 1200 zł), że się dostanę do szkoły te-
atralnej. No i przy okazji Kraków sobie zwiedzę, bo 
mi się zawsze podobał i zawsze marzyłam, żeby tam 
mieszkać... No i zakład wygrałam, koledzy po dwóch 

latach zrobili zbiórkę i mi zapłacili. Na egzamin przy-
gotowałam piosenkę „A ja mam swój intymny świat”, 
w której wystąpiłam jako narkomanka, bo widziałam, 
jak ludzie wąchają klej. I chyba dzięki tej etiudzie je-
stem absolwentką PWST w Krakowie!
Swoją drogą chciałam to moje miejsce oddać Danie-
lowi Kustosikowi, bo on zdał, ale się nie dostał, no, ale 
rektor się nie zgodził. Pomyślałam więc, posiedzę tu 
rok, a potem zobaczę, co dalej! Tylko, że zakochałam 
się w tym mieście, w chłopaku z zespołu „Słowianki” 
i jednak skończyłam te studia. Potem chciałam być 
w teatrze Tadeusza Kantora, ale mnie nie przyjął, 
powiedział, że jestem za chuda. Byłam sportsmen-
ką, pływaczką, chodziłam też na balet, musiałam 
być chuda. Byłam na stażu u Jerzego Grotowskiego, 
w grupie Zygmunta Molika. Zagrałam w kilku fi lmach, 
ale nigdy nie chciałam być aktorką, chociaż bardzo 
lubię to środowisko i środowisko chyba też mnie lubi. 
Ale trzysta razy powtarzać ten sam tekst? To nie dla 
mnie.
Chciałam być za to dziennikarką, bo ja zawsze pisa-
łam. Byłam w klasie słynnego prof. Bogusława Arc-
ta, w technikum księgarskim prowadziłam gazetkę 
ścienną. Lubiłam pisać, do dzisiaj prowadzę pamięt-
nik z całego mojego życia. No i najpierw dostałam 
pracę w radiu, potem w telewizji i nadal współpracuję 
z jedną z gazet i portalami.
M.W.: Dzięki Pani powstała też tablica Chopi-
na, upamiętniająca jego koncert we Wrocławiu. 
Umieszczona jest przy głównym wejściu do Ka-
tedry.
W.Z-H.: Miałam problemy przy realizacji tego pomy-
słu, Kościół najpierw się nie chciał zgodzić, a przecież 
Chopin gościł we Wrocławiu czterokrotnie, o czym in-
formuje właśnie ta tablica z piaskowca. Ale pomógł 
mi ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz, bohater moich 
telewizyjnych programów, z którym do dziś prowa-
dzę korespondencję, wysyłam mu nawet prezenty na 
imieniny. Bardzo dużo mu zawdzięczam, bo dzięki 
niemu zbliżyłam się bardziej do Kościoła.
No i jeszcze Bal Seniorów wymyśliłam, który się od-
bywa w Hali Stulecia, dzięki wsparciu Roberta Paw-
liszko z Wrocławskiego Centrum Seniora. Dawid 
Frik, świetny młody człowiek to prowadzi. Jeszcze 

bym chciała, żeby był bal radnego miasta i osiedli, 
razem, połączone. To jest moje marzenie.
M.W.: Ma Pani bardzo prospołeczne marzenia.
W.Z-H.: Jest takie powiedzenie: „Nie można dojrzeć 
nowych rzeczy, dopóki nie zmieni się kierunku pa-
trzenia”, to słowa Edwarda de Bono. I miał rację, bo 
żeby się udało, często mentalność trzeba zmienić. 
Imponują mi japońscy, hiszpańscy seniorzy, pełni en-
tuzjazmu do życia i ubolewam, że naszym nie chce 
się nawet pojechać do Sobótki.
Mam taki pomysł, że wywiozę seniorów na koniec 
świata, do miejsca magicznego, zaczarowanego, 
chociaż ten koniec świata będzie w Polsce. Ale na 
razie o tym sza! Uważam, że ludzie, zwłaszcza ludzie 
sztuki, powinni mieć wykwintną starość – w otoczeniu 
piękna, dobra, spokoju. Chciałabym, żeby powstały: 
ławeczka, drzewo i mural dla seniorów. Żeby senio-
rzy mieli we Wrocławiu takie swoje miejsca, dla nich 
i im poświęcone.
Każdy z nas powinien mieć też w domu skarbonkę 
seniora, tak ją sobie nazwałam, wrzucać tam jakiś 
grosz i potem się nim dzielić. Może z sąsiadką, któ-
rej nie stać na opłacenie recept czy opału!? Na razie 
rzucam tylko takie hasło.
M.W.: Pani recepta dla seniorów?
W.Z-H.: Nie wolno wstawać markotnym, stękać, że 
boli. Nie narzekać na wycieczkach, imieninach, spo-
tkaniach, nie mówić, kto co przeszedł, która kiszka go 
boli. Bo jak cię boli, to idź do lekarza, bierz tabletki, 
ale uśmiechaj się. Bo to się udziela. A poza tym trze-
ba się ruszać, nawet jak się ma 80 lat.
W każdym mieście, w którym jestem, odwiedzam 
Kluby Seniora. Na Kubie byłam w domach starców, 
każdy z nich ma ogródek i seniorzy hodują czosnek. 
Jest tam dużo stulatków. Organizują spotkania, ze-
spalają się. To mi bardzo imponuje.
Ludzie załamują się przechodząc na emeryturę i nie 
wiedzą, co zrobić ze swoim wolnym czasem. Ale 
trzeba otworzyć się, być wśród ludzi i nie oddalać się 
od nich, wychodzić z domu, marzyć jeszcze, żeby 
posmakować czegoś innego. Bo owszem, zmienia 
się życie, ale to może być dobra zmiana – ku nowej 
przestrzeni, niezwyczajności, doznaniom.
Cały wywiad na www.gazetasenior.pl

REKLAMA
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zaprasza na Wieczory Taneczne

Restauracja 
Polskie Smaki
ul. Piłsudskiego 74 (budynek NOT)
Rezerwacja stolików
tel. 71 794 69 02
www.restauracjapolskiesmaki.pl
restauracjapolskiesmaki@wp.pl

Wtorek  17- 22   5 zł
Czwartek  17 -22   10 zł
Piątek   17 -22   10 zł
Sobota   19 -2   15 zł
Niedziela  17 -22   10 zł

Znakomite muzyczne klimatyRestauracja 

Znakomite muzyczne 

Muzyka 
na żywo 

DJ ARTI

2 sale

DNI SENIORA 
Wrocław 2015
Nowe imprezy, nowe wyzwania!
Będzie się działo i to aż przez 17 dni! Porady fotografi czne, zwiedzanie Narodo-
wego Forum Muzyki, wieczór swingowy, maraton zumby, rozgrywki brydżowe – 
to tylko niektóre z szerokiej oferty nowych imprez przygotowanych dla seniorów 
z okazji Dni Seniora. Nie zabraknie także tych już dobrze znanych, jak np. wpisa-
nego w tradycję Marszu Kapeluszy, zajęć sportowych, warsztatów dla zdrowia 
i urody, a także imprez kulturalno-rozrywkowych oraz pikników i bali. Uwaga – in-
auguracja Dni Seniora – odbędzie się przy pl. Nowy Targ, czyli w nowym miejscu!

Wrocławskie Centrum Seniora, wraz z Partnerami, 
serdecznie zaprasza wszystkich, a szczególnie Dol-
noślązaków, do udziału w tegorocznej edycji Święta 
Seniorów, które w tym roku celebrujemy od 25 wrze-
śnia do 11 października. 

Uroczyste rozpoczêcie: 
pl. Nowy Targ
Inauguracja DNI SENIORA odbędzie się w piątek 
25 września, ale w tym roku – uwaga –  w nowym 
miejscu, na pl. Nowy Targ, gdzie od godz. 10.00 
rozpocznie się zbiórka wszystkich chętnych do bicia 
Kapeluszowego Rekordu Guinnessa w ilości osób 
w udekorowanych kapeluszach. Tuż po biciu rekor-
du rozpocznie się Marsz Kapeluszy również nową 
trasą – od pl. Nowy Targ do pl. Solnego. Na wrocław-
skim Rynku nastąpi symboliczne przekazanie kluczy 
do Bram Miasta, a także podsumowanie konkursu 
„Najdłużej Razem” i uhonorowanie par z najdłuż-
szym stażem małżeńskim. Muzyczną atrakcję za-
pewni występ Młodzieżowej Akademii Musicalowej, 
znanej seniorom ze spektaklu ,,Wspomnij piosenkę”, 
cieszącego się ogromną popularnością w trakcie Dni 
Babci i Dziadka. Artystycznych wrażeń dostarczy 
również pokaz mody z udziałem kilku grup seniorów, 
prezentujących się w sukniach z dawnych epok.

Sport
Stały punkt w programie Dni Seniora, czyli Senioria-
da, koordynowana przez Stowarzyszenie Promocji 
Sportu FAN, oprócz tradycyjnych dyscyplin, takich 
jak: biegi, nordic walking, pływanie, piłka nożna, sza-
chy, w tym roku poszerzy się o nowe konkurencje: 
turniej gry w kręgle i biegi na orientację.
Na Otwarty Trening Nordic Walking z RightWay 
Fitness zapraszamy do Parku Grabiszyńskiego w so-
botę 26 września. Tego samego dnia odbędzie się 
na terenie Parku Wschodniego Rajd Terenowy, za-
inicjowany przez grupę seniorów o-CAL-eni. Wśród 
nowych atrakcji odbędzie się też Maraton ZUMBY, 
czyli wspólne ćwiczenia przy muzyce wraz z loterią 
z nagrodami dla każdego uczestnika (3 październi-
ka).

Zdrowie
W ramach działań prozdrowotnych zapraszamy 
na Dni Gerontologii (21-22 września), Akademię 
Zdrowia Seniora (30 września), czyli bezpłatne wy-
kłady i konsultacje we Wrocławskim Centrum Senio-
ra oraz do Centrum Medycznego Dobrzyńska, które 
przygotowało wiele bezpłatnych badań, wykładów 
i spotkań ze specjalistami (2 października). Będzie 
również okazja wykonać bezpłatne badanie słuchu 
(ul. Gajowicka 161/1a, 6-8 października).

Edukacja
W Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej oraz w fi liach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędą się bezpłat-

ne pokazy, spotkania i wykłady. Zapraszamy także 
na dni otwarte w Domach Pomocy Społecznej, tur-
niej gry w boule i szachy, szkolenia komputero-
we w Hewlett Packard oraz kosmetyczne porady 
i metamorfozy ze specjalistką z Orifl ame – Danutą 
Stępień. W ramach Akademii Finansowej Mennicy 
Wrocławskiej można będzie skorzystać z bezpłat-
nych konsultacji na temat oszczędzania i wyceny zło-
ta, a w Akademii Leonarda da Vinci – Złoty Wiek 
z licznych warsztatów, m.in. spa dla mózgu, warszta-
tów tanecznych, jogi kundalini.

Kultura, rozrywka, 
konkursy
Jak co roku zapewniamy szeroką ofertę kulturalno-
-rozrywkową, a także konkursową: IV Przegląd Chó-
rów Senioralnych (eliminacje 1 października, fi nał 
10 października), a także drugie edycje zeszłorocz-
nych nowości, cieszących się dużym powodzeniem, 
czyli Festiwal Filmowy ,,Si Señor” w Kinie Nowe 
Horyzonty (29 września – 1 października) oraz Prze-
gląd Małych Form Teatralnych i Kabaretów w Cen-
trum Kultury AGORA (eliminacje 1 października, fi -
nał 9 października). Po raz pierwszy zaś zapraszamy 
do udziału w Festiwalu tańca organizowanym przez 
Szkołę Tańca Flashdance, który odbędzie się w Fun 
Fit II na Stadionie Wrocław (10 października). Trady-
cyjnie polecamy Dzień Seniora w Centrum Kongre-
sowym Hali Stulecia, a więc targi senioralne z bo-
gatą ofertą instytucji i organizacji senioralnych (na 
targach będzie można spotkać się z redakcją „Ga-
zety Senior”), wielki koncert don Vasyla i Gwiazd 
Cygańskiej Piosenki, zabawa taneczna Seniorteka 
i specjalny pokaz fontanny multimedialnej (4 paź-
dziernika, więcej informacji: tel. 71 347 51 51). 
Zapraszamy do udziału w tegorocznych nowościach 
kulturalnych: Strefi e Relaksu, w której to, na terenie 
zielonego podwórka w Teatrze Muzycznym Capitol, 
będzie okazja odpocząć i zrelaksować się pod okiem 
specjalistów z dziedziny relaksacji (28 września). 
We wrocławskich muzeach: Muzeum Poczty i Te-
lekomunikacji, Muzeum Narodowym oraz Muzeum 
Miejskim Wrocławia odbędą się bezpłatne warsztaty 
i zwiedzanie z przewodnikiem. A 5 października po-
lecamy wizytę w nowej siedzibie Narodowego Fo-
rum Muzyki.

