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Anna Dymna 
Radość małych rzeczy, str. 2 

Ta gazeta jest bezpłatna dzięki: 

Jest moc! 
str. 4 - 5

krok po 
kroku, str. 3

WINDY SCHODOWE

 pobytów z wyżywieniem dla turystów  
indywidualnych, dla seniorów 60+ SPECJALNE RABATY

 noclegów z wyżywieniem dla grup dzieci,  
młodzieży i dorosłych, dla seniorów specjalne ceny

 wczasów letnich i zimowych
 rodzinnych pobytów na  Boże Narodzenie lub Wielkanoc 

w Kotlinie Kłodzkiej, dla grup seniorów specjalne ceny
 szkoleń, konferencji, imprez okolicznościowych  

i integracyjnych

Duszniki-Zdrój Kudowa-Zdrój 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z:

WILLA WOLNOŚĆ
tel. 74 866 14 60, kom. 601 85 00 33

www.willawolnosc.eu

czopki i maść doodbytnicza z kwasem hialuronowym

przyspiesza gojenie uszkodzonej śluzówki odbytu

zapobiega chorobom hemoroidalnym
oraz nawrotom choroby

działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie

przywraca elastyczność oraz właściwe
napięcie naczyń krwionośnych

zmniejsza obrzęki

szybko łagodzi ból, pieczenie i swędzenie
okolic odbytu

CZOPKI
Opakowanie zawiera 10 czopków  
doodbytniczych po 2 g.
Łatwe zastosowanie 1 czopek dziennie.

MAŚĆ
Opakowanie zawiera w tubie 30 g maści.
Stosować 2 razy dziennie.

PRODUKT DOSTĘPNY  
W APTECE BEZ RECEPTY!

Przeciwwskazania: stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
Dystrybutor: Miralex Sp. z o.o. ul. Św. Szczepana 25, 61-465 Poznań, tel.: +48 61 832 90 74, fax: +48 61 832 90 70; miralex@miralex.pl; www.miralex.pl
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2 Wywiad z gwiazdą

Radość małych rzeczy
Od 45 lat na scenie. Znają ją wszyscy Polacy, choć najczęściej 
kojarzona jest z rolami w kultowym „Kochaj albo rzuć“ czy 
„Znachorze“. Jak opowiada, ludzie wciąż podchodzą do niej 
na ulicy i pytają, czy Ania Pawlaczka to naprawdę ona. 
Rozmowa z Anną Dymną, aktorką Narodowego Starego Teatru,  
prezes fundacji „Mimo Wszystko“

Jako nastolatka chciała być Pani psy-
chologiem. Czy nie jest tak, że teraz, 
prowadząc fundację i pomagając lu-
dziom, tamto marzenie jakby trochę się 
spełnia?
Anna Dymna: Po maturze złożyłam papiery na 
psychologię. Ale nie podeszłam do egzaminu wstęp-
nego. Wcześniej dostałam się do szkoły teatralnej. 
Myślę jednak, że przez całe życie zajmuję się tym, 
co chciałam robić w młodości. Uprawianie aktorstwa 
jest wspaniałym sposobem na odkrywanie zaka-
marków ludzkiej psychiki. Kiedy pracuję nad rolą, 
staram się poznać emocje, uczucia, kompleksy, mo-
tory działania postaci, którą gram, by móc się z nią 
utożsamić, wczuć się w jej sytuację. I tak całe życie 
uczę się zrozumieć drugiego człowieka. Jestem 
otwarta na jego problemy. Być może właśnie mój 
zawód dał mi odwagę i pomógł zbliżyć się do osób 
chorych i niepełnosprawnych. 
Kiedy przygotowuję telewizyjny program „Anna 
Dymna – Spotkajmy się”, najpierw długo rozmawiam 
z gośćmi tej audycji, poznaję warunki, w jakich żyją, 
dowiaduję się, co ich boli, a co cieszy, z czym na co 
dzień muszą się zmagać. Nie dziwię się, nie wsty-
dzę, nie boję. Czasem razem popłaczemy. Po pro-
stu rozmawiam z nimi jak z przyjaciółmi, w sposób, 
na jaki oni sami mi pozwalają. Nie jest to łatwe, bo 
często ich dramaty trudno sobie nawet wyobrazić, 
a cierpienie, jakie znoszą, całkowicie mnie przera-
sta. Nauczyłam się jednak nie uciekać, lecz zbliżać 
do niego. Dzięki temu czasem mogę nawet pomóc. 
Moje młodzieńcze marzenie o tym, by być psycho-
logiem, spełnia się więc cały czas. Jestem aktorką 
od czterdziestu pięciu lat. Dzisiaj mam sześćdzie-
siąt cztery lata i nadal z wielką pasją wykonuję mój 
zawód. 
 
 
 

Fundacja „Mimo Wszystko” zajmuje się 
dorosłymi osobami niepełnosprawnymi 
intelektualnie. Dlaczego właśnie nimi, 
a nie na przykład chorymi dziećmi?
A.D.: Dzieciom także pomagamy. Do tej pory 
wsparliśmy leczenie, rehabilitację i edukację blisko 
dwudziestu dwóch tysięcy osób chorych i niepeł-
nosprawnych w całej Polsce. Skupiamy się jednak 
na pomocy dorosłym ludziom niepełnosprawnym 
intelektualnie. Dla nich założyłam fundację. Gdy-
byśmy zajmowali się dziećmi – być może łatwiej 
byłoby nam nawet pozyskiwać pieniądze. Dzieciom 
pomaga się najchętniej, bo one najbardziej wzru-
szają swoją bezradnością oraz cierpieniem. Tym-
czasem moi dorośli niepełnosprawni intelektualnie 
podopieczni, z piętnem inności, często już bez ro-
dzin, bezradni, nieporadni, nie umieją nawet prosić 
o pomoc. Często nie budzą sympatii i nie wzruszają, 
choć są najpiękniejszymi istotami, jakie znam. Co 
prawda państwo zapewnia im jedzenie i spanie, ale 
niewiele poza tym. Na szczęście powstały warsztaty 
terapeutyczne, gdzie takie osoby mogą czuć się 
potrzebne. Moja fundacja wybudowała i prowadzi 
dwa takie ośrodki. Nieraz słyszałam nawet: „Dlacze-
go zajmuje się pani debilami?”. Na takie pytania nie 
odpowiadam. Kto z nas ma prawo rozsądzać, jakie 
życie ludzkie, czyje marzenia i potrzeby są więcej 
warte? Często cytuję słowa Jana Pawła II, które są 
dla mnie drogowskazem: „Kimkolwiek jesteś, jesteś 
kochany. Pamiętaj, że każde życie, nawet bezsen-
sowne w oczach ludzi, ma wieczną i nieskończoną 
wartość w oczach Boga”.

Do Pani fundacji lgną wolontariusze. 
Wolontariat kojarzony jest z młodymi 
ludźmi. Tymczasem coraz więcej senio-
rów wyraża chęć pomocy innym.
A.D.: Fantastycznie, że tak się dzieje! Młodzi ludzie 
mają radość, pasję, za to seniorzy posiadają też 
życiową mądrość, więcej cierpliwości oraz doświad-

czenie. Ich wsparcie bywa ogromne dla tych, którzy 
potrzebują pomocy. Najstarszy wolontariusz w mojej 
fundacji ma siedemdziesiąt sześć lat. Kazimierza 
– tak ma na imię –  wypełnia dobra energia, silnie 
angażuje się w rozmaite działania, a przy tym jest 
wzorem dla młodych ludzi: wykształcony, wysporto-
wany, uśmiechnięty, niezwykle koleżeński. 
Też jestem wolontariuszką w fundacji „Mimo Wszyst-
ko”. Na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych od 
zawsze pracuję społecznie. Wiem, jak wiele sił mi to 
daje. Tego nie da się kupić za żadne pieniądze. Ta 
działalność wciąż otwiera przede mną nowe prze-
strzenie, ciągle uczę się czegoś nowego. Każdego 
dnia budzę się rano i cieszę ogromnie, że jestem 
komuś potrzebna. Namawiam gorąco seniorów do 
angażowania się w wolontariat. Bo każdy jest komuś 
potrzebny, wystarczy się rozejrzeć. Liczba posiada-
nych lat nie ma tutaj znaczenia. Im jestem starsza, 
tym mocniej rozpędza się mój motor do działania. 
Chwilami tylko obawiam się, że jakaś „sprężynka” 
we mnie może tego nie wytrzymać.

Przyznała Pani kiedyś, że wciąż koja-
rzona jest z rolą Ani, wnuczki Kargula, 
w kultowym „Kochaj albo rzuć”. Czy 
nadal spotyka się Pani z taką reakcją 
ludzi?
A.D.: Naturalnie. Zagrałam w filmie ponad dwie-
ście ról, ale wielu osobom nadal kojarzę się głównie 
z Anią Pawlaczką, Barbarą Radziwiłłówną i Marysią 
Wilczur ze „Znachora”. Nie oburza mnie to, mimo 
że prawdopodobnie mam w dorobku artystycznym 
o wiele ciekawsze role. Ludzie po prostu lubią oglą-
dać na ekranie takie miłe i zgrabne dziewczątka. 
Żeby nie wiadomo w jakie wybitne role aktorka się 
wcielała, to i tak zostanie zapamiętana głównie jako 
ta ładna i miła panieneczka. Niektórzy, spotykając 
mnie dzisiaj, pytają: „Rany! To pani naprawdę jest 
ta Dymna, co grała Anię Pawlaczkę?!”. Przytakuję 
i oferuję nawet, że mogę pokazać dowód osobisty. 
„Pani jest nadal taka sympatyczna” – mówią inni. No 
bo co mają mówić? Przyznam, że te dziewczynki: 
Ania Pawlaczka, Marysia Wilczórówna i Barbara 
Radziwiłówna ogromnie pomagają mi w działalności 
społecznej. Bardzo więc się cieszę, że je zagrałam.

Czy są takie role, o zagraniu których 
marzyła Pani i marzy nadal?
A.D.: Zawsze umiałam cieszyć się z tego, co mam. 
Wyniosłam tę cechę z domu rodziców. Nigdy nie 
snułam marzeń w stylu: „Chcę zagrać Julię! Muszę 
zagrać Julię!”. Takie niezrealizowane marzenia 
mogą tylko przynieść rozgoryczenie, zazdrość, 
kompleksy. Zresztą już wiem, że czasem mała rólka 
u boku wspaniałego partnera, pod okiem świetnego 
reżysera okazuje się wielkim przeżyciem i sukce-
sem... Większym niż przysłowiowy Hamlet w śred-
nim przedstawieniu. Trzeba więc umieć cieszyć 
się z tego, co się ma, i nie ścigać z samym sobą. 
Czasem coś spokojnie odpuścić, przeczekać, nie 
robić niczego pazernie i na siłę. Rzeczy proste dają 
często więcej radości oraz sił niż te, które, pozornie, 
wydają się wielkie i niezwykłe. Ludzie niepełno-
sprawni to wiedzą. Nauczyli mnie cieszyć się z każ-
dego dnia, każdej chwili i dostrzegać małe, piękne 
rzeczy, których często nie zauważamy, a przecież są 
wokół nas. Mimo że tacy ludzie mają połamane krę-
gosłupy i poruszają się na wózkach, to chce im się 
żyć i czerpią z życia garściami. Na przykład Janusz 
Świtaj jest całkowicie sparaliżowany, oddycha za 
pomocą respiratora, a jednak doskonale radzi sobie 
pracując w mojej fundacji, jest fantastycznym stu-
dentem trzeciego roku psychologii, niedawno został 
wyróżniony przez rektora Uniwersytetu Śląskiego 
i zwyciężył w ogólnopolskim plebiscycie „Człowiek 
bez barier”. Tacy ludzie pokazują, jak niezwykłą 
istotą jest człowiek i jak wiele zależy od nas samych. 
Bez względu na to, ile mamy lat.