Pikniki i bale
W repertuarze rozrywkowym „DNI SENIORA – Wro-
cław 2015” nie może zabraknąć imprez organizowa-
nych przez samych seniorów. Już pierwszego dnia, 
po atrakcjach na Rynku, Polski Komitet Pomocy 
Społecznej zaprasza na BAL KAPELUSZY – za-
bawę z zespołem muzycznym, wodzirejem i poczę-
stunkiem (25 września). Polecamy również zabawy 
taneczne: „Szafa gra” w Klubie Seniora Magnolia (26 
września), ,,Barwy jesieni” w Domu Kultury BAKARA 
(27 września), zabawy w różnych placówkach MCUS 

Wrocław 2015   25 września – 11 października
Koordynator: Wroc³awskie Centrum Seniora
Patronat medialny: Gazeta Senior Gazeta
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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. Włodkowica 27, przy Urzędzie Stanu Cywilnego 71 344 47 55
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 20 lat 
nie odmawiamy 

pomocy...

www.styx.pl

Konferencja
Dni Gerontologii
Wroc³aw 2015
W dniach 21 – 22 września 2015 roku we Wrocławiu odbędą się Dni 
Gerontologii – Wrocław 2015. To interdyscyplinarna konferencja na-
ukowa i prezentacja dobrych praktyk pracy z seniorami.
Organizatorami spotkania są: Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzi-
bą we Wrocławiu oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie 
Centrum Seniora.
W dyskursie konferencyjnym pojawi się zarówno problematyka gerontologiczna 
widziana z perspektywy badań naukowych, jak i z obszaru dobrych praktyk geron-
tologicznych. Przewidziana jest sesja plakatowa oraz wizyty studyjne w wybranych 
organizacjach senioralnych Wrocławia.
W pierwszym dniu odbędą się wystąpienia nauczycieli akademickich z wrocław-
skich wiodących uczelni wyższych. Dopełnieniem naukowej części konferencji bę-
dzie debata pt. „Centra Seniora jako placówki koordynujące lokalną politykę na 
rzecz osób starszych”. Wezmą w niej udział przedstawiciele działających Centrów 
Seniora z Polski oraz przedstawicieli organizatorów takich placówek.
Nauka a dobre praktyki
W drugim dniu uczestnicy i goście będą mieli okazję skonfrontowania nauki z do-
brymi wrocławskimi praktykami na rzecz społecznego udziału osób starszych. 
W czasie wizyt studyjnych kilkanaście różnych organizacji senioralnych zaprosi 
uczestników konferencji do zapoznania się z ich pomysłami rozwiązań skierowa-
nych na wsparcie i aktywizację społeczną najstarszych mieszkańców Wrocławia. 
Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania: Jak zagrożenia współczesnego 
świata wpływają na jakość starzenia się człowieka? Jak tworzyć współczesną po-
litykę senioralną w różnych środowiskach społecznych?
Przygotowanie do pracy z seniorami
–  Wzrastający z dnia na dzień odsetek osób starszych w naszym kraju pociąga za 
sobą różnorodne, nie zawsze w odpowiednim czasie uświadamiane konsekwencje 
demografi czne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe, medyczne, na rynku usług 
itp. Wzrasta zainteresowanie przedstawicieli wielu nauk procesem starzenia się. 
Prowadzone badania i ich wyniki należy popularyzować. Chcemy umożliwić wy-
mianę poglądów osobom reprezentującym zarówno różnorodne szczegółowe dys-
cypliny naukowe, jak i praktykom zajmującym się problematyką starości i starzenia 
się społeczeństwa, problematyką osób starszych.
Model człowieka starszego będzie się zmieniał, a w konsekwencji sposób przeży-
wania starości. Istnieje pilna potrzeba przygotowania do pracy z ludźmi starszymi 
w wielu już istniejących, jak i w nowo proponowanych przez uczelnie wyższe, za-
wodach. To również doskonalenie liderów już pracujących z osobami starszymi. 
Bardzo ważne jest budowanie współpracy międzypokoleniowej w tym zakresie.
Mamy nadzieję, że prezentując dorobek naukowy uczelni wyższych, często o cha-
rakterze wdrożeniowym, będziemy w sposób rzeczywisty przyczyniali się do zmia-
ny jakości życia najstarszych mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska – mówi dr 
Walentyna Wnuk,
doradca Prezydenta Wrocławia ds. osób starszych.
Cykliczne Dni Gerontologii
Konferencji patronują: Prezydent Miasta Wrocławia oraz Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem objęły: Oddział Dolno-
śląski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Porozumienie Pełnomocników 
Rektorów Szkół Wyższych Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Patro-
nat medialny Gazeta Senior.
Dni Gerontologii we Wrocławiu będą organizowane rokrocznie, realizując misję 
Wrocławskiego Porozumienia Pełnomocników Rektorów Uczelni Wyższych ds. 
UTW we Wrocławiu.

– Dziennych DPS (1, 2, 6, października) oraz uroczysty bal w Strefi e Spotkań 
w Creatorze (11 października). Zapraszamy także całe rodziny do wspólnej zaba-
wy podczas Pikniku na Muchoborze Wielkim (27 września) i Pikniku na Psim Polu 
(3 października).
Dowiadujcie się, zapisujcie i bawcie się razem z nami! 

Joanna Ryłko, WCS/red.MW

Dokładne terminy i miejsca wydarzeń, informacje o zapisach:
Internet:    www.dniseniora.pl   www.seniorzy.wroclaw.pl 
www.gazetasenior.pl w specjalnej zakładce Dni Seniora

Wrocławskie 
Centrum 
Seniora

Telefon Seniora
71 344 44 44

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

www.facebook.com/centrum.seniora

e-mail: malgorzata.jamroz@wcrs.wroclaw.pl 
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Turnusy maj 
i czerwiec 2016

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

Star Łeba zaprasza na wypoczynek nad morzem

WIOSENNA OFERTA 2016
DLA SENIORÓW 55+

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

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

 � pyszną kuchnię – PEŁNE 
WYŻYWIENIE 3 x dziennie

 � bezpłatny bezprzewodowy 
internet

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

 � i wiele innych atrakcji

Już dziś zaplanuj 
swój wypoczynek na 

wiosnę 2016.
Tylko teraz wolne terminy i dobre ceny. 

Warto szybko się zdecydować.

Jak zamieścić ogłoszenie? Napisz treśæ og³oszenia 
– nie mo¿e byæ d³u¿sze ni¿ 60 s³ów. Pamiêtaj, aby podaæ swoje dane 
kontaktowe, podaj tak¿e swój numer telefonu do wiadomości Re-
dakcji. Og³oszenie prześlij poczt¹, mailem lub zadzwoñ i przedyktuj 
przez telefon.

Dane kontaktowe Redakcji:
tel. 505 151 952, ul. Tadeusza Kościuszki 35C, 50-011 Wroc³aw 
e-mail: redakcja@czerwonyportfelik.pl

Ogłoszenia 
Czytelników

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezp³atnyWrocław 2015   25 września – 11 października
Koordynator: Wroc³awskie Centrum Seniora
Patronat medialny: Gazeta Senior

Gazeta

REKLAMA

Pe³ny harmonogram 
Dni Seniora dostêpny 
na www.dniseniora.pl 
oraz do odbioru 
w siedzibie 
Wroc³awskiego 
Centrum Seniora 
pl. Dominikañski 6, 
Wroc³aw

Oddam dwa rega³y i kredens pokojowy z lat 50. Odbiór Wroc³aw – 
Stare Miasto, okolice dworca, tel. 507 939 946

Poznam mi³ego i spokojnego pana do 75 lat, najchêtniej wdowca 
z Wroc³awia, który lubi spacery, dobr¹ kuchniê, dom, zwierzêta i po-
dró¿e. Nie szukam przygód, tylko powa¿ne zamiary. Samotna wdo-
wa w wieku 70 lat, tel. 780 119 440.

Poznam pana powy¿ej 70 lat z Wroc³awia, kulturalnego, chêtnie 
wdowca. Jestem równie¿ wdow¹, mieszkam we Wroc³awiu i szukam 
partnera do wspólnego spêdzania czasu. Mój telefon: 71 325 11 84.

Jestem samotna i bez zobowi¹zañ rodzinnych, poznam Pani¹ w po-
dobnej sytuacji do wspólnego spêdzania czasu. Szukam osoby z po-
czuciem humoru, lubi¹cej spacery i zwierzêta, w wieku 50+, najlepiej 
z okolic Leśnicy, Stab³owic. Proszê dzowniæ w godzinach przedpo³u-
dniowych, tel. 71 349 43 05. Danuta

Pe³ny harmonogram 

Pobijmy zeszłoroczny rekord!
Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza do wspól-
nego bicia Kapeluszowego Rekordu Guinnessa w ilo-
ści osób w udekorowanych kapeluszach także w tym 
roku!
UWAGA! Zeszłoroczny rezultat to 1043 kapelusze. 
Liczymy na Państwa obecność i pobicie wyniku co 
najmniej dwukrotnie!

Dla wszystkich uczestników rywalizacji – pamiątko-
wa przypinka w prezencie.
Termin: piątek 25 września 2015, godz. 10.00-11.00
Miejsce: pl. Nowy Targ
Nie może Was tu zabraknąć!
Więcej informacji: Wrocławskie Centrum Seniora, 
pl. Dominikański 6, pok. 22, tel. 71 772 49 13, 
www.dniseniora.pl

fot. Marek Śnioch
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Biuro Podróży Arko – Travel
ul. Kwiska 41-43, 54-210 Wrocław

tel. 609 025 048
biuro@arko-travel.pl     www.arko-travel.pl

Wycieczki dla seniorów
(dla grup zorganizowanych)

 � 1-DNIOWE PO DOLNYM ŚLĄSKU
 � 2-DNI W GÓ� CH: ZWIEDZANIE Z ZABAWĄ
 � BERLIN, DREZNO, P� GA, BUDAPESZT, WŁOCHY
 � WCZASY ZDROWOTNE NAD MORZEM 

Wykonujemy cały zakres 
leczenia protetycznego, 
zachowawczego 
i endodontycznego.

EKSPRESOWA 
NAPRAWA 
PROTEZ 

PROTEZY NA NFZ

www.stomatologia-emajdent.pl

Stomatolog Protetyk

ul.Gajowa 44/2 
wejście od ul. Glinianej Wrocław 

tel. 71 336 81 27
kom. 795 778 999

godziny przyjęć: 
poniedziałek, środa, piątek od 10.00 do 18.00
wtorek czwartek od 12.00 do 20.00

Bezpieczne kredyty 
i ubezpieczenia
Dlatego uruchamiamy Pogotowie Kredytowe 
i Ubezpieczeniowe pod okiem Gazety Senior.
Chcemy zachęcać seniorów i pomóc im w bez-
piecznym korzystaniu z produktów fi nansowych 
i ubezpieczeniowych. Te bardzo przydatne roz-
wiązania pomogą zaoszczędzić pieniądze, czas, 
nerwy, oraz umożliwią lepsze gospodarowanie 
domowym budżetem. Najważniejsze jest jednak 
to, aby były dopasowane do naszych indywidual-
nych potrzeb i dzięki temu bezpieczne.

Wzięłam kredyt na lodówkę w sklepie, formalno-
ści trwały chwilkę. Syn uparł się, żeby przeczytać 
umowę. No i okazało się, że dopisali mi tam kartę 
kredytową. Pani doradca nie chciała tego wykre-
ślić, bo takie ma wzory. Dopiero jak odeszłam od 
biurka, stwierdziła, że się da. Cieszę się nową 
lodówką, spłacam raty, ale jestem ostrożniejsza. 
To prawda, że nas, seniorów, traktują czasem 
niepoważnie. Helena 67 lat.

Wzięłam kredyt, żeby pomóc córce, a właściwie 
wnukowi. Raty są dużo wyższe, niż mi mówiono. 
Doszło jakieś ubezpieczenie od utraty pracy, ale 
ja przecież jestem na emeryturze. Nie rozumiem 
wyjaśnień tej pani doradcy, podobno nic się nie 
da z tym zrobić. Nie wiem, co robić, a córki nie 
chcę martwić. (Imię i nazwisko do wiadomości 
redakcji)

Bank zamiast parabanku
To tylko dwie przykładowe historie, z którymi se-
niorzy zgłosili się do naszej redakcji.
Wiemy, że gazeta może być gwarantem bezpie-
czeństwa. Udowodniły to lata doświadczeń, gdy 
dopiero czujne oko mediów skłaniało niektóre fi r-
my do uczciwości.
Warto wiedzieć, że emeryt nie musi uciekać się 

do pożyczek tzw. „chwilówek”, że ma prawo od-
ważnie korzystać z produktów w bankach. Dla-
tego będziemy polecać sprawdzone produkty fi -
nansowe bezpieczne dla seniorów, które spełnią 
swoją rolę, czyli tanio i bezpiecznie podreperują 
domowy budżet.

Na bieżące problemy
Masz problem z uregulowaniem rachunków? 
Pojawiły się niespodziewane wydatki, np. na-
gła choroba, a wizyta u lekarza i wydatki na leki 
poważnie nadszarpnęły domowy budżet? Mikro 
pożyczka jest doskonałym rozwiązaniem, które 
pozwoli przetrwać trudniejszy czas.
Coraz bardziej popularne są pożyczki na lecze-
nie, np. na operację zaćmy, na którą w NFZ trze-
ba czekać latami, a przecież nieleczona zaćma 
może skończyć się całkowitą utratą wzroku.
A może po prostu pragniesz zrealizować swo-
je plany, np. postawić pomnik, kupić nowe me-
ble czy kuchenkę? W takiej sytuacji nie musisz 
czekać (odwlekać w czasie zakup potrzebnych 
rzeczy, zbierając na nie przez lata fundusze) na 
spełnienie swoich marzeń.

S
trona do zbierania 

W jaki sposób jednak uzyskaæ pewnośæ, ¿e taki w³aśnie produkt oferuje nam 
doradca fi nansowy? Je¿eli pracuje on dla fi rmy X, to zrozumia³e jest, ¿e pro-
muje produkty tej fi rmy. Mo¿emy spróbowaæ porównaæ oferty, ale produkty 
fi nansowe to nie marchewka, której jakośæ i cenê doświadczona gospodyni 
oceni w mgnieniu oka. Brak wiedzy fi nansowej i świadomości potencjalnego 
ryzyka jest prost¹ drog¹ do tragedii.

• Sprawdzona bezpieczna oferta różnych banków.
• Bezpłatne porady dot. kredytów i ubezpieczeń.
• Dojazd doradcy Gazety Senior do domu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
• Wspólne przeczytanie umowy i omówienie kluczowych punktów w celu uzyskania 

pewności, że właściwie je rozumiesz i nie narazisz się na nieprzewidziane opłaty.

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezp³atny

ok
Kredyt to czasami dobry sposób na rozwiązanie wielu życiowych problemów. Pod warunkiem, że 
jest bezpieczny, niedrogi, a przede wszystkim dobrze dobrany do naszych możliwości fi nansowych.

W jaki sposób jednak uzyskaæ pewnośæ, ¿e taki w³aśnie produkt oferuje nam 

Kredyt to czasami dobry sposób na rozwiązanie wielu życiowych problemów. Pod warunkiem, że 
jest bezpieczny, niedrogi, a przede wszystkim dobrze dobrany do naszych możliwości fi nansowych.

W jaki sposób jednak uzyskaæ pewnośæ, ¿e taki w³aśnie produkt oferuje nam W jaki sposób jednak uzyskaæ pewnośæ, ¿e taki w³aśnie produkt oferuje nam 

ok
Kredyt to czasami dobry sposób na rozwiązanie wielu życiowych problemów. Pod warunkiem, że 
jest bezpieczny, niedrogi, a przede wszystkim dobrze dobrany do naszych możliwości fi nansowych.

Bezpieczny kredyt pod
iem Gazety Senior

REKLAMA

Dział kredytów i ubezpieczeń Gazety Senior

tel. 608 352 098
Potrzebujesz kredytu lub ubezpieczenia, zadzwoń
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Oferta dla Seniorów 
Konto Senior i Kredyt Senior
W naszym Banku wiek ma swoje przywileje
Przyjdź i otwórz Konto Senior na preferencyjnych 
warunkach:

Opłata za prowadzenie rachunku – 2,50 zł
Wydanie karty VISA/MasterCard – 0 zł
Opłata za przelew do innego banku – 0,80 zł
Opłata za przelew przez Internet – 0 zł
Wybierając Kredyt Senior, zyskujesz:
• minimum formalności,

• okres kredytowania do 36 miesięcy
• wysokość kredytu nawet do 80.000 zł
• oprocentowanie stałe tylko 6,90% 

w stosunku rocznym

• prowizję za udzielenie kredytu już od 2%
• szybką decyzję o przyznaniu kredytu

KWOTA KREDYTU OKRES KREDYTOWANIA – PRZYBLIŻONA RATA
12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.

1.000 zł 86 zł 59 zł 45 zł 31 zł
2.000 zł 173 zł 117 zł 89 zł 62 zł
3.000 zł 259 zł 176 zł 134 zł 92 zł
5.000 zł 432 zł 293 zł 224 zł 154 zł
10.000 zł 865 zł 586 zł 447 zł 308 zł

Zapraszamy do naszego Oddziału przy ul. Kamiennej 115 we Wrocławiu 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00

Kredyt przeznaczony dla klientów 
posiadających Konto Senior w Banku 

Spółdzielczym w Miliczu.

REKLAMA

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezp³atnyFinanse

Pamiętaj! 
• Oferta bankowa jest zawsze bezpieczniejsza 

niż oferta fi rmy pożyczkowej (parabankowej).
• Emeryt jest bardzo dobrym klientem dla ban-

ku, ponieważ posiada pewny, comiesięczny 
dochód.

• Kredyt w banku jest wielokrotnie tańszy niż 
pożyczka w fi rmie pożyczkowej.

Kto pożycza 
najczęściej?

Kobieta w wieku 50+ ze średnim lub zawodowym 
wykształceniem, będąca w przeciętnej sytuacji 
materialnej, żyjąca w jedno lub dwuosobowym 
gospodarstwie domowym. Jak pokazują staty-
styki, to kobiety troszczą się o większość domo-
wych wydatków i śmiało sięgają po rozwiązania 
fi nansowe, które pozwalają im dopiąć domowy 
budżet.
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Zwrot części wydatków na leki, bezpłatna pomoc fachowców w nieprze-
widzianych sytuacjach – na te i nie tylko te korzyści mogą liczyć emeryci 
i renciści, posiadacze… Kapitalnego Konta Banku BPH. Tak, tak – to nie 
żart czy pomyłka. Bank ten przygotował specjalną ofertę promocyjną dla 
osób otrzymujących emeryturę bądź rentę z ZUS, dzięki której seniorzy nie 
dość, że nie zapłacą za prowadzenie konta i podstawowe usługi bankowe, 
to jeszcze mogą skorzystać z szeregu przydatnych i – co równie ważne – 
bezpłatnych usług. Czy warto zatem założyć konto w Banku BPH?

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

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

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

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

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

Co zrobić żeby założyć konto?
Zapraszamy do Banku BPH:

Wrocław, ul. Św. Antoniego 2/4
tel. 604 647 853
Wrocław, ul. Szewska 5
tel. 785 905 912
Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 17 
lok. 121
tel. 71 391 13 62
Wrocław, ul. Krawiecka 3
tel. 665 980 462
Wrocław, ul. Legnicka 56
tel. 698 694 033
Wrocław, ul. Piłsudskiego 60
tel. 71 346 07 26
Wrocław, ul. Sienkiewicza 2
tel. 71 325 79 41
Wrocław, ul. Średzka 20
tel. 691 350 583
Wrocław, ul. Traugutta 107/1A
tel. 696 076 411
Oleśnica, pl. Zwycięstwa 2
tel. 661 382 005

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

dwa lata
• bezpłatne świadczenia medyczne 

w nieprzewidzianych sytuacjach
• zwrot 5% wydatków w aptekach (do  

30 zł miesięcznie, przez 24 miesiące) – 
przy płatnościach kartą do konta

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

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

• brak opłat za wypłatę gotówki we 
wszystkich bankomatach w Polsce

• bezpłatna pomoc fachowców 
w nieprzewidzianych sytuacjach

• bezpłatne powiadomienia SMS 
o transakcjach na koncie

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

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

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

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

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

Zaćma to choroba oczu, w której zmętnienie soczew-
ki powoduje zamazanie obrazu oglądanego świata. 
Niektóre osoby porównują ten stan do spoglądania na 
otoczenie przez mleczną szybę. Kształty przedmiotów 
stają się słabo widoczne, a tekst czytany w gazecie nie-
wyraźny. 
Poprawę widzenia można uzyskać jedynie w wyniku 
operacji. Podczas zabiegu usunięta zostanie zmętnia-
ła soczewka, a w jej miejsce wszczepiona soczewka 
sztuczna. Dzięki temu możliwy będzie powrót ostrego 
widzenia. Co ważne, taki zabieg można przeprowadzić 
tylko jeden raz w życiu. Dlatego warto znać podstawo-
we różnice pomiędzy sztucznymi soczewkami. 

Czy wiesz, że operacji zaćmy można poddać się tylko raz 
w życiu? Dlatego tak ważne jest, aby wybrać odpowiednią 
soczewkę, dostosowaną do twoich potrzeb i preferencji.

Po operacji zaćmy 
będziesz lepiej widzieć
5 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze soczewki.

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezp³atny

Na co zwrócić uwagę przy wyborze soczewki?
1. Poziom jakości życia po operacji zaćmy zależy 

w ogromnym stopniu od wyboru, jakiego do-
konasz podczas rozmowy ze swoim okulistą. 
W czasie wizyty kwalifi kującej do zabiegu lekarz 
zapyta o to, czy dużo czytasz, czy uprawiasz 
sport, czy często pracujesz w ogrodzie. A może 
dużo jeździsz samochodem w nocy i chcesz do-
brze widzieć w ciemności? Udzielone odpowiedzi 
pomogą w dopasowaniu idealnej opcji.

2. Jeśli chcesz widzieć wyraźnie z daleka i bez 
przeszkód oglądać telewizję lub prowadzić sa-
mochód, możesz wybrać soczewkę jednoogni-
skową. Warto jednak pamiętać przy tym, że do 
czytania konieczne będzie korzystanie z okula-
rów. 

3. Jeśli jednocześnie masz zaćmę i wadę wzroku 
(astygmatyzm), a po zabiegu nie chcesz używać 
okularów, osobno do patrzenia z daleka i osobno 

do patrzenia z bliska, możesz wybrać specjalną 
soczewkę, która rozwiąże ten problem. 

4. Jeśli po zabiegu usunięcia zaćmy nie chcesz no-
sić żadnych okularów, możesz zdecydować się 
na wybór soczewki wieloogniskowej. Bez trudu 
sprawdzisz wtedy cenę na metce w sklepie, od-
czytasz smsa, a także wyraźnie zobaczysz pięk-
ny pejzaż. 

5. Jeśli po usunięciu zaćmy chcesz pozbyć się za-
równo okularów jak i astygmatyzmu, to możesz 
zdecydować się na kolejny rodzaj soczewki, któ-
rej budowa pozwala na patrzenie na świat bez 
okularów i wady wzroku.

Pamiętaj, że w momencie podejmowania decyzji do-
tyczącej zabiegu usunięcia zaćmy możesz pozbyć 
się także wady wzroku. Wybór odpowiedniej soczew-
ki to możliwość uwolnienia się od okularów.

Ośrodek Psychoterapii Przystań
oferuje pomoc osobom, które: 
• doświadczają kryzysów emocjonalnych,
• cierpią z powodu depresji, nerwic i zaburzeń 

lękowych,
• zmagają się z nadwagą bądź otyłością i chcą 

zmienić swoje nawyki żywieniowe,
• przeżywają silny bądź długotrwały stres,
• mają trudności w radzeniu sobie z codziennymi 

wyzwaniami,
• zmagają się z ciężką bądź długotrwałą chorobą 

bliskiej osoby,
• zmagają się z uzależnieniem swoim lub bliskiej 

sobie osoby,
• doświadczają bądź doświadczały przemocy,
• doświadczyły straty, przeżywają żałobę.
Pomagamy prowadząc konsultacje, poradnictwo 
i terapię psychologiczną.

Przyjmujemy we Wrocławiu na ul. Tęczowej 78A/3A
tel. 696 086 745

osrodek@osrodekprzystan.com
www.osrodekprzystan.com
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Okulary: Fielmann. Międzynarodowa moda okularowa. 3 lata gwarancji na wszystkie okulary. Wrocław: Galeria Dominikańska i Legnica: ul. Najświętszej Marii Panny 5d. 19 x w Polsce, ponad 600 x w Europie. www.fielmann.com

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

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

Szampański zakład
*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu sześciu 

tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann zobaczą 

Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie indziej taniej, 

Fielmann przyjmie towar z powrotem i zwróci cenę zakupu. 

Dodatkowo podarujemy Państwu butelkę szampana. 

Okulary: Fielmann.

REKLAMA

Kobiece kontra męskie przekwitanie
Ponad 8 milionów Polek znaj-
duje się w okresie menopauzy. 
To trudny czas dla kobiety, gdy 
do objawów somatycznych, 
takich jak nagłe uderzenia go-
rąca, nocne poty czy suchość 
pochwy, dochodzą jeszcze 
czynniki psychiczne: obniżenie 
koncentracji, stany depresyj-
ne, zaburzenia snu i problemy 
z libido.
Ale nie tylko panie przekwitają. 
Również mężczyzn na pew-
nym etapie życia dotyka pro-
blem andropauzy, choć jego 
następstwa są zupełnie inne 
niż w przypadku klimakterium.

Menopauza i klimakterium, choć używane zamien-
nie, w rzeczywistości oznaczają dwie różne rzeczy: 
menopauza to po prostu ostatnia miesiączka w życiu 
kobiety, natomiast klimakterium jest okresem pomię-
dzy czasem dojrzałości płciowej a starością. Może 
trwać od kilku do nawet kilkunastu lat, a czas ten 
jest indywidualny dla każdej kobiety. Pomocnym wy-
znacznikiem, kiedy i w jaki sposób zaczniesz prze-
kwitać, może być informacja o tym, kiedy w okres 
klimakterium weszła twoja matka (i jak je znosiła).

  Przykre objawy  

  i następstwa klimakterium  
Objawami, które najczęściej towarzyszą kobietom 

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

wodujące ból przy stosunku, znacząco i niekorzyst-
nie wpływa na podejmowanie aktywności seksualnej.

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

DNI SENIORA Wrocław 2015 25 września-11 paźdzernika
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Problemy zdrowotne 
XXI wieku
Wiemy, że przyczyną zawałów jest cholesterol. Ale prawdziwym 
zagrożeniem, bez względu na wiek jest wzrost innego, mniej zna-
nego parametru Homocysteiny.

Witamina D - słoneczna witamina. 90% społeczeństwa cierpi 
na jej niedobór. Niski poziom powoduje wiele schorzeń układu 
krążenia, kostnego, mięśniowego czy nerwowego.

Zapraszamy do naszych punktów we Wrocławiu:
ul. Życzliwa 15-17 (siedziba główna)
tel. 71 332 31 96, pn-pt 7.00-19.00, sb 8.00-14.00
ul. Bacha 13 (punkt pobrań)
tel. 71 325 56 23, pn-pt 7.30-19.00, sb 8.00-13.00

ul. Oławska 15 (punkt pobrań)
tel. 71 758 55 55,  pn-pt 7.30-17.45, sb 9.00-12.30

Kupon do zrealizowania 
w naszych punktach 

do 30.11.2015

Kupon 
dla Seniora

20% 

rabatu 
na badania:
• Homocysteina
• Witamina D 

Zaprogramuj swój czas na wizytę w klubie:)
Zapraszamy Panie oraz Panów 
na zajęcia Aktywny Senior

FITNESS CLUB ACTIVE
ul. Grabiszyńska 281 
(biurowiec FAT, I piętro)
tel. 71 360 94 55
www.acti vefi tness.pl

GIMNASTYKA 
DLA OSÓB 60+
Z okazji Wrocławskich Dni 
Seniora zapraszamy na 
bezpłatne zajęcia w dniu 
29 września o godz. 11.00

Zajęcia: wtorek i piątek, 
godz. 11.00
Koszt 8 zajęć to tylko 69 zł!
Doskonały dojazd 
komunikacją miejską.

REKLAMA

 Część pań obawia się także skutków ubocz-
nych hormonalnej terapii zastępczej – nowotworów 
piersi, zwiększenia masy ciała czy problemów z cerą.

  Fitoestrogeny na niedobór  

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

  A jak andropauza  
Wiele mówi się o menopauzie, natomiast podobny 
proces u mężczyzn – andropauza, najczęściej pomi-
jany jest milczeniem. Być może dlatego, że panowie 
wstydzą się i krępują rozmawiać o swoich dolegliwo-
ściach, zwłaszcza jeśli te dolegliwości dotyczą sfery 
seksualnej.
Ale zacznijmy od początku: andropauza, czyli męskie 
przekwitanie, związane jest ze stopniowym spad-
kiem poziomu androgenów, czyli męskich hormonów, 
a zwłaszcza jednego z nich – testosteronu. Jednak 
różnica pomiędzy kobiecym a męskim przekwitaniem 
jest znacząca, ponieważ u mężczyzn jest to proces, 
który nie powoduje zakończenia zdolności reproduk-
cyjnych. Panowie mają trochę lepiej, choć nie ozna-
cza to, że w ogóle się nie starzeją.