Pytania opracowała Magda Wieteska.

fot. Gabriela Szewczyk
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1% od seniora krok po kroku
Czy senior (emeryt, rencista) może 
przekazać 1% swojego podatku np. 
Fundacji - organizacji pożytku pu-
blicznego, w skrócie OPP?
Tak. Senior może przekazać 1% podatku na 
rzecz organizacji OPP.

Co mogę zyskać, co mogę stracić?
Przekazując 1% ze swojego PIT-u, nie tracisz 
ani złotówki. Obdarowujesz pieniędzmi, które 
i tak musisz przekazać na rzecz Skarbu Pań-
stwa. Możesz tylko zyskać pomagając potrze-
bującym.

Co oznacza określenie: organiza-
cja pożytku publicznego, w skrócie 
OPP?
Są to organizacje, które mają prawny status 
pożytku publicznego nadany przez Krajowy Re-
jestr Sądowy. Organizacje te mogą pozyskiwać 
środki finansowe z tzw. 1%, w zamian podlegają 
kontroli, muszą dbać o przejrzystości swoich 
działań.

W jaki sposób jako senior (emeryt, 
rencista) mogę przekazać 1% swo-
jego podatku organizacji pożytku 
publicznego?
Musisz samodzielnie złożyć zeznanie podatko-
we w urzędzie skarbowym, czyli wypełnić PIT. 

W przypadku seniorów najczęściej jest to druk 
PIT-37. Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym 
wpiszesz numer KRS wybranej organizacji po-
żytku publicznego, a urząd zajmie się przekaza-
niem tych środków w twoim imieniu. Zeznanie 
możesz doręczyć do urzędu skarbowego osobi-
ście, wysłać listem poleconym lub złożyć drogą 
elektroniczną.

Jak to wygląda w praktyce?
Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą, otrzymałeś 
od właściwego urzędu odpowiednio PIT-11A 
lub PIT-40A. W sytuacji, gdy nie masz żadnych 
innych dochodów, to ten dokument wystarczy, 
aby wypełnić zeznanie samodzielnie. W prakty-
ce sprowadza się to do przepisania informacji 
z otrzymanego od urzędu dokumentu (PIT11A 
lub PIT 40A) i wpisaniu w odpowiednich rubry-
kach numeru KRS organizacji, której chcesz 
przekazać 1% podatku oraz kwoty jaką przeka-
zujesz. Jeżeli wypełniasz PIT-37, to w rubryce 
137 wpisujesz numer KRS organizacji OPP, 
a w kolejnej rubryce 138 wpisujesz kwotę. 
Możesz podać także informacje dotyczące celu 
szczegółowego.

Jak obliczyć kwotę 1% podatku?
Mnożysz podatek (podatek z rubryki podadek 
należny) razy 1%. Liczbę, którą otrzymasz za-
okrąglasz w dół do dziesiątych groszy. 

Jakie dane organizacji należy podać?
Wpisujesz tylko numer KRS, czyli numer który 
organizacja otrzymała w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Nie podajesz nazwy organizacji. 
Dlatego zawsze upewnij się, że numer jest 
prawidłowy.

Czy to wszystko?
Tak, to wszystko. Nie musisz wpłacać kwoty 
1% podatku na rachunek bankowy organizacji 
pożytku publicznego. Nie musisz zachowywać 
dowodu wpłaty, itd. Tak było kiedyś. Dziś proces 
przekazania 1% podatku jest uproszczony.

Do kiedy masz czas na przekazanie 
1%?
Do 30 kwietnia 2016 r.

Jeśli mimo tego napotkam trudności, 
nasuną się pytania?
W razie pytań pomogą doradcy Ogólnopolskiej 
Infolinii Podatkowej. Możesz z nimi porozma-
wiać od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7.00 do 18.00, dzwoniąc pod numer telefonu: 
z telefonów stacjonarnych 801 055 055, 
z telefonów komórkowych 22 330 0330, z za-
granicy +48 22 330 0330. Zawsze możesz 
udać się do twojego urzędu skarbowego, gdzie 
również uzyskasz wsparcie.



4 Książka

Salony łazienek i płytek SANPOL
POZNAÑ, ul. Pokrzywno 8 
ZIELONA GÓRA, ul. Sulechowska 27a 
WROCŁAW, ul. Polna 1, Bielany Wrocławskie

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

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

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

Urządzasz łazienkę? 

Porozmawiajmy o Twojej łazience

Ponad
20 lat 

doświadczenia

Salony SANPOL to:

Zapraszamy!

www.sanpol.pl

dla odwiedzających nasz Salon z tą gazetą do 31.03.2016

Upominek

REKLAMA

JE
STMOC!

Wirginia Szmyt znana jako DJ Wika to społeczny fenomen. Angażuje się 
w sprawy seniorów, inspiruje i łamie stereotypy, a jej dyskoteki łączą pokole-
nia. Inteligentna, skromna, z poczuciem humoru przyciąga tłumy i udowadnia, 
że wiek nie jest żadnym ograniczeniem. Teraz możemy ją lepiej poznać, zro-
zumieć i nauczyć się od niej pięknie dojrzewać. Książka „DJ Wika. Jest moc!” 
ukazała się nakładem Burda Książki 13 stycznia 2016 r. Oto jej fragmenty:

Fantazję mam po tatusiu
Skąd w Pani taki odjazd?
Naprawdę myślicie, że pielgrzymki i kościół to 
jedyne rozrywki starszych ludzi? Zapewniam Was, 
że jest miejsce dla babć tradycyjnych i odlotowych. 
Mam nadzieję, że tych drugich będzie przybywać.
Fantazję odziedziczyłam po tatusiu, a muzykal-
ność pewnie po dziadku. Jedno z moich najwcze-
śniejszych i ulubionych wspomnień jest związane 
właśnie z fantazją taty. Mieszkaliśmy wtedy w Pi-
kieliszkach, bo ojciec przez chwilę administrował 
majątkiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Pa-
miętam dużą kuchnię, w której było zawsze kilka 
młodych dziewcząt. Ojciec chciał im się przypo-
dobać i któregoś dnia wjechał do kuchni na koniu. 
To był wielki rumak i hen, wysoko, tata w czarnych 
ofi cerkach, bryczesach i białym mundurze. Wyglądał 
bardzo elegancko. Panny piszczały z radości, po-
klepywały konia i karmiły go kostkami cukru. Ja też 
biegałam dookoła z radosnym piskiem. Wtedy tato 
zwinnym ruchem podciągnął mnie do góry i posadził 
przed sobą na koniu. Czułam się jak księżniczka, po 
którą właśnie przybył mężczyzna jej życia. Jednak 

nie zawsze było tak sielankowo. Historia taty ma tra-
giczny początek w rodzinnym majątku pod Wilnem. 

Jak zostałam nauczycielką
Rok w szpitalu w tak młodym wieku mu-
siał wydawać się wiecznością.
To było trudne przeżycie, bo choroba izolowała mnie 
od rówieśników, nie mogłam się bawić ani chodzić 
do szkoły. To mnie bardzo onieśmielało i bloko-
wało. Trochę mi z tego zostało do dziś. Potrafi ę 
żyć samotnie, a nawet lubię tę swoją samotność. 
Odpoczywam i relaksuję się, tylko gdy jestem 
sama. W Żydowie przychodziły do mnie koleżanki 
z sąsiedztwa, ale już nie mogłyśmy wspólnie skakać 
przez płot. W międzyczasie trochę się pozmieniało, 
jedni wyjechali, inni przyjechali. Mój ojciec wtedy 
też zmienił pracę. Został dyrektorem kolejnego 
PGR-u i przeniosłyśmy się z mamą do niego. Tych 
majątków, PGR-ów, było bardzo dużo, co kilka mie-
sięcy przeskok z miejsca na miejsce. Każdą zmianę 
bardzo mocno przeżywałam. Dyrekcje PGR-ów 
zawsze lokowano w pięknych pałacach, więc można 
powiedzieć, że w tamtym czasie byłam dziewczyną 

„z dworu”, „panienką”. W piątej klasie do szkoły jeź-
dziłam konno. Miałam piękne, skórzane siodło. Koń 
czekał przed szkołą pod czujną opieką koniuszego. 

Praca w pierdlu
Jak to się stało, że tak wrażliwa i empa-
tyczna osoba trafi ła do „pierdla”?
Sama sobie na to zasłużyłam. W zawodówce w Po-
znaniu nie udało mi się rozwinąć skrzydeł. Był to 
krótki epizod, ponieważ mąż znów awansował i kolej-
nym przystankiem jego kariery stała się Warszawa. 
Niechętnie się przenosiłam. Życie jednak przyzwy-
czaiło mnie do przeprowadzek, dlatego wszystko 
szło dosyć sprawnie. I tak moim miastem stała się 
Warszawa. A moim sąsiadem, jak się okazało kilka-
naście lat później, był najważniejszy mężczyzna mo-
jego życia. W Warszawie szybko się zorientowałam, 
które placówki potrzebują pedagogów specjalnych. 
Wymarzyłam sobie pracę w domu poprawczym przy 
Barskiej, dokąd skierowałam pierwsze kroki. Wszyst-
ko załatwiałam sama, bez pomocy męża. Pamiętam 
zaskoczenie ówczesnego dyrektora placówki, kiedy 
usłyszał, że mój mąż jest profesorem. Zapytał wtedy: 
„A mąż nie będzie się wstydził, że pani w pierdlu 
pracuje?!”. Nie miał pojęcia, że to moje marzenie 
i z dumą przyjmę tę pracę. Powiedział mi jeszcze, że 
z moją fi gurą i umiejętnością przekonywania powin-
nam pracować w telewizji. Ostatecznie stwierdził, że 
da mi szansę, jeśli się sprawdzę przez dwa tygodnie. 
Przyjęłam to z wielką ekscytacją, ale też obawą, czy 
sobie poradzę. Wchodziłam na zupełnie nowy teren. 
Niestety, mąż nie podzielał moich ambicji. Twierdził, 
że pracując w takim „szambie”, zmarnuję życie. 
„Jesteś za słaba” – powiedział. I jeszcze bardziej 
zaangażował się w swoją pracę naukową, zostawia-
jąc mi cały dom na głowie. „No cóż – pomyślałam 
– sama tego chciałaś”. Do dzisiaj pamiętam pierw-
sze dni w zakładzie – były dla mnie bardzo trudne 
emocjonalnie. 
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Najważniejsza jest miłość
Ma Pani czterdzieści lat. Spełnia się 
zawodowo jako doskonały pedagog. 
Dzieci odchowane. I zakochuje się Pani 
jak nastolatka!
I to z wzajemnością! Tak, nie da się ukryć, że 
jak nastolatka. To był celny strzał amora. Już od 
pierwszego spotkania czułam, że coś między nami 
zaiskrzyło i nie pomyliłam się. Spotkaliśmy się na 
przyjęciu w Belwederze podczas nadania znajome-
mu stopnia naukowego. Janusz pracował w Mi-
nisterstwie Spraw Zagranicznych, był w pewnym 
sensie gospodarzem tamtego spotkania. Zaczęliśmy 
bardzo sympatyczną pogawędkę przy lampce wina. 
Przez następnych kilka dni nie mogłam zapomnieć 
tej miłej chwili. I nagle przypadek? Przeznacze-
nie? Spotkaliśmy się na ulicy pod moim domem. 
Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że jesteśmy 
sąsiadami z tego samego bloku! Janusz przyjechał 
wtedy na kilka dni do Polski z placówki. Umówiliśmy 
się na kawę. To było bardzo luźne spotkanie. On był 
taki przystojny... Z każdą chwilą zbliżamy się coraz 
bardziej do siebie. Wreszcie poczułam się adorowa-
na. Zrozumiałam, że to może być mężczyzna, który 
pokocha mnie taką, jaka jestem, z całym moim sza-
leństwem, ze wszystkimi moimi wadami i zaletami.