  Coraz mniej testosteronu  
Już po 30-tce poziom testosteronu spada u mężczyzn 
co dekadę o 10 procent. Kiedy jest go coraz mniej, 
mężczyzna zaczyna wchodzić w okres andropauzy. 
Zmniejsza się liczba plemników, zmniejsza się także 
poziom DHEA, czyli hormonu produkowanego przez 
nadnercza oraz hormonu wzrostu. Zmiany te mają 
odbicie w samopoczuciu panów, narzekających na 
zmęczenie, drażliwość, nerwowość i ujawniających 
nagłe skłonności do depresji. Męskiemu przekwitaniu 
towarzyszą też często objawy podobne do klimakte-

rium: nadmierna potliwość, zaburzenia snu, spadek 
libido. Panowie skarżą się poza tym (choć znacznie 
częściej lekarzom niż swoim żonom) na obniżenie 
siły mięśni, przybieranie na wadze i ogóle pogorsze-
nie sprawności umysłowej. Najczęściej jednak udają 
się po poradę ze względu na problemy w utrzymaniu 
sprawności seksualnej – zaburzenia erekcji.

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

Magda Wieteska

Dla wsparcia zdrowego 
funkcjonowania serca, 
układu krążenia, przy 
miażdżycy, czy też stanach 
zapalnych stawów i kości.

SERAPEPTAZA ODKRYCIE OSTATNICH LAT
AKTYWNY ENZYM SYSTEMOWY

Czy może pomóc także Tobie?

WWW.SKLEP-NATURALNESUPLEMENTY.PLTel. 518 490 627

SerraEnzyme fi rmy Good Health 
Naturally to certyfi kowany suplement, 
aż 80.000iu serapeptazy w 1 kaps.
Dostępny w opakowaniach: 
30 kaps i 90 kaps

ZADBAJ O SIEBIE 
I POCZUJ SIĘ LEPIEJ!

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezp³atny
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Wyroby chłonne Podkłady na łóżko Kosmetyki Seni Care

Akcesoria rehabilitacyjne Urządzenia elektroniczne Materiały opatrunkowe

SKLEP INTERNETOWY
w w w. s e n i o r. b l i ze j c i e b i e . p l

Ofi cjalny sklep

Darmowa dostawa od 115 zł * 

Grupa kapitałowa TZMO S.A. wiodący producent 
wyrobów chłonnych i higienicznych
Bella-Handel Sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

Masz pytanie? 
ZADZWOŃ!

pon.-pt. 8:00-17:00
56 612 37 13

* przy płatności przelewem z góry
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Leki natury na 
jesienne przeciążenia

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

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

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

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

Zdrowie
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NATURALNY
WYBÓR DLA
TWOICH STAWÓW

www.bivanol.pl

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE

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

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

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

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

Rozgrzewajace 
herbatki

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

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

Herbata 
z malin czy 
o smaku 
malin?

Ważne jest jednak, aby 
nie kupować herbatek, 

które tylko z nazwy są roz-

grzewające, jak np. herbata o smaku malin w kontrze 
do herbaty z malin. Ta pierwsza może wcale nie za-
wierać owoców i charakteryzować się tylko owocowym 
aromatem, i nie będzie to nawet oszustwo. Czytajmy 
zatem dokładnie etykiety i skład herbatek, które chce-
my kupić. A najlepiej zaopatrujmy się w nie w apte-
kach i sklepach zielarsko-medycznych. Unikniemy 
tym samym niepotrzebnego zakupu produktu, który 
z leczniczym działaniem ma niewiele, a często nawet 
nic wspólnego. Pamiętajmy, że napis „tylko naturalne 
składniki” czy choćby rysunek owoców na kartoniku 
często jest wyłącznie chwytem marketingowym, więc 
nie dajmy się wprowadzić w błąd.

Suplement diety a lek
Przy okazji warto poznać różnice między suplementem 
diety a prawdziwym lekiem. Suplementy są środkami 
spożywczymi uzupełniającymi normalną dietę, ale nie 
leczą i nie zapobiegają chorobie. Ponadto ich wytwór-
cy nie muszą spełniać tak restrykcyjnych wymagań, 
jak producenci leków. Natomiast produkt leczniczy jest 

REKLAMA

EKO Poradnik Gazety Senior
Giełda produktów ekologicznych

EKO PoradnikEKO Poradnik

Na przeziębienie

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

Herbatka malinowo-
-cynamonowa

Składniki: 3 torebki herbaty malinowej, 1 łyżka 
cynamonu, 3-4 goździki, miód lipowy.
Przygotowanie: Do torebek herbaty malinowej 
dodajemy cynamon i goździki oraz miód lipowy. 
Zalewamy wrzątkiem i parzymy przez 20 minut.
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10 LAT
GWARANCJI

PREMIUM

WYCISKARKA ŚLIMAKOWA
do wspania³ych soków z mi¹¿szem
Urządzenie wyróżnione Złotym Medalem 
na targach innowacji w Genewie oraz 
Laurem Konsumenta 2015 w Polsce.

ZADZWOŃ I ZAMÓW:
509 447 701 lub 85 744 66 77
Kod rabatowy: SENIOR15

model: KUVINGS B6000
typ pracy: wytłaczanie 
wolnoobrotowe
ilość obrotów: 50 na minutę
moc silnika: 240 W

www.lepszesoki.pl

Generalny Dystrybutor w Polsce: Domowe Sanatorium - Zimnoch sp.j.
ul. Białostocka 50, 16-010 Białystok, tel. 85 744 66 77

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezp³atny

bezpieczny dla zdrowia, podlega kontro-
li na każdym etapie produkcji, a na jego 
opakowaniu widnieje napis informujący 
o pozwoleniu na dopuszczenie do obro-
tu, wraz z konkretnym numerem.

Co nas rozgrzeje?
Rozgrzewające herbatki swoje działanie 
zawdzięczają takim dodatkom jak imbir, 
cynamon, goździki. Na stany przezię-
bieniowe dobrze jest również zaparzyć 
herbatę z malin, które działają napotnie 
i ściągająco. Z kolei owoce dzikiej róży 
są jednym z największych źródeł wita-
miny C, a lipa i dziki bez pobudzą pro-
dukcję śluzu w oskrzelach, dzięki cze-
mu ułatwią odkrztuszanie.
Jeśli samodzielnie przygotowujemy 
napary z ziół, pamiętajmy o ich czasie 
parzenia, który powinien wynieść od 5 
do 15 minut. Nie wszystkie zalewamy 
wrzątkiem, niektóre wodą o temperatu-
rze ok. 90 stopni.

Czego z czym 
nie mieszac
Warto wiedzieć, że niektóre zioła wcho-
dzą w interakcję z przyjmowanymi przez 
nas lekami, a innych ziół nie wolno uży-
wać w przypadku konkretnych chorób 
i schorzeń. I tak lukrecja nie jest wska-
zana w przypadku stosowania hormo-
nalnej terapii zastępczej (nasila dzia-
łanie leków hormonalnych, wywołując 
nudności, migreny i obrzęki) oraz w le-
czeniu nadciśnienia i przyjmowaniu le-
ków moczopędnych (powoduje skurcze 
mięśni i zaburzenia rytmu serca).
Odstawmy jeżówkę, gdy przyjmujemy 

Na ukojenie nerwów

Lawendowa herbatka

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

Napar z dziurawca

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

EKO Poradnik Gazety Senior Giełda produktów ekologicznych

REKLAMA
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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

 Prawdopodobnie każdy człowiek miał 
lub będzie miał jakieś problemy ze słuchem. 
Nie każde pogorszenie słuchu jest jednak takie 
samo. Niektóre zazwyczaj można wyleczyć np.: 
przewodzeniowy ubytek słuchu, który dotyczy 
uszkodzeń ucha zewnętrznego i środkowego. 
Inne są trwałym uszkodzeniem, tzw. odbiorczy 
ubytek słuchu. Tego typu niedosłuchu nie 
można wyleczyć, ale można kompensować 
dzięki nowoczesnej technologii. Są też mieszane 
niedosłuchy, spowodowane upośledzeniem 
struktur ucha środkowego i wewnętrznego. Różny 
może być także stopień utraty słuchu. Lekki 
ubytek słuchu to trudności ze słyszeniem cichych 
odgłosów i już w takim przypadku warto sięgnąć 
po aparat słuchowy. W przypadku umiarkowanego 
ubytku słuchu należy korzystać z aparatu 
słuchowego. Znaczny ubytek słuchu powoduje, że 
np. rozmowa musi być głośna, by mogła zostać 
usłyszana. Głos o normalnym natężeniu powinien 
być w czasie rozmowy słyszalny za pomocą 
aparatu słuchowego. Głęboki ubytek słuchu to 
już konieczność wyposażenia w odpowiednio 
dobraną technologię wzmocnienia (np. aparat 
słuchowy, implant ślimakowy). 
Gdy tracimy słuch, odbieranie bogactwa 
otaczających nas dźwięków staje się trudne, 
czasem wręcz niemożliwe. Świat, który nas otacza 
milknie. Jeśli czujesz, że nie wszystkie dźwięki 
do Ciebie docierają, przyjdź do nas. Chcemy 
i potrafi my Ci pomóc.
W ramach umowy z NFZ wykonujemy badania 
diagnostyczne słuchu oraz profesjonalnie 
dobieramy aparaty słuchowe najnowszej 
generacji. 

Dyplomowany protetyk słuchu 
Aldona Sobiecka

ZAPRASZAMY DO OŚRODKA PZG

Ułatwiamy Twoje Życie!
KRZESEŁKA SCHODOWE I SCHODOŁAZY DLA SENIORÓW

692 449 474, 606 248 022
www.windy-schodowe.pl
ZNIŻKI DLA OSÓB PO 65. ROKU ŻYCIA

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
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Na problemy ze snem

Napar z melisy i głogu

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

EKO Poradnik Gazety Senior Giełda produktów ekologicznych

sterydy i leki przeciwgrzybicze oraz przeciwarytmiczne. 
W zestawieniu z nimi jeżówka, skądinąd pomocna we 
wzmacnianiu odporności, może spowodować uszko-
dzenie wątroby.
Jeśli cierpimy na zaburzenia snu i korzystamy ze środ-
ków nasennych, nie zażywajmy waleriany, która wywoła 
wzmożoną senność. Gdy przyjmujemy leki rozrzedza-
jące krew albo łykamy aspirynę, nie łączmy ich z wy-
ciągiem z miłorzębu, który niebezpiecznie nasila dzia-
łanie tych lekarstw. Musimy też zrezygnować z herbatki 
z dziurawca w przypadku, gdy cierpimy na niewydolność 
serca i przyjmujemy leki z dodatkiem digoksyny. Warto 
też wiedzieć, że niektóre zioła, takie jak len zwyczajny, 
prawoślaz lekarski czy babka lancetowata zmniejszają 
dostęp leku do śluzówki jelit, a aloes, korzeń kruszyny 
i korzeń rzewienia powodują gorsze wchłanianie leków.

Gotowe czy domowe?
Możemy kupić gotowe herbatki, możemy także sami je 
przygotować, i to od podstaw. Zyskamy wtedy pewność, 
że suszone owoce i zioła będą bez chemicznych dodat-
ków i innych polepszaczy. Co istotne, w procesie su-
szenia zachowane zostaną cenne dla zdrowia wartości, 
witaminy i minerały. Suszyć można w piekarniku albo 
w specjalnych suszarkach. Używanie tych ostatnich za-
oszczędzi nam czasu – wystarczy tylko pokroić składni-
ki i rozłożyć je na tackach suszarki. Po kilku godzinach 
produkty będą już gotowe do wykorzystania.

MW
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REKLAMA

Zapraszamy do 
naszych sklepów 
fi rmowych w Świdnicy 
i Świebodzicach.

Piekarnia 
Ciarkowscy 
poleca:

• pieczywo tradycyjne 
na bazie naturalnego 
zakwasu

• chleb serduszko – 
wzbogacony selenem, 
zalecany w profi laktyce 
chorób serca

• chleb IG – 
z niskim indeksem 
glikenicznym, polecany 
cukrzykom

• pyszne ciasta na co 
dzień i od święta 

• wyszukane torty na 
każdą okazję

 C

i a r k o w s c

y

T r a d y c j a  o d  1 9 8 9

2 razy 
otrzymaliśmy 
Świdnickiego 

Gryfa za najlepszą 
obsługę klienta

tel. 74 852 25 60

Tylko zdrowa kura znosi zdrowe jaja

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

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

Krótkie życie kurczaka
Niektóre antybiotyki są dozwolone w hodowli drobiu – 
np. pisklętom do 12. tygodnia podaje się paszę z kok-
cydiostatykami mającymi przeciwdziałać groźnym 
chorobom. Skąd jednak pewność, że po osiągnięciu 
przez kurczaki wymaganego wieku, antybiotyki zosta-
ną odstawione? Tego już się nie sprawdzi. A spożywa-
jąc takie mięso, sami uodparniamy się na ich działa-
nie. Warto też wiedzieć, że kurczaki z przemysłowych 
hodowli żyją przeciętnie ok. 5 tygodni, podczas gdy 
kurczaki hodowane w normalnych warunkach – 20 ty-
godni, a więc cztery razy dłużej.

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

Co zawiera jajko?
Podobnie jak drób, również nie wszystkie jajka są 
zdrowe. Te, które pochodzą od kur hodowanych 
w złych warunkach, z pewnością nie będą źródłem 

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

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

dotyczące kurczaków i jajek.

cennych witamin i składników mineralnych. Warto 
wiedzieć, że właśnie w jajkach (zdrowych jajkach, 
czyli pochodzących od zdrowych kur) znajdziemy 
duże pokłady witamin A, E, D i K oraz B2 i B12, a tak-
że składników mineralnych: fosforu, potasu, wapnia, 
żelaza, magnezu.
Ponadto w żółtku zawarta jest luteina chroniąca oczy 
przed szkodliwym promieniowaniem i zapobiegająca 
zwyrodnieniu plamki żółtej.
Jajko to również doskonałe źródło pełnowartościowe-
go białka, które stanowi 12,5 procent części jadalnej 
jajka. Jednocześnie zawiera cholesterol, uważajmy 

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezp³atny

ZAPROŚ DO SIEBIE ZDROWIE 
Z PRZYJAZNĄ DIETĄ FUNKCJONALNĄ!

Oferujemy poradnictwo żywieniowo-dietetyczne 
i prewencyjne oraz dietoterapię leczniczą z zakresie m.in.:
• Zaburzeń metabolicznych w tym między innymi otyłość, nadwaga,
• Schorzeń autoimmunologicznych,
• Alergii i nietolerancji pokarmowych,
• Nieprawidłowości funkcjonalnych układu pokarmowego i jego dysbiozy,
• Wielu chorób, tak zwanych cywilizacyjnych: schorzenia układu krążenia, 

zespół metaboliczny, cukrzyca typu II,
• Zaburzeń hormonalnych

* Zniżka jest przyznawana jednorazowo na hasło: Gazeta Senior.

Poradnia Dietetyczna Prima Salus
Renaissance Business Center
ul. Św. Mikołaja 7
50-125 Wrocław

INFORMACJA/REJESTRACJA
pon-pt, godz.: 9.00-17.00
tel. 71 881 05 79
kom. 515 050 472

info@primasalus.pl 
www.primasalus.pl

Poradnia Dietetyczna Prima Salus

-20% 
przy pierwszej 

wizycie*

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

Maść Niedźwiedzia™

D� tępna w aptekach

cena: 
14 zł 

(100 ml)

więc na jego dzienne spożycie – optymalnie jest ja-
dać 2-3 jajek tygodniowo.

Oznaczenia na jajkach
Na każdym jajku znajdziemy ciąg znaków w forma-
cie: X-YY-AABBCCDD. Dotyczą one jakości jajka 
i warunków, w jakich zostało zniesione.
Pierwszy z symboli – X oznacza sposób, w jaki hodo-
wane są kury. AABBCCDD – producenta jajek, z cze-
go AA to kod województwa, BB – kod powiatu, CC 
– zakres działalności i DD – kod samej fi rmy.
Dla nas najważniejsze jest pierwsze oznaczenie, 
czyli sposób hodowli kur. I tak „3” – oznacza chów 
klatkowy. Kury żyją w bardzo małych klatkach, nigdy 
nie widzą słońca, nie są wypuszczane. Często obci-
na się im dzioby, aby nie raniły się nawzajem. Zestre-
sowane, agresywne kury nie zniosą zatem zdrowych, 
pełnowartościowych jajek.
„2” –  to chów ściółkowy, tylko trochę lepszy od klat-
kowego, ponieważ kury mają możliwość przemiesz-
czania się w małych pomieszczeniach. W dalszym 

ciągu jednak nie są wypuszczane na powietrze.
„1” – to chów wolnowybiegowy. Kury wypuszczane 
są z kurnika na zewnątrz, mogą siedzieć na grzę-
dach, karmione są paszą.
„0”, czyli chów ekologiczny, to najlepsze warunki 
do znoszenia w pełni zdrowych jajek. W takim cho-
wie kury żyją na wolnym wybiegu, karmi się je trawą 
i ekologiczną karmą bez żadnych dodatków chemicz-
nych.

Większe nie znaczy 
zdrowsze
I jeszcze przydatna informacja na temat oznakowań 
dotyczących wielkości jajek. S – to jajka małe, o wa-
dze poniżej 53g; M – średnie, o wadze 53g-63g; L 
– duże, o wadze 63-73g, XL – bardzo duże, o wadze 
powyżej 73g.
Ale uwaga – wbrew pozorom bardzo duże jajka wcale 
nie muszą być zdrowe, ponieważ ich wielkość może 
wskazywać na mało ekologiczny sposób karmienia 

kur. Wybierajmy więc jajka mniejsze i najlepiej „ze-
rówki” lub „jedynki”.
Warto również kupować jajka od kur zielononóżek, 
chowanych w wiejskich gospodarstwach, w natural-
nych warunkach, a zawdzięczających swą nazwę 
zielonkawym nóżkom i kuropatwianemu ubarwieniu 
piór. Kury te są karmione mieszanką roślin motylko-
wych i ziół, a co najważniejsze – ich jaja zawierają aż 
o kilkadziesiąt procent mniej cholesterolu.

Magda Wieteska

REKLAMA

DNI SENIORA Wrocław 2015 25 września-11 paźdzernikaEKO Poradnik Gazety Senior Giełda produktów ekologicznych
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Ratunek dla tysiêcy 

osób z ³uszczyc¹
£uszczyca to choroba uk³adu odpornościowego o pod³o¿u genetycznym. Za-
licza siê j¹ do tzw. dermatoz, czyli schorzeñ objawiaj¹cych siê zmianami skór-
nymi. To najczêściej wystêpuj¹ce schorzenie dermatologiczne w Europie, a se-
niorzy znajduj¹ siê w grupie wysokiego ryzyka. 
Ka¿dy z nas mo¿e nagle zachorowaæ w wieku dojrza³ym. £uszczyca doros³ych dia-
gnozowana jest zwykle u osób miêdzy 50. a 60. rokiem ¿ycia. Przyczyn¹ choroby jest 
nieprawid³owa reakcja uk³adu odpornościowego. Zaczyna on produkowaæ bia³ka za-
palne, które przyczyniaj¹ siê do czêstszych ni¿ zwykle podzia³ów komórek naskórka, 
co prowadzi do jego intensywnego z³uszczania siê. W wyniku tego na skórze pojawia-
j¹ siê grudkowate wykwity pokryte srebrn¹ ³usk¹, które mog¹ swêdzieæ. Dodatkowo 
u osób chorych na ³uszczycê zwiêksza siê ryzyko rozwoju chorób uk³adu sercowo-
-naczyniowego. Mo¿e rozwin¹æ siê cukrzyca, nadciśnienie têtnicze, niewydolnośæ 
nerek, zespó³ metaboliczny czy wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Stres wyzwala 
chorobê i dodatkowo sprzyja jej zaostrzeniu. Niestety ³uszczycy nie da siê wyleczyæ – 
mo¿na jedynie ³agodziæ jej objawy. 

Jak poprawiæ jakośæ ¿ycia chorego na ³uszczycê? 
Bardzo wa¿na jest prawid³owa pielêgnacja skóry. Szorstkie, grudkowate zmiany po-
kryte ³usk¹ mog¹ zlewaæ siê w wiêksze plamy. Najczêściej wystêpuj¹ w okolicach 
³okci, kolan, d³oni, stóp i pleców, a tak¿e na ow³osionej skórze g³owy. Zmianom mo¿e 
towarzyszyæ uporczywy świ¹d, który zmusza do drapania i prowadzi do zaka¿enia 
skóry, np. gronkowcem. Nale¿y skórê czêsto myæ, nat³uszczaæ, nawil¿aæ ³agodz¹c jej 
stan zapalny.

Preparaty Dr Michaels w walce z ³uszczyc¹ 
W Klinice Dermatologii i Dermatologii Dzieciêcej Uniwersytetu Medycznego w £odzi 
pod kierunkiem profesora dr hab n. med. Andrzeja Kaszuby przeprowadzono bada-
nie “Kliniczna ocena skuteczności preparatów “Dr Michaels” w leczeniu miejscowym 
chorych z ³uszczyc¹ plackowat¹”. Wyniki by³y bardzo obiecuj¹ce, a preparaty „Dr Mi-
chaels” – ¿el myj¹cy, maśæ i od¿ywka regeneruj¹ca – zawieraj¹ce naturalne surowce 
roślinne i mineralne okaza³y siê bardzo skuteczne podczas stosowania u osób do-
tkniêtych ³uszczyc¹. W badanej grupie pozytywny efekty uzyskano u 76% chorych. 
Korzystna by³a tak¿e ocena pacjentów co do skuteczności tych środków, jak równie¿ 
dobrej ich tolerancji.

Ciekawych opinii pacjentów stosuj¹cych preparaty Dr Michaels zapraszamy na 
www.drmichaels.com.pl

Darmowa wysy³ka 
na has³o SENIOR

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezp³atnyZdrowie
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NR 1 W EUROPIE
TRENING OBWODOWY
TYLKO 30 MINUT !!!
ELASTYCZNE GODZINY ĆWICZEŃ
PROGRAM  ŻYWIENIOWY

Mrs.Sporty Wrocław Krzyki 
ul.Zwycięska 35 
tel. 71 727 77 12
kom. 662 055 552 
www.mrssporty.pl/club/wroclaw-krzyki

Mrs.Sporty Wrocław Fabryczna
ul. Bulwar Dedala 20 B
tel. 71 729 99 90
kom. 781 010 130
www.mrssporty.pl/club/wroclaw-fabryczna

DLACZEGO WŁAŚNIE MRS.SPORTY?
 » trenujemy tylko wśród  kobiet  w każdym wieku (od 17 do 79 lat)
 » nasz trening to połączenie sportu i rehabilitacji 

– zwłaszcza kręgosłupa i stawów
 » trenujemy pod okiem rehabilitantów
 » mamy indywidualną opiekę trenera
 » w klubie panuje domowa atmosfera
 » dużo rozmawiamy podczas treningu 

      i jeszcze więcej się śmiejemy

KLUB SPORTOWY DLA KOBIET

ZapraszamySPRAWDŹ, CZY 
TO WSZYSTKO 

PRAWDA! 
Przyjdź na bezpłatny 

trening próbny.

www.mrssporty.pl

Seniorzy na start!

Jak zwykle na zakończenie roku akademickiego w Uniwersytetach Trzeciego Wieku odby-
wają się różnego rodzaju imprezy. Na jedną z nich zaproszono również nas, słuchaczy UTW 
w Uniwersytecie Wrocławskim. Ta impreza to „Senioriada” organizowana przez Sudecki UTW 
w Wałbrzychu oraz Centrum Sportowo Rekreacyjne Aqua-Zdrój w Wałbrzychu. Przewodnicząca 
Sekcji Kultury Fizycznej naszego uniwersytetu miała pewne problemy ze skompletowaniem repre-
zentacji naszego UTW. W efekcie żadna z pań nie zdecydowała się na udział. I niech Panie żałują.

Czwórka naszych odważnych, którzy zdecydowali 
się na udział to: Andrzej Wołoszyn, Łukasz Kaleciń-
ski, Bolesław Surdyk i Jerzy Jankiewicz.
Na wałbrzyski stadion przybyliśmy jako pierwsi. Ekipy 
z innych UTW były dużo liczniejsze od naszej czwórki 
i czuliśmy się nieco nieswojo. Wśród nich zdecydo-
wanie wyróżniał się zespół z UTW w Żarowie, liczny 
i ubrany w jednakowe stroje z emblematami swojego 
UTW. 
Na pierwszy ogień poszły konkurencje pływackie. 
Uczestnicy mieli do przepłynięcia 25 m w stylu do-
wolnym i klasycznym. Z naszej ekipy do konkurencji 
pływackich stanęli tylko dwaj panowie, Bolesław Sur-
dyk i Łukasz Kaleciński; pozostali zrezygnowali, bo 
jeden nie umiał w ogóle pływać, a drugi nie posiadał 
stroju. Pozostałe ekipy były dużo liczniejsze i widać 
było po nich, że są świetnie przygotowane. Jak mó-
wili uczestnicy, oni mają możliwość pływania po 2 go-
dziny tygodniowo przez całą jesień i zimę, a koszty 
ponoszą ich UTW. My takiej możliwości nie mamy, 

więc i stąd różnice w przygotowaniu. Tę konkurencję 
wygrał UTW w Żarowie. 
Drugą konkurencją był slalom między pachołkami pi-
łeczką prowadzoną kijami hokejowymi. Była to chyba 
najweselsza ze wszystkich konkurencji. Uczestnicy 
potraktowali ją bardzo ambitnie i chcąc uzyskać jak 
najlepszy czas, nie zawsze mieścili się w bramkach. 
Do najzabawniejszych należały sytuacje, gdy zawod-
nik jedną nogą mieścił się w bramce, a drugą nogę 
miał poza bramką i oczywiście nie zdobywał punktu. 
W naszej ekipie uzgodniliśmy inną taktykę, pokonu-
jąc bramki może nieco wolniej, ale precyzyjnie, i nie 
tracąc przez to punktów. W efekcie w tej konkurencji 
zajęliśmy drugie miejsce, ale tylko dlatego, że zabra-
kło nam punktów, które mogły zdobyć panie. A ich 
w składzie nie mieliśmy.
Kolejne zadanie polegało na tym, aby trafi ć worecz-
kiem do ułożonych na ziemi trzech obręczy. Trafi enie 
do najdalszej dawało najwięcej punktów. 
Tu wystąpiło to samo zjawisko, ambitni nastawiali się 

na rzuty do najdalszej obręczy i najczęściej pudłowa-
li. A my znów przyjęliśmy taktykę rozsądną, rzuca-
jąc najpierw do bliższych obręczy, by zdobyć pewne 
punkty, a dopiero ostatnimi rzutami ryzykować dal-
sze odległości. Przyniosło to sukces, bo tym razem 
pomimo mniej licznej ekipy walczyliśmy ze zwycięz-
cą konkurencji, jak równy z równym. W efekcie zaję-
liśmy drugie miejsce, przegrywając z ekipą z UTW 
Żarów tylko jednym punktem, a indywidualnie zdoby-

liśmy tu dwa medale. 
W kolejnej konkurencji należało podnieść 

z ziemi dwie piłki: dużą i małą, pobiec 
z nimi do wyznaczonego miejsca, gdzie 
dodawano dwie następne piłki i wrócić 
już z czterema piłkami do miejsca star-
tu. Wszystko odbywało się na czas. 
W tej konkurencji zajęliśmy również 
drugie miejsce.

W przedostatniej konkurencji trzeba 
było trafi ć piłką futbolówką z odległości 

15 metrów do pustej bramki na boisku pił-
ki nożnej. Wydawać by się mogło, że to ła-

twa sprawa. Regulamin dopuszczał dwa sposoby 
strzelania: kopanie piłki lecącej z powietrza (wyżej 
punktowane) oraz strzelanie piłką leżącą na ziemi. 
Ani jedno ani drugie nie było proste, bo często piłka 
fałszywie kopnięta z powietrza nie trafi ała do bramki, 
bądź kopnięta za mocno przelatywała nad nią. Zaś 
strzelana z ziemi, tocząc się po nierównościach bo-
iska, zbaczała z trasy i mijała bramkę. Tę konkuren-
cję nasz zespół wygrał zdecydowanie.
Ostatnią konkurencją była sztafeta nordic-walking, 
polegająca na przejściu w sposób prawie sprinterski 
jednego okrążenia po bieżni boiska. Tu znowu oka-
zało się, że już na starcie jesteśmy w gorszej sytuacji 
z powodu niepełnego składu. Zajęliśmy drugie miej-
sce. 
Po zakończeniu wszystkich konkurencji odbyło się 
wspólne grillowanie oraz ciekawe rozmowy. Zwy-
cięzcą „Senioriady” została ekipa UTW Żarów, my 
zaś zajęliśmy zaszczytne drugie miejsce mimo prze-
granej w pływaniu. W sumie zdobyliśmy pięć dyplo-
mów i sześć medali. 