Kabaret „Viagra”
Cofnijmy się do roku 2000. Koniec świa-
ta nie nastąpił, a nastroje i obawy schył-
ku wieku odchodzą w niepamięć. W tym 
czasie do Polski wprowadzony zostaje 
lek, który u większości osób starszych 
wywołuje lekki uśmieszek zawstydzenia, 
ale też fascynuje i daje nadzieję. Czy 
dlatego swój pierwszy kabaret nazwała 
Pani „Viagra”?
Chciałam, żeby nazwa była trochę przewrotna. Żeby 
się kojarzyła z frywolnością, lekkością, śmiechem. 
Mój zespół składał się głównie z mężczyzn, którzy 
byli seniorami, więc „Viagra” wpasowała się idealnie 

w ten klimat. Zresztą moja idea kabaretu od początku 
była taka, żeby wzmagał potencję życia i dodawał 
siły. Żeby to nie były wyssane z palca wierszyki 
i skecze. Chciałam wywołać w aktorach i widzach 
żywiołowość, aktywność i radość. Nie było to łatwe. 
W klubach seniora dominują kobiety i to głównie 
one wykazują inicjatywę. A ja od początku założyłam 
sobie, że mój kabaret będzie składał się z mężczyzn 
i najwyżej dwóch pań. Wiedziałam, gdzie szukać 
utalentowanych seniorów, bo już od jakiegoś czasu 
w klubie seniora przy Baśniowej na Ochocie prowa-
dziłam wieczory literackie, podczas których udało mi 
się wypatrzeć potencjalnych aktorów do zespołu. Na-
wet nie podejrzewałam, że słowo „Viagra” w niektó-
rych środowiskach jest wręcz tematem tabu. Niektó-
rzy bali się go używać i mówili „niebieskie tabletki”. 

Parada Seniorów
Ten pomysł dojrzewał we mnie latami. Właściwie od 
kiedy zaczęłam się zajmować seniorami, jeszcze 
w latach dziewięćdziesiątych, już myślałam o para-
dzie. Wówczas były jednak ważniejsze sprawy i po-
mysł musiałam odłożyć na lepsze czasy. Dla mnie 
parada jest idealnym narzędziem do rozładowania 
emocji i napięć. Po raz pierwszy zrozumiałam to, 
obserwując parady w Szwajcarii. Tam ciągle odby-
wały się takie imprezy. Pamiętam na przykład weso-
ły sznur ludzi z okazji święta kartofl a. Każdy szedł 
uśmiechnięty z ziemniakiem na głowie. Towarzyszył 
temu wielki festyn, a ziemniaki były wszędzie: gorą-
ce, gotowane, pieczone – cudo! Albo święto buraka! 
Kolorowy pochód w maskach w kształcie buraków. 
Szwajcarzy naprawdę potrafi li się wspólnie cieszyć 
z byle powodu. Zwykłe zakończenie roku szkolnego 
czy święto miasta były wspaniałą okazją do organi-
zowania parad. Wyobraźcie sobie – wszystkie szko-
ły idą wspólnie w radosnym szyku, każda szkoła ma 
swoje kolorowe stroje. Grają orkiestry dęte. Zabawa, 
śmiech, radość. Piękne! Chciałam coś z tamtej 
atmosfery przenieść w nasze warunki i, jak widać, 
udało się i zadziałało.
Książka pt. „DJ Wika. Jest moc!” 
do nabycia w dobrych księgarniach.fot. Dorota Koperska Photography