Łukasz Kaleciński

REKLAMA

Fot. Ekipa wrocławskiego UTW, od lewej: Andrzej Wołoszyn, Bolesław Surdyk, autor artykułu Łukasz Kaleciński i Jerzy Jankiewicz.

Dane 
statystyczne 

wyników zebra³ 
Andrzej 

Wo³oszyn
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ANASTAZJA
Ośrodek Rehabilitacyjno
-Wypoczynkowy
ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno
tel. 94 318 92 18
kom. 501 188 298
www.anastazja.ta.pl

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

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

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

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

Termin Koszt pobytu – nie mniej niż 
kwota dofi nansowania

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

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

Promocyjne pobyty lecznicze 7-dniowe

Pobyt 
tygodniowy 

w listopadzie 
w dowolnym 

terminie  
495 zł nett o

- rezerwując pobyt do 30.10.2015 – dopłata do balu tylko 100 zł
- rezerwując pobyt do 30.11.2015 – dopłata do balu tylko 150 zł- rezerwując pobyt do 30.11.2015 – dopłata do balu tylko 150 zł

 - pełne wyżywienie z napojami
 - hotele 3/4 gwiazdkowe
 - wyloty z Wrocławia
 - specjalna opieka rezydenta na miejscu
 - pół-dniowa wycieczka w cenie
 - możliwość zakupu oferty niezależnie od wieku

POWRÓT OFERTY 
TRAVEL SENIOR 

HISZPANIA jesień - zima

Mobilny Doradca Turystyczny
Dojazd do klienta w dogodnym czasie i miejscu

tel. 501 408 683  
mobilnywroclaw@travelshops.pl    dookolaswiata@interia.eu 
www.mobilnywroclaw.travelshops.pl

Więcej o Travel Senior na spotkaniu Klubu Seniora Podróżnika 
24 września o godz. 13.00 we 
Wrocławskim Centrum Seniora, 
pl. Dominikański 6, sala 210. Wstęp wolny

Klub Seniora Podróżnika
jedzie nowe!

Klub Seniora Podróżnika zaprasza na spotkania i prelekcje 
poświęcone podróżom. Mile widziani klubowicze oraz wszy-
scy, którzy lubią wspólnie spacerować, wyjeżdżać, zwiedzać 
i odpoczywać! Uwaga – od jesieni spotykamy się w nowym 
miejscu – we Wrocławskim Centrum Seniora przy pl. Domini-
kańskim 6, w sali 210 (II piętro, jest winda).
Pierwsza prelekcja odbędzie się 24 września i zostanie poświęcona wielkiemu 
powrotowi programu Travel Senior. Słynny już Travel Senior, tak ulubiony przez 
seniorów, to program wyjazdów zagranicznych. Swoją popularność zawdzięcza 
temu, że za rozsądne pieniądze w niskim sezonie można spędzić niezapomnia-
ne chwile w pięknych zagranicznych kurortach, np. w Hiszpanii. Teraz to także 
szansa wyjazdu do Bułgarii i na Maltę.
Więcej informacji będzie dostępnych na spotkaniu, okraszonym fotografi ami 
i prezentacją na temat uroków Hiszpanii. Kolejne prelekcje, przygotowane przez 
pasjonata i podróżnika, pana Andrzeja Rubaszko, skupią się na odleglejszych 
krańcach naszego globu. 
Dodatkowo zorganizowano dyżury Klubu Seniora Podróżnika. Pierwszy dyżur 
odbędzie się 15 października, w godz. 11.00-13.00, w sali 28 Wrocławskiego 
Centrum Seniora (parter).

Spacer po podziemiach Dworca Głównego 
(termin: 20 października, godz. 10.00, koszt 5 zł,  zapisy na spotkaniu 24 wrze-
śnia i na dyżurze 15 października).
Opiekun Klubu Seniora Podróżnika, pan Janusz Czech, zaprasza natomiast 
seniorów na wyjątkowy spacer po odnowionym Dworcu Głównym jakiego nie 
znacie. Przewodnik oprowadzi grupę po podziemiach i pomieszczeniach niedo-
stępnych na co dzień.

Program spotkań w sezonie jesień-zima 2015
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, sala 210 (II piętro, 
jest winda)
Kontakt: Opiekun Klubu Pan Janusz Czech  tel. 797 163 682
24 września godz. 13.00
(tylko we wrześniu spotkanie o godz:. 13.00, w kolejnych miesiącach 
zapraszamy na godz. 14.00)
Program Travel Senior – Hiszpania – bez tajemnic - prelekcja: 
Jolanta Dzierżyńska
29 października, godz. 14.00
Himalajski, królewski Nepal – prelekcja: Andrzej Rubaszko
26 listopada, godz. 14.00
Albańskie kontrasty – prelekcja: Andrzej Rubaszko
18 grudnia, godz. 14.00
Świąteczne spotkanie Klubu Seniora Podróżnika

REKLAMA

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezp³atnyGiełda ofert turystycznych dla seniora
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REKLAMA

Klub Seniora Podróżnika poleca:

Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK
609 941 775
509 550 645

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

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

26 września Duszniki - Szczeliniec
Muzeum Papiernictwa, kościół św. Piotra i Pawła, 
dawne więzienie, rynek, Park Zdrojowy 
– Szczeliniec Wielki – przejście z przewodnikiem, 
cena 85/80 zł z WKS + wstępy 11 zł

26/27 września Zagłębie Dąbrowskie   
Bytom – stare miasto, kościół św. Jacka – Będzin – zamek 
będziński, pałac Mieroszewskich, Dom Modlitwy Mizrachi 
– Katowice – Giszowiec – Sosnowiec – cerkiew prawo-
sławna, katedra, pałac Dietla, pałac Schoena, kościół 
św. Joachima, cena 350/340 zł WKS, w cenie wstępy do 
obiektów

3 października Pogórze Kaczawskie  
Wąwóz Myśliborski – spacer po rezerwacie – Świerzawa 
– kościół św.Jana Chrzciciela i Katarzyny Aleksandryjskiej 
– Dobków Ekomuzeum – wizyta u pszczelarza (gawęda, 
degustacja, zakupy) i w pracowni ceramicznej (zakupy), 
cena 75/70 zł WKS + wstępy 13 zł

24 października Krzeszów
Bazylika, kościół św. Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich, 
podziemia kościoła klasztornego, muzeum opactwa, letni 
pawilon na wodzie, cena 75/70 zł WKS 
+ wstępy 15 zł

7/8 listopada Niemcy 
Berlin – Frankfurt nad Odrą – kościół Mariacki - witraże, 
Uniwersytet Viadrina, rynek, ratusz – Neuzelle – dawne 
opactwo cysterskie, browar z degustacją (wycieczka 
w przygotowaniu)

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

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

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg - Podczele”

Złota jesień w Podczelu

Pobyt 
z zabiegami

7 dni 
od 520 zł 

Pobyt 
z zabiegami 

14 dni 
od 975 zł 

Pobyt 
z zabiegami 

Pobyt 
z zabiegami 

10 dni 
od 715 zł 

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

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

Pałace i zamki 
Dolnego Śląska

Dolny Śl¹sk to bez w¹tpienia jeden z najpiêkniejszych obszarów 
Polski, który idealnie nadaje siê na kilkudniowy wypoczynek 
czy ca³odniow¹ wycieczkê. Bogactwo przyrody i niezwyk³e 

historyczne budowle przyci¹gaj¹ tu ka¿dego roku wielu turystów. 
To wymarzone miejsce dla mi³ośników sztuki, architektury, historii 
i niezwyk³ych krajobrazów. Zobaczmy, gdzie w jesienne dni mo¿na 
pojechaæ i jakie obiekty warto zobaczyæ.

Zamek Książ to jedna z najwiêkszych atrakcji Dolnego Śl¹ska. 
Jest trzecim pod wzglêdem wielkości zamkiem w Polsce i jednym 
z najwiêkszych w Europie. Tutaj ka¿dy znajdzie coś dla siebie. 
Romantycy mog¹ spacerowaæ po tarasach z piêknym widokiem. 
W środku zamku znajdziemy salê duchów, idealn¹ rozrywkê dla 
dzieci. Dla mi³ośników przygód przeznaczona jest podziemna 
trasa śladami II wojny światowej. Zwolennicy kina mog¹ zobaczyæ 
miejsca, w których krêcono fi lmy, takie jak: „Trêdowata” i „Hrabina 
Cosel”. A ca³y zamek otoczony jest zabytkowym parkiem, który 
swoim urokiem przyci¹ga wielu spacerowiczów. Jedn¹ z atrakcji 
zamku jest Palmiarnia, która powsta³a w latach 1908-1911. Koszt 
budowy tego pomieszczenia wyniós³ a¿ 7 milionów marek w 
z³ocie. Wewnêtrzne ściany Palmiarni wy³o¿one s¹ zastyg³¹ law¹ 
pochodz¹c¹ z wulkanu Etna.

Zamek Książ

DNI SENIORA Wrocław 2015 25 września-11 paźdzernika

Biuro Podróży Madart, ul. Kadyiego 2, 38-200 Jasło
tel. 13 446 35 91     kom. 511 626 666    www.madart.pl

Biuro Podróży Madart 
zaprasza na 3-dniowy wyjazd 

w malownicze zakątki 
Beskidu Niskiego

W programie proponujemy:
 � zwiedzanie skansenu Archeologicznego 

Karpacka Troja, Muzeum Przemysłu Naft o-
wego w Bóbrce, Centrum Dziedzictwa Szkła 
w Krośnie, Muzeum Parku Narodowego 
w Krempnej, cerkwii łemkowskiej w Kotani

 � spacery z przewodnikiem: po krośnieńskiej 
starówce, po Dukli i pustelni św. Jana z Dukli

 � warsztaty łucznicze
 � wizytę w Salonie Win Karpackich i degusta-

cję win z różnych regionów Karpat

 � zakwaterowanie w 4* hotelu w zabytko-
wym Dworze Kombornia z kompleksem 
SPA

 � posiłki uwzględ-
niające menu 
regionalne

 � wiele innych 
atrakcji 

Biuro Podróży Madart, ul. Kadyiego 2, 38-200 Jasło
tel. 13 446 35 91     kom. 511 626 666    www.madart.pl

cena: 
645 zł/os
dla 40-os. 

grupy

jesieñ - zima 2015/2016 + oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń
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Pełna lista ośrodków Poczty Polskiej 
dostępna pod adresem: 

www.wypoczynek.poczta-polska.pl  

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

województwo opiekun telefon
³ódzkie Iwona Czerniawko 502 011 894
mazowieckie Katarzyna Netrowska 502 016 727
lubuskie, wielkopolskie Maria Stachowiak 502 016 438
zachodniopomorskie Witaliy Szymañski 502 017 109
kujawsko-pomorskie, 
pomorskie

Renata Dworakowska 502 314 742

podlaskie, 
warmiñsko-mazurskie

Marek Marzec 502 018 546

śl¹skie, opolskie Pawe³ Proszczek 502 013 545
ma³opolskie, podkarpackie Beata Chorobik 502 014 525
lubelskie, świêtokrzyskie Ewa Jarzyñska 502 015 032
dolnośl¹skie Henryk Gorczycki 502 018 195

ATRAKCYJNE 

CENY
WYPOCZYNKU

Poczta Polska S.A. oferuje wypoczynek w atrakcyjnych 
miejscowościach nad morzem, w górach, nad jeziorami, 
gdzie znajdziesz czyste powietrze pośród lasów, 
przejrzyst¹ toñ wód na obszarze ca³ego kraju.

Nasza oferta obejmuje zarówno spokojny 
odpoczynek weekendowy, jak i mo¿liwośæ 
spêdzenia taniego urlopu i wczasów 
w obiektach czynnych sezonowo 
i ca³orocznie.

Biuro Podróży KOS 
ul. Słowiańska 37B
Wrocław 
tel. 71 322 53 90 
www.kostravel.pl

Z tą reklamą 
RABAT 100 zł 

na zakup wycieczki*

7 dni za 595 zł
 » Międzywodzie 

– 150 metrów od plaży 
 » wyżywienie HB
 » wrzesień – październik 

7 dni za 1699 zł 
 » samolot z Wrocławia 
 » luksusowe hotele 4*FB
 » październik – listopad

7 dni za 1699 zł 
HISZPANIA

październik – listopad

BAŁTYK

OFERTA SENIOR 50+

* minimalna wartość
   wycieczki 1699 zł

* podane ceny obejmują zakwaterowanie i wyżywienie 2 razy dziennie

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

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

Zapraszamy 
na wczasy 
w Kudowie Zdrój 
ze śniadaniem 
i obiadokolacją 
w terminie 
14 -26 października 7 dni

455 zł/os.

Magiczne rytuały w Kraskowie
Pa³ac Krasków znajduje siê na terenie gminy Marcinowice (po-
wiat świdnicki). Dla turystów udostêpniona jest czêśæ budynku. 
Goście mog¹ zobaczyæ star¹ bibliotekê oraz spacerowaæ po 
piêknych ogrodach otaczaj¹cych rezydencjê. W pa³acu mieści 
siê równie¿ luksusowy hotel. Krasków to wyj¹tkowe miejsce. 
Ju¿ setki lat temu wokó³ granitowej ska³y wypiêtrzonej z ziemi 
Celtowie odprawiali swoje magiczne rytua³y. Przed rokiem 1250 
na terenie obecnej posiad³ości sta³a budowla, która nastêpnie 
zosta³a przebudowana w pa³ac na wodzie. Jednak podczas 
wojny trzydziestoletniej leg³ on w gruzach. W 1746 roku hrabia 
Dawid Sigismund von Zedlitz und Leipe wybudowa³ w tym miej-
scu jeden z najpiêkniejszych pa³aców Europy.

REKLAMA

Pałac Krasków

Historyczne apartamenty w Pałacu Paulinum
Pa³ac Paulinum to rezydencja znajduj¹ca siê niedaleko centrum Jeleniej 
Góry. Na szczêście otaczaj¹cy j¹ rozleg³y park tworzy otoczkê ciszy i 
spokoju od wielkomiejskiego zgie³ku. Turyści mog¹ podziwiaæ histo-
ryczne apartamenty. W budynku znajduje siê tak¿e restauracja, która 
przyci¹ga wielbicieli dobrej kuchni. Ta wspania³a posiad³ośæ powsta³a 
w latach 70-tych XIX wieku. W 1906 roku na rozkaz radcy handlowego 
Oskara Carlo zosta³a rozbudowana i zmodernizowana. Remontu doko-
na³ jeden z najs³ynniejszych wówczas wroc³awskich architektów – Ka-
rol Grosserow.

Pałac 
Paulinum

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezp³atnyGiełda ofert turystycznych dla seniora
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Zamek 
Chojnik Zamek Książąt Oleśnickich Pałac Wojanów

Legenda Chojnika
Zamek Chojnik po³o¿ony jest niedaleko Je-
leniej Góry-Sobieszowa, a dok³adniej na 
szczycie góry Chojnik w Karkonoszach. Doj-
ście do zamku prowadzi przez malowniczy 
w¹wóz. W ruinach budowli mo¿na zobaczyæ 
wie¿ê, mury obronne oraz pozosta³ości czê-
ści mieszkalnych zamku. Wed³ug legendy 
piêkna Kunegunda, córka kasztelana, rzuci³a 
siê z okna w przepaśæ z powodu nieodwza-
jemnionej mi³ości przez rycerza Adalberta 
z Turyngii. Dzielny rycerz zaimponowa³ Ku-
negundzie swoj¹ odwag¹, poniewa¿ jako 
jedyny mê¿czyzna objecha³ mury zamku na 
urwistym szlaku.

Park otoczony fosą
Zamek Ksi¹¿¹t Oleśnickich znajduje siê 
w Oleśnicy, niedaleko Wroc³awia. Turyści 
mog¹ podziwiaæ wewnêtrzny pa³ac z bra-
m¹ wjazdow¹ oraz barbakan. Uroku tej hi-
storycznej budowli dodaje malowniczy park, 
który znajduje siê na miejscu fosy dawniej 
wype³nion¹ wod¹. W 1971 roku w zamku 
utworzono Centraln¹ Szko³ê Instruktorów 
Zuchowych ZHP. Niedaleko szko³y znajdo-
wa³o siê muzeum, które by³o fi li¹ Muzeum Ar-
cheologicznego we Wroc³awiu. W 1993 roku 
posiad³ośæ oddano Ochotniczemu Hufcowi 
Pracy.

Dawny majątek ziemski
Pa³ac Wojanów mieści siê na terenie Bo-
brzañskiego Parku Krajobrazowego, nie-
daleko Jeleniej Góry. Turyści mog¹ podzi-
wiaæ niezwyk³e wnêtrza pa³acu, a tak¿e 
stajnie, wozowniê, ofi cynê i spichlerz, któ-
re nale¿¹ do dawnego maj¹tku ziemskiego. 
Na terenie posiad³ości znajduje siê tak¿e: 
kawiarnia, herbaciarnia, winiarnia, dwie 
restauracje i nowoczesne SPA. Warto do-
daæ, ¿e Pa³ac Wojanów nale¿y do jednych 
z najwiêkszych w Polsce zespo³ów pa³aco-
wych. W czasie II wojny światowej na tere-
nie posiad³ości znajdowa³a siê kwatera dla 
robotników obozu. Podczas remontu w pa-
³ac uderzy³ piorun, wskutek czego sp³onê³a 
znaczna czêśæ budynku. Na szczêście pa-
³ac uda³o siê uratowaæ.

REKLAMA
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„Wiedźmin” na zamku Czocha
Zamek Czocha znajduje siê w miejscowości Sucha. Ten historycz-
ny obiekt jest jedn¹ z atrakcji turystycznych regionu. Otaczaj¹ go 
liczne ście¿ki rowerowe i szlaki piesze. Nakrêcono tu wiele fi lmów 
i seriali, m.in. s³ynny serial „Wiedźmin’’. Po II wojnie światowej po-
wstawa³y w zamku, takie fi lmy jak: ,,Gdzie jest genera³?’’, ,,Dolina 
Szczêścia’’ i ,,Legenda’’. W dodatku ten niezwyk³y obiekt w dal-
szym ci¹gu wykorzystywany jest przez fi lmowców. Du¿¹ popularno-
ści¹ wśród turystów cieszy siê ,,studnia niewiernych ¿on’’. Wed³ug 
legendy w po³owie XVII wieku ówczesny w³aściciel zamku – Krzysz-
tof Nostitz – utopi³ w studni swoj¹ ¿onê Gertrudê. Podobna historia 
powtórzy³a siê w 1793 roku. Urlika po urodzeniu nieślubnego dziec-
ka zosta³a wrzucona do wody, a niemowlê zamurowano w komna-
cie marmurowej. Podobno do dziś mo¿na us³yszeæ dochodz¹ce ze 
studni ró¿ne odg³osy.

Zamek Czocha

REKLAMA

Cmentarz dla koni w Kliczkowie
Zamek Kliczków po³o¿ony jest w Dolinie Kwisy (Bory Dolnośl¹skie). 
Obecnie mieści siê w nim hotel, centrum konferencyjno-wypoczyn-
kowe, a tak¿e nowoczesne SPA. Organizowane s¹ tu równie¿ ró¿ne 
wydarzenia i konferencje. Zamek Kliczków to idealne miejsce, by ak-
tywnie spêdziæ wolny czas i przy okazji zwiedziæ piêkn¹ okolicê. Na 
terenie zamku znajduje siê jedyny w Polsce cmentarz dla koni. W la-
tach 50-tych XX wieku na cmentarzu by³o kilkanaście nagrobków 
zwierz¹t. Obecnie stoj¹ ju¿ tylko dwa. Na jednej z istniej¹cych p³yt 
widaæ napis z imieniem konia oraz dat¹ jego śmierci: „Juno, 1938”.

Z kolei na liście ciekawostek zwi¹zanych z Dolnym Śl¹skiem od 
niedawna znalaz³ siê tak¿e „z³oty poci¹g”. O jego odkryciu powia-
domili dwaj mê¿czyźni. Wed³ug historycznych źróde³ „z³oty poci¹g” 
w 1944 r. wjecha³ tajnym tunelem do podziemnego kompleksu w gó-
rze Sobiesz pod Piechowicami na Śl¹sku i zagin¹³. Ponoæ znajduje 
siê w nim z³oto i inne kosztowności.

Aleksandra Pietrusiak/red. MW
REKLAMA

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezp³atny

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

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

• 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 

Giełda ofert turystycznych dla seniora
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Nie przesadza się starych 
drzew. Obalamy mity
Potrzeby seniorów i ich wymarzone cztery kąty najczę-
ściej nijak mają się do rzeczywistości. Zamiast przytul-
nego, małego, niedrogiego mieszkanka na parterze lub 
pierwszym piętrze, z bliskością komunikacji, sklepów 
i przychodni, mamy to, co mamy. A przytoczone powie-
dzonko, że starych drzew się nie przesadza, robi senio-
rom dużą krzywdę. W chwili, kiedy dzieci wyprowadzały 
się z domu, niewielu myślało, że w przyszłości nasze duże 
mieszkanie czy dom może przerodzić się w koszmar. Kie-
dy jesteśmy sprawni, zdrowi i stać nas na opłaty za duży 
metraż czujność zostaje uśpiona, a problemy przychodzą 
najczęściej nagle i zupełnie niespodziewanie.

To był zawał. Mąż dobrze się czuł, brał leki jak każ-
dy, ale nic nie zapowiadało jego śmierci. Mieliśmy tyle 
wspólnych planów. Nie zdążył naprawić szafki w kuchni. 
Zostałam sama na 75 metrach. Pani Helena, 72 lata.
Pracowałem fi zycznie, zawsze byłem sprawny, musia-
łem. Problemy z nogą dały mi niesamowicie w kość. 
Czasem bałem się wyjść z domu. Mieszkam w kamie-
nicy, moje drugie piętro, to jak czwarte u córki w nowym 
budownictwie. Nie wiem, jak to będzie w przyszłości, 
żona już odeszła, córki są zajęte pracą, dziećmi... Pan 
Leon, 65 lat.

Zamieniłam się z dziećmi na mieszkanie. Było dobrze, 
dopóki nie zaczęłam chorować. Teraz mam daleko do 
mojej przychodni, nie mówiąc już w ogóle o dojeździe do 
miasta, centrum, aptek. Nie mam samochodu, a dojazd 
autobusami zajmuje mi bardzo dużo czasu i jest mocno 
uciążliwy... Pani Anna, 74 lata.
Jeszcze jak mieliśmy piece, to z rachunkami jakoś sobie 
radziliśmy. Ale znajomi namówili nas, żebyśmy przeszli 
na elektryczne ogrzewanie. Że niby tyle plusów, bo nie 
trzeba węgla kupować, nosić itd. Szkoda, że nie wspo-
mnieli tylko, że nam całe emerytury to ogrzewanie po-
chłonie. Pani Maria, 71 lat.
Duży metraż mieszkania dla dwojga, kiedy każdy z nas 
dostaje może nie wysoką, ale pewną emeryturę, jest do 
udźwignięcia. Co w sytuacji, gdy jednego z nas zabrak-
nie? Czynsz i rachunki pochłaniają większość budżetu.

Jak zamienić, sprzedać, kupić?
Problemów dotykających seniorów w ich domach jest 
wiele, a to tylko kilka przykładowych scenariuszy. Z roku 
na rok kłopoty te potrafi ą narastać. Nierozwiązane ob-
ciążają nas, a następnie przechodzą na nasze dzieci 
i wnuki.
Sprzedaż mieszkania/domu i kupno mniejszego lokum 
nie jest zadaniem prostym. To naturalne, że może bu-
dzić obawy, ponieważ wymaga sporej wiedzy, znajo-

mości praw dzisiejszego rynku i nowych mediów, choć-
by Internetu, do którego dziś przeniósł się cały rynek 
handlu nieruchomościami. Niestety, gąszcz przepisów 
i druków, których należy dopilnować, wymaga wsparcia 
uczciwego profesjonalisty, dlatego dziś większość trans-
akcji kupna sprzedaży czy zamiany odbywa się z udzia-
łem Pośrednika w handlu nieruchomościami.

Porady eksperta
Specjalnie dla naszych Czytelników i na potrzeby cyklu 
„Cztery kąty seniora” oddajemy do Państwa dyspozycji 
eksperta zajmującego się pomocą w sprzedaży i kupnie 
nieruchomości uwzględniającej potrzeby seniorów. 
Jeżeli borykasz się z którymś ze wspomnia-
nych problemów, zadzwoń do Redakcji 
„Gazety Senior” pod numer 608 352 098, 
umówimy Cię na rozmowę z ekspertem, który 
podpowie, jakie kroki można podjąć w Twojej 
konkretnej sytuacji. 

Warto porozmawiać. 
Zadźwoń 
tel. 608 352 098

Cztery kąty seniora

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

Odcinek 1

Odcinek 2
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Cykl „Gazety Senior” dot. problemów mieszkanio-
wych seniorów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. 

W najbli¿szych wydaniach Gazety Senior bêdziemy poruszaæ kwestie dotycz¹ce problemów 
mieszkaniowych seniorów. Mo¿e Twoje mieszkanie jest obecnie za du¿e na potrzeby ju¿ 

tylko jednej osoby, a op³aty za nie poch³aniaj¹ lwi¹ czêśæ emerytury? Mo¿e mieszkasz na wy-
sokim piêtrze, w kamienicy nie ma windy i trudnośæ sprawia Ci wchodzenie po schodach? 
A mo¿e, z ró¿nych powodów, nie chcesz ju¿ mieszkaæ w dotychczasowym miejscu i nie wiesz, 
co w tej sytuacji zrobiæ?
W naszym poradniku bêdziemy omawiaæ i analizowaæ konkretne problemy mieszkaniowe. Po-
kazywaæ mo¿liwe rozwi¹zania. Informowaæ o sytuacji zwi¹zanej z rynkami nieruchomości.
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Zapisy w sekretariacie szkoły:
Żak, Wrocław, ul. Krupnicza 2/4

tel. 71 788 96 87    
www.wroclaw.zak.edu.pl

www.zak.edu.pl/formularz

Na zajęciach 
w naszej szkole 
nauczysz się:

 » podstaw obsługi komputera
 » bezpiecznego korzystania z internetu
 » komunikowania się z bliskimi 

za pomocą internetu

Pamiętaj, na naukę nigdy 
nie jest za późno!

Darmowa 
Szkoła 

Dla Seniorów

U nas nauka w miłej 
atmosferze – 
przyjemnie 
spędzisz czas 
z rówieśnikami.

U nas nauka w miłej 

Uwaga – oszust!
Czy wiesz, że? Oszuści podają się za:
• policjantów,
• policjantów Centralnego Biura Śledczego,
• pracowników banku,
• członków rodziny potrzebujących pomocy fi nansowej 

(np. w związku z wypadkiem).
Pamiętaj o tym, że oszuści:
• są bezwzględni i wykorzystają każdy moment, aby 

wyłudzić od nas pieniądze,
• potrafi ą być bardzo wiarygodni,
• mają różne metody, aby Cię oszukać.
Pamiętaj, że prawdziwy policjant nigdy nie poprosi 
Cię o: przekazanie pieniędzy, zrobienie przelewu,
A jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się 
z Policją pod numerem: 997 lub 112.