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

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

WŁOCHY od  1069 zł hotele

ul. Orkana 5, Bielsko-Biała
tel. 33 811 77 26

hotel hotel  
BUŁGARIA od 1129złALBANIA od  1172 zł
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Linda Matus: Program Otwarci 50+  łączy seniorów i fir-
my. Pomysł narodził się w redakcji Gazety Senior, gdzie 
pracujemy zarówno z seniorami, jak i z przedsiębiorstwa-
mi. I widzimy, że te dwa światy są sobie bardzo potrzeb-
ne. Bo to, jak żyje się seniorowi na co dzień, zależy w du-
żym stopniu od firm, które działają w jego sąsiedztwie. 
Czy on dzięki nim może realizować swoje plany i czy go 
na to stać. Osiedlowy sklep, apteka, krawcowa, fryzjer, 
biuro podróży, to są miejsca, w których seniorzy spędzają 
sporo czasu i zostawiają tam swoje emerytury. W sklepie, 
u fryzjera toczy się prawdziwe życie.
Gazeta Senior: Na czym polega Program Otwarci 
50+ w praktyce?
L.M.: Przystąpienie firm do programu polega na popar-
ciu Kredo Programu Otwarci 50+, czyli ośmiu najważ-
niejszych kwestii, które należy wziąć pod uwagę, gdy 
chcemy działać dla osób starszych. Naszą rolą jako 
organizatora jest edukowanie tych organizacji m.in. po-
przez newsletter, który mówi o zagadnieniach marketingu 
senioralnego, przez wskazywanie seniorom, które firmy 
otwierają się na nich.
GS: Czego dotyczą te zasady?
L.M.: Zwracamy uwagę firm na bardzo różne kwestie. 
Na przykład przypominamy o tradycyjnej komunikacji 
z seniorami i o dostrzeganiu barier, które czasami sta-
wiamy. W praktyce chodzi o to, aby senior dzwoniąc do 
firmy mógł połączyć się z drugim człowiekiem, a nie tylko 
z automatem, który odeśle go do strony internetowej. Po-
siadanie strony internetowej stało się dla wielu doskonałą 
wymówką. Warto również zadbać o materiały druko-
wane dla klientów tradycjonalistów. Najstarsi seniorzy 
nie zawsze chętnie korzystają z Internetu. Firma, która 
ma ciekawy produkt dla seniora dostępny tylko w sieci, 
strzela sobie w stopę. A co jeśli ten produkt rozwiązuje 
naprawdę ważny problem?
GS: Czy kredo zachęca do innowacji w srebrnej 
gospodarce?
L.M.: W kredo mówimy o pomysłowych rozwiązaniach. 
Polacy słyną z kreatywności. Wystarczy wskazać im 
potrzeby osób starszych jako pole do poszukiwań cieka-
wych rozwiązań. Warto zacząć od najprostszych rzeczy. 
Niech to opakowanie ulubionego serka łatwiej się otwie-
ra, a na etykiecie znajdzie się informacja, czy z choroba-
mi wieku podeszłego warto to jeść. Na prowadzonych 
szkoleniach pokazuję sklep, gdzie senior ma przy wózku 
lupę na łańcuszku i to jest zrobione w ładny i inteligentny 
sposób. Kolor podłogi podpowiada mu, w jakiej części 
sklepu teraz się znajduje. Seniorowi coraz trudniej za-
dzierać głowę, aby dostrzec te wszystkie ważne informa-
cje, które wiszą… pod sufitem. Niby drobiazgi, ale diabeł 
tkwi w szczegółach.
GS: Bardzo ważnym problemem jest samotność 
wśród osób starszych. Czy mówiąc o poświęca-
niu seniorom czasu i uwagi program przemyca 
walkę z tym zjawiskiem?

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

GS: Pozostaje wciąż wiele spraw na poziomie 
systemowym, od opieki zdrowotnej przez pomoc 
społeczną po opiekę długoterminową.  
L.M.: Angażujemy się w różne działania, wspieramy 
inicjatywy, deklaracje do odpowiednich władz, które mają 
na celu popchnięcie spraw na poziomie systemowym. 
Ale to wszystko trwa i nie rozwiązuje wielu problemów. 
Moim zdaniem musimy działać i tu, i tu.
GS: Podsumujmy.
L.M.: Chcę podkreślić, że wszystko leży w rękach zwy-
kłych ludzi i właśnie dlatego wierzę, że wiele możemy 
zmienić. Nasza redakcja zaczynała we Wrocławiu, a dziś 
działamy w całym kraju. A tego wszystkiego dokonują 
systematyczną, ciężką pracą ludzie, najczęściej sami 
seniorzy. Wiele senioralnych inicjatyw to zasługa poje-
dynczych osób, które swoją pasją zaraziły innych. Nie 
jest łatwo, ale można. A patrząc na duże zainteresowanie 
Programem już w pierwszych dniach po jego starcie, 
jestem pełna optymizmu.

www.gazetasenior.pl/otwarci50

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

Hotel Gromada w Busku-Zdroju

Maxcom S.A.

Promedica24

Top Shop

Mrs. Sporty Zabrze

Centrum seniora Angel Care

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Sanatorium Kamienny Potok

Przygodowo-Podróże

Centrum Nauki i Biznesu „¯ak”

Ayurvedik

Uzdrowisko Wysowa S.A.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Pałac Poraj

Gabinety Fizjoterapii Novina Poznań

Butterfl y-Biomagnetic-System

Hotel Bardo

Vitacorn Sp. z o.o.

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

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

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

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

2016

Kredo Otwarci 50+
1. Senior jest ważnym klientem naszego 

przedsiębiorstwa/organizacji.

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

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

4. Uwzględniamy tradycyjne sposoby ko-
munikacji z seniorami.

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

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

7. Sprzyjamy międzypokoleniowej wymianie 
doświadczeń i wiedzy.  

8. Popieramy wprowadzanie nowoczesnych 
i pomysłowych rozwiązań dedykowanych 
seniorom.

Firmy, które już przystąpiły do
Programu Otwarci 50+ (na dzień 29 stycznia)

 � Biuro Podróży Buksa Travel
 � Kind Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.
 � Sanatorium Uzdrowiskowe 
Zgoda
 � Ranbaxy (Poland) sp. z o.o. 
a SunPharma company
 � Sklep Medyczny
 � Kompleks Wypoczynkowo-Re-
habilitacyjny „Marzenie”
 � Ośrodek Wczasowy Komandor
 � FITSWIM Centrum Pływania 
i Fitness

 � Gmina Długołęka
 � www.Seniorra.pl
 � Centrum Mobilności
 � Spiżarnia Miodowa – produkcja 
miodu i edukacja
 � Poznański Dom Pogrzebowy
 � Pensjonat Skalny Brzeg
 � Herbalmed
 � Telemedycyna Polska S.A.
 � Hopferówka
 � Polonez wypoczynek sport 
rehabilitacja

 � Domki całoroczne – wynajem
 � Activ Medica – rehabilitacja
 � Centrum Opieki Domowej Helpmed
 � Sanatorium Willa York Medi-
&Spa
 � Aquapos
 � Hotel Krokus
 � Polska Róża
 � Radosny Dom Seniora
 � AK Fizjoterapia
 � Aparaty Słuchowe
 � Mark-Med
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Żyjmy teraz!
Przychodzi taki moment w życiu, gdy zaczynamy zastanawiać się 
nad straconymi szansami. Co mogłem zrobić lepiej, inaczej? Jakie 
błędy popełniłem i czy można je jeszcze naprawić? Czy – gdy 
przyjdzie mi odejść na zawsze – będę miał poczucie spełnienia, 
a może odwrotnie – świadomość niewykorzystanych możliwości? 
Tym bardziej bolesną, gdy te możliwości były na wyciągnięcie ręki, 
tuż, tuż…

Bronnie Ware, australijska pielęgniarka, przez lata 
pracowała na oddziale paliatywnym, opiekując się 
ludźmi, którym zostało od 3 tygodni do 3 miesięcy 
życia. Rozmawiając ze swoimi pacjentami, pytała 
ich, czego w życiu najbardziej żałują. Wyznania te 

zamieściła w książce „The Top Five Regrets of the 
Dying”  tłum. Czego żułujemy przed śmiercią – pięć 
najważniejszych powodów.
Okazało się, że ludzie u schyłku życia żałują bardzo 
podobnych rzeczy. Po pierwsze –  braku odwagi, aby 

Bo tamtych lat nie odda nikt…

• Bywasz w centrum wydarzeń senioralnych. 
• Masz więcej czasu na emeryturze, lubisz 

pisać i sprawnie Ci to wychodzi. 
• Chcesz tworzyć wiadomości, artykuły dla 

dużej grupy czytelników.
• A może twoją pasją jest poezja.
• Korzystasz z poczty elektronicznej 

(wysyłasz maile, przesyłasz zdjęcia).
• Dołącz do zespołu Gazety Senior. 

W naszej Redakcji każdy pracuje w swoim 
indywidualnym tempie. Poruszasz tematy, które 
grają w Twojej duszy, choć mówiąc szczerze 
unikamy polityki. Oferujemy współpracę w oparciu 
o wolontariat. Oddajemy do Twojej dyspozycji 
media o ogólnopolskim zasięgu - portal 
GazetaSenior.pl oraz czasopismo "Gazeta Senior". 

Poznaj Reporterów Gazety Senior 
na stronie www.gazetasenior.pl 

Zapraszam i proszê o kontakt.
Linda Matus 
Redaktor Naczelna
tel. 533 301 661 
linda.matus@mediasenior.pl 

Redakcja Gazety Senior 
zaprasza do współpracy 
dziennikarzy, reporterów, 
fotoreporterów, poetów.

Gazeta
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żyć spełniając swoje marzenia, bez oglądania się na 
to, co powiedzą inni. Po drugie – towarzyszy im żal, 
że zbyt rzadko wyrażali swoje uczucia wobec osób, 
które kochali. Po trzecie – ubolewali nad duża ilością 
czasu spędzonego w pracy zamiast z rodziną, przy-
jaciółmi. I w końcu smutnie konstatowali, że nie po-
zwolili sobie żyć bardziej szczęśliwie.

„Gdybym mogła odwrócić czas…”
62-letnia dziś Krystyna zaraz po maturze dostała się 
na prestiżowy wówczas kierunek studiów, skończyła 
je ze świetnym wynikiem i, nie zwlekając, od razu zro-
biła doktorat. Nie przeszkodziło jej w tym nawet życie 
rodzinne – na trzecim roku studiów wyszła za mąż, 
rok później urodziła syna. – Mąż był już po studiach, 
piął się naukowo. Motywowało mnie to do wytężonej 
pracy. Nie mogłam jednak studiować i jednocześnie 
zajmować się dzieckiem, więc opiekę nad Mać-
kiem przejęli moi rodzice. Wiem, że było mu u nich 
dobrze, ale dziś myślę, że to jednak my – ja i mąż, 
powinniśmy wychowywać naszego syna. Owszem, 
w weekendy zabieraliśmy go do naszego mieszka-
nia, ale jednak na co dzień, aż do szkoły podstawo-
wej, mieszkał z dziadkami. Gdybym mogła odwrócić 
czas, wzięłabym urlop dziekański. Bo przecież te 
pierwsze lata dziecka są dla jego rozwoju kluczowe, 
wtedy tworzą się podstawowe więzi z najbliższymi 
ludźmi. Nie mogę narzekać na Maćka, jest dobrym 
synem, chociaż czasem boli mnie, że to mojej mamie 
powierza swoje sekrety, a nie mnie czy mężowi…  
Gdzieś tak w okolicach czterdziestki po raz pierwszy 
poczułam zazdrość, że to do dziadków, a nie do nas, 
rodziców, biegnie ze swoimi sukcesami i porażkami. 
Im pierwszym powiedział, że się żeni, do nich pierw-
szych zadzwonił, gdy Kasia, nasza synowa, urodziła 
córkę. I nawet teraz, gdy nasza wnuczka chodzi już 
do szkoły, częściej widują ją pradziadkowie niż my…