Do jednego z wrocławskich emerytów na telefon sta-
cjonarny zadzwoniła kobieta. Po krótkiej rozmowie 
rozłączyła się. Następnie zadzwonił mężczyzna, któ-
ry przedstawił się, jako pracownik Centralnego Biura 
Śledczego Policji i poprosił o podanie numeru tele-
fonu komórkowego. Emeryt podał numer. Za chwilę 
otrzymał telefon, na który, z zastrzeżonego numeru, 
zadzwonił rzekomy policjant. W rozmowie przekonał 
seniora, żeby ten udał się do banku i wypłacił pienią-
dze w kwocie 15 tys. zł na bliżej nieokreśloną akcję 
policyjną. Mężczyzna poszedł do placówki bankowej. 
Następnie, zgodnie z telefonicznymi instrukcjami, po-
dawanymi przez dzwoniącego cały czas mężczyznę, 
za budynkiem banku przekazał gotówkę nieznajo-
memu człowiekowi. Po „akcji” wrócił do domu, gdzie 
czekał na patrol policji, który miał do niego przyjechać 
wieczorem i oddać przekazane pieniądze. Oczywi-
ście, nikt się nie pojawił, a emeryt stracił 15 tys. zł.
Pani Maria powiadomiła, że nieznany mężczyzna, 
podając się w rozmowie telefonicznej za policjanta 
z Centralnego Biura Śledczego Policji, namówił ją do 
pomocy w zatrzymaniu grupy przestępczej wyłudza-
jącej pieniądze od starszych osób. Kobieta przeka-
zała w tym celu 30 tys. zł, które wcześniej wypłaciła 
z banku i pozostawiła je przy śmietniku.
Asp. Małgorzata Majewska: W powyższych sytu-
acjach starsze osoby nie wykazały się odpowiednią 
czujnością i uległy manipulacji sprawców. Mężczy-
zna podał nieznajomej osobie przez telefon swój 
numer komórkowy. Z banku wypłacił znaczną sumę 
pieniędzy i przekazał zupełnie obcemu człowiekowi. 
Uwierzył, że bierze udział w "akcji" policyjnej w celu 
schwytania sprawców. Działając, jak sądził w słusz-

nej sprawie, stracił swój majątek. Podobnie jak star-
sza pani w drugiej historii, która swoje oszczędności 
pozostawiła w śmietniku.
Przypominamy, że prawdziwi policjanci nigdy nie pro-
szą o przekazanie pieniędzy na akcję policyjną. Mowa 
tu o wszystkich policjantach służących zarówno w ko-
mendach wojewódzkich, powiatowych, miejskich, jak 
i komisariatach policji czy Centralnym Biurze Śled-
czym. Zapamiętajcie Państwo, że nie ma takich sy-
tuacji, w których potrzebujemy gotówki od osób po-
stronnych. Nie można również podawać żadnych 
informacji o sobie ani o swoim majątku w rozmowie 
telefonicznej, gdy nie znamy rozmówcy, nie widzimy 
go. Takie rozmowy najlepiej stanowczo zakończyć.
Poniższe opisy zdarzeń pokazują, jak łatwo można 
uniknąć sytuacji, w których ktoś chce nas oszukać.
Emerytka z Wrocławia zgłosiła policji, że na telefon 
stacjonarny zadzwoniła do niej kobieta, mówiąc, że 
jest krewną z zagranicy. Potem zadzwonił mężczy-
zna podający się za policjanta, który usiłował wymu-
sić na zgłaszającej przelanie, na wskazane przez 
fałszywą krewną dane, środków w kwocie 20 tys. zł. 
Do oszustwa ostatecznie nie doszło, ponieważ eme-
rytka po konsultacji z rodziną zorientowała się, że jest 
oszukiwana.
Do pani Leokadii zadzwoniła kobieta. Nie przedsta-
wiła się, choć mówiła, że jest znajomą. Gdy seniorka 
rozłączyła się, podejrzewając próbę wyłudzenia pie-
niędzy metodą na tzw. „wnuczka”, po chwili zadzwonił 
mężczyzna podający się za policjanta z Centralnego 
Biura Śledczego Policji. Zaczął wypytywać seniorkę 
o posiadane pieniądze i majątek. Poinformował też, 
że mieszkanie pani Leokadii jest obserwowane przez 

Po oszustwach na tzw. „wnuczka” oraz na „policyjny depozyt” przestêpcy próbuj¹ nowych metod. 
Jedn¹ z nich jest wy³udzanie pieniêdzy od seniorów na udzia³ w rzekomej akcji policyjnej.
W kolejnym odcinku Porad Komendy Miejskiej Policji we Wroc³awiu aspirant Ma³gorzata Majewska, 
koordynatorka policyjnego programu prewencyjnego „Akademia Bezpiecznego Seniora”, przedsta-
wia niestety autentyczne historie oszukanych w ten sposób ludzi, po to, aby pokazaæ mechanizmy 
dzia³ania przestêpców, a tym samym uczuliæ innych na tego typu zagro¿enia.

REKLAMA

Uwaga – oszuści podają się za policjantów! policjantów, a kobieta, która dzwoniła wcześniej, jest 
oszustką i wyłudza pieniądze. Do oszustwa ostatecz-
nie nie doszło, ponieważ pani Leokadia stanowczo 
przerwała rozmowę telefoniczną.
Warto też przypomnieć zdarzenie, w którym dzię-
ki czujności kasjerki w banku nie doszło do oszu-
stwa na znaczną kwotę.
Starsza kobieta powiadomiła policję o próbie wyłudze-
nia od niej pieniędzy w kwocie 40 tys. zł. Opowiedzia-
ła, że na jej numer stacjonarny zadzwonił mężczyzna 
podający się za policjanta. Poinformował seniorkę 
o konieczności udziału w akcji policyjnej i polecił, aby 
podaną sumę wypłaciła z banku. Gdy kobieta wyszła 
z domu, podszedł do niej nieznany mężczyzna i wrę-
czył jej telefon komórkowy. W słuchawce usłyszała głos 
innego mężczyzny, który przekazał, aby udała się do 
banku w jednej z galerii handlowych i wybrała pienią-
dze. W banku z uwagi na czujność kasjerki nie wypła-
cono starszej pani pieniędzy i powiadomiono policję.
Asp. Małgorzata Majewska: Opisane zdarzenie 
powinno nam uświadomić, że nie tylko seniorzy mu-
szą być czujni. Jeśli jesteśmy świadkami podobnych 
sytuacji, reagujmy na nie. Interesujmy się seniorami, 
pomagajmy im na miarę naszych możliwości. Pamię-
tajmy, że wspólnymi siłami możemy zdziałać więcej.

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezp³atnyPolicja



31

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

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

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

Nie daj się 
wykluczyć!

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

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

Najnowsza 
powieść autorki 
bestsellerowej 

Cukierni 
 

Kalendarze 
– od 24 września 
w księgarniach

Dawnych smaków czar, czyli stwórzmy wspólnie 
Wrocławską Książkę Kucharską!
Długie jesienne wieczory są wręcz stworzone do czytania. Przy � liżance aromatycznej her-
baty, zatopieni w lekturze wciągającej książki, ani się spostrzeżemy, jak przetrwamy jesień, 
zimę i znów nastanie wiosna.

Zachęcamy więc Państwa do czytania, ale również do wspomnień i do podzielenia się nimi. 
Stwórzmy wspólnie Wrocławską Książkę Kucharską!

O dolnośląskiej kuchni mówi się, że jest pyszna, bo 
urozmaicona i bogata w różnorodne smaki. To praw-
da, bo ukształtowały ją doświadczenia wszystkich 
tych, którzy jako ludność napływowa osiedlili się na 
Dolnym Śląsku. Sam Wrocław to przecież tygiel róż-
nych kultur, ludzi, którzy przyjechali tu po wojnie cza-
sem z bardzo odległych stron Polski i nie tylko Polski, 
i zostali już na dobre.
A któż lepiej niż seniorzy pamięta dawne, rodzinne, 
przechodzące z pokolenia na pokolenie przepisy 
kulinarne? Ślady dawnych Kresów Wschodnich do 
dziś można odnaleźć w niejednej potrawie serwowa-
nej we wrocławskich domach, podobnie jak odbicia 
kuchni łemkowskiej czy żydowskiej.

Blinów dawny smak
- Urodziłem się w latach trzydziestych na Kresach, 
na terenach, które dawniej należały do Polski. Po 
wojnie tułaliśmy się trochę po różnych miastach 
w Polsce, ale w końcu trafi liśmy do Wrocławia. Wieź-
liśmy trochę pamiątek z dawnych lat, które potem, 
w ferworze licznych przeprowadzek, gdzieś zaginęły. 
Ostał się tylko samowar i do dziś, choć nie używa-
my go już jakiś czas, pamiętam smak herbaty, którą 
parzył mój tato. I bliny pamiętam, nikt nie robił takich 
dobrych, jak moja mama. Córka kiedyś próbowała, 
ale wyszły jej zwykłe naleśniki. A bliny to zupełnie co 
innego! Szkoda, że teraz młodzi nie gotują, kupują 

w sklepach gotowe jedzenie albo chodzą jeść do ba-
rów i restauracji. Wnuki mówią, że szkoda im czasu 
na siedzenie w kuchni. Kiedyś tak nie było i tamtych 
czasów często mi żal – wspomina pan Jan.
Wspomnienia można jednak ocalić, nawet te, które 
dotyczą dawnych potraw i tęsknot za dawnymi, zna-
nymi z dzieciństwa czy młodości, smakami.
Wykorzystajmy tę wiedzę, powracając do wspo-
mnień i wydobywając je na światło dzienne.
W ten sposób razem możemy stworzyć historię po-
wojennego Wrocławia od kuchni.

Przyślij przepis, rodzinną historię
Biuro Europejskiej Stolicy Kultury zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska do 
wspólnego pisania Wrocławskiej Książki Kuchar-
skiej. Do podzielenia się przepisami na potrawy, 
które najchętniej przygotowujemy w swoich domach: 
zarówno tymi, które znamy z lat dzieciństwa, jak 
i tymi, których sami staliśmy się autorami.
Na adres biura można przesyłać: przepisy na trady-
cyjne lub związane z historią rodziny dania obecne 
w menu mieszkańców Wrocławia i regionu Dolnego 
Śląska – także w postaci skanów ręcznie zapisanych 
przepisów, jak i zdjęć i rysunków potraw oraz opisy 
rodzinnych historii i tradycji związanych z przepisami 
i kulinariami.
Przepisy można wysyłać pocztą tradycyjną na adres: 

Biuro Europejskiej Stolicy Kultury, ul. Ruska 46b, 50-
079 Wrocław lub e-mailem: literatura@wroclaw2016.pl.
Termin nadsyłania materiałów: do Dnia Życzliwości, 
czyli 21 listopada 2015.Najciekawsze przepisy, zdję-
cia i wspomnienia zostaną opublikowane we Wro-
cławskiej Książce Kucharskiej, która ukaże się 
w 2016 roku.

Uwaga konkurs!

Pierwsze cztery osoby, które odwiedzą 

redakcję "Gazety Senior" w dniu pre-

miery książki "Kalendarze" otrzymają 

w prezencie jej egzemplarz. Serdecz-

nie zapraszamy.
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Edukacja
Ośrodek Działań 
Artystycznych Firlej
Wrocław, ul. Grabiszyńska 56

71 795 66 67

Żak Wrocław, ul. Krupnicza 2/4 71 788 96 87

PWN www.ksiegarnia.pwn.pl

Ekologia
Ekosystem
www.ekosystem.wroc.pl
www.dziecisegregujasmieci.pl

Finanse
Bank BPH
Wrocław, ul. Św. Antoniego 2/4
Wrocław, ul. Szewska 5
Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 
17 lok. 121
Wrocław, ul. Krawiecka 3
Wrocław, ul. Legnicka 56
Wrocław, ul. Piłsudskiego 60
Wrocław, ul. Sienkiewicza 2
Wrocław, ul. Średzka 20
Wrocław, ul. Traugutta 107/1A
Oleśnica, pl. Zwycięstwa 2

604 647 853
785 905 912
71 391 13 62

665 980 462
698 694 033
71 346 07 26
71 325 79 41
691 350 583
696 076 411
661 382 005

Bank Spółdzielczy w Miliczu
Wrocław, ul. Kamienna 115

Kasa Stefczyka
ul. Piłsudskiego 24
ul. Wita Stwosza 1-2

71 781 55 16
71 343 75 20

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

Restauracja Polskie Smaki
ul. Piłsudskiego 74

71 794 69 02

Opieka
Angel Care-Centrum Seniora
ul. Walońska 11/4U

71 796 77 34

Ostatnia droga
ARKA
ul. Bardzka 80
ul. Włodkowica 33

71 795 67 89
71 344 65 84

„Styks” Dom Pogrzebowy
ul. Włodkowica 35
ul. Włodkowica 27
ul. Opolska 8
ul. Ślężna, róg Weigla
ul. Osobowicka 61
Kąty Wrocławskie, ul. Mireckiego 5

601 700 290
71 344 11 97
71 344 47 55
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 Alfa Tour
www.alfa-kudowa.pl

61 662 67 30

Biuro Podróży Arko–Travel
Wrocław, ul. Kwiska 41-43

609 025 048

Biuro Podróży KOS 
ul. Słowiańska 37B

71 322 53 90

Biuro Podróży Madart
Jasło, ul. Kadyiego 2

13 446 35 91

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Mobilny Doradca Turystyczny
www.mobilnywroclaw.travelshops.pl

501 408 683 

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

ORW GRAAL
Świnoujście, ul. Bałtycka 8

91 321 35 55

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

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

OW Star
Łeba, ul. Brzozowa 16

59 866 51 45

Primavera 
www.primaveraspa.pl

58 774 45 51

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

94 354 31 16

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

Piekarnia Ciarkowscy
www.piekarz-ciarkowscy.pl

74 852 25 60

Sklepy Społem Północ
Krzesełka schodowe 
i schodołazy
www.windy-schodowe.pl

692 449 474

Wyciskarka Kuvings
www.lepszesoki.pl

85 744 66 77

Zdrowie i uroda
Bella
www.senior.blizejciebie.pl 

56 612 37 13 

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

22 228 20 13

Dental Med
Wrocław, ul. Kamieńskiego 142 

71 327 63 13

Dialab
ul. Życzliwa 15-17
ul. Bacha 13
ul. Oławska 15

71 332 31 96
71 325 56 23
71 758 55 55

Dr Michaels 
preparaty na łuszczycę
www.drmichaels.com.pl

22 841 21 73

Niezbêdnik

Emajdent Stomatologia
ul. Gajowa 44/2

71 336 81 27

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

71 346 81 55
76 850 97 40

Fitness Club Active
ul. Grabiszyńska 281

71 360 94 55

Geers - dobry słuch
www.geers.pl

800 133 377

Maść Niedźwiedzia TM

Dostępna w aptekach

Mrs.Sporty
ul. Bulwar Dedala 20 B
ul. Zwycięska 35 

71 729 99 90
71 727 77 12

Ośrodek Psychoterapii 
„Przystań”
ul. Tęczowa 78A/3A

696 086 745

Polski Związek Głuchych
Wrocław, ul. Braniborska 2/10

71 355 67 19

Poradnia Dietetyczna 
Prima Salus
Wrocław, ul. Św. Mikołaja 7

71 881 05 79

SerraEnzyme®
www.sklep-naturalnesuplementy.pl

518 490 627

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

Tołpa sklep.tolpa.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy 
GRAAL zaprasza do Świnoujścia

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
GRAAL

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

www.graal.swinoujscie.pl

PROMOCJA!

 » tygodniowy pobyt 
 » wyżywienie 
3 x dziennie 

 » grati s bon 
na zabiegi 
o wartości 50 zł

Okres trwania promocji: 
19.09-20.12.2015, 
01.03-19.03.2016 

tygodniowy pobyt 

o wartości 50 zł

cena: 
549 
zł/os