„Bo słowo rodzica było święte…”
Anna ma 68 lat i na pytanie, czy czegoś w swoim ży-
ciu żałuje, od razu odpowiada: Tak, tego, że przy wy-

borze ścieżki życiowej posłuchałam rodziców, a nie 
siebie.
Anna z wykształcenia jest prawnikiem. Sama przy-
znaje, że niezbyt dobrym, bo zwyczajnie zabrakło 
jej pasji do wykonywania tego zawodu. A co było jej 
marzeniem? Studia na Akademii Sztuk Pięknych. Już 
jako dziecko godzinami potrafi ła siedzieć przy kartce 
papieru i szkicować, rysować, kolorować. W szkole 
podstawowej była najlepsza z rysunków, nauczyciele 
namawiali ją na liceum plastyczne. Ale gdy powie-
działa o tym rodzicom, usłyszała kategoryczne: nie 
ma mowy. Pójdziesz do normalnej szkoły średniej, 
a potem na prawo. Żebyś miała lepszą przyszłość niż 
mieliśmy my.
Anna nie odważyła się zaprotestować. Była wycho-
wywana zgodnie z zasadą, że słowo rodzica jest 
święte. Więc przebrnęła przez studia, zupełnie dla 
niej nieciekawe, a potem zaczęła pracę w kancelarii.

Odważ się sięgnąć po marzenia
Owszem, zarabiała nieźle. Ale co z tego, skoro praca 
nie dawała jej satysfakcji. Jeszcze przez chwilę, tak 
gdzieś koło trzydziestki, pomyślała, żeby zająć się 
malarstwem. Zaraz jednak poszła po rozum do gło-
wy: dzieci małe, mąż też wiecznie zapracowany, a jej 
w głowie jakieś dyrdymały. Przecież tak nie można! 
No i ta duma w oczach rodziców, gdy przedstawiali 
ją swoim nowopoznanym znajomym z wczasów czy 
sanatorium: „To jest nasza córka, adwokat”…
Jednak historia Anny nie kończy się smutno. Bo Anna 
jednak sięgnęła po swoje marzenia. Bo, jak twierdzi, 
lepiej późno niż wcale. Była już na emeryturze. Dłu-
gie dni wypełnione jedynie gotowaniem dla siebie 
i męża, bo dzieci za granicą, a wnuków jeszcze się 
nie doczekała. Któregoś dnia, kupując w kiosku co-
dzienną gazetę, zobaczyła, dołączony do jakiegoś 
czasopisma, poradnik dla początkujących rysowni-
ków. Kupiła go. Kupowała potem każdy kolejny nu-
mer, ucząc się z niego kolejnych technik rysowania.
Dziś maluje obrazy. Nie wystawia ich nigdzie, nie 
sprzedaje. Jeszcze na to za wcześnie, jeszcze wciąż 

się uczę, mówi pytana o plany. Ale jej dni nie są już 
jałowe. Bywa nawet, że w ferworze pracy zapomina 
na czas przyszykować obiad. Mąż, który dorabia do 
emerytury, nie gniewa się, wracając do domu, w któ-
rym, co prawda, nie pachnie pieczenią, ale za to wita 
go widok szczęśliwej żony. No i nareszcie bez wy-
rzutów sumienia oddaje się swojej pasji, którą jest 
majsterkowanie. – Siedzimy tak sobie wieczorami, 
Zbyszek coś tam naprawia przy stole, ja stoję przy 
sztaludze. Niby osobno, a jednak razem. I każde 
z nas czuje, że robi coś dobrego – podsumowuje 
Anna.

Lepiej późno niż wcale!
Na realizację pragnień nigdy nie jest za późno. Po 
co żałować straconych szans, szkoda na to czasu, 
przecież żaden z nas nie wie, ile mu go jeszcze zo-
stało. Zamiast więc rozpamiętywać przeszłość, lepiej 
pomyśleć o tym, co tu i teraz, co jeszcze możemy 
zrobić. I wreszcie nie dla innych, ale dla siebie.
Jak Anna, która choć nie będzie już studiować sztuk 
pięknych, maluje w domu. Dla własnej przyjemności, 
dla bliskich, przyjaciół. Kto wie, może za jakiś czas 
wystawi swoje prace? A nawet jeśli nie, będzie miała 
poczucie, że odważyła się robić to, co przez lata po-
zostawało w sferze jej marzeń.
Krystyna także nie odwróci biegu swojego życia. Nie 
wynagrodzi synowi czasu, który spędził bez niej. Ale 
ostatnio zaczęła zastanawiać się nad pomysłem za-
brania wnuczki na wakacje. Tylko ona i mała Zosia. 
Żeby załapały kontakt. I może żeby Zosia, tak jak 
kiedyś syn Krystyny, wiedziała, że na babcię można 
liczyć.
Przerywamy rozmowę, bo Krystyna – umysł racjo-
nalny, naukowy – właśnie zaczęła wdrażać swój plan 
w życie. – Do 15 lutego trwają ferie zimowe. Więc jest 
jeszcze chwila, żeby zarezerwować jakieś last minu-
te – mówi, wklepując w przeglądarkę cel podróży.

Magda Wieteska

REKLAMA

Seniorzy

Bilety: kasy, salony EMPiK 
oraz na eventim.pl, biletin.pl, kupbilecik.pl i ebilet.pl
Więcej informacji: www.promusica.pl, tel. 71 337 32 08

13.03. SUWAŁKI
Suwalski Ośrodek Kultury

14.03. TORUŃ 
Centrum Kulturalno-Kongresowe 

Jordanki

15.03. CZĘSTOCHOWA 
Filharmonia Częstochowska

16.03. KRAKÓW
ICE KRAKÓW Congress Centre

17.03. RZESZÓW
Filharmonia Podkarpacka

Annalisa Carbonara sopran
Rafał Bartmiński tenor
Paolo Lardizzone tenor
Razvan Sararu tenor 

RONCOLE VERDI ORCHESTRA 
pod dyrekcją Francesco Bottigliero

5.03. KRAKÓW
ICE Kraków Congress Centre

6.03. BIELSKO-BIAŁA 
Bielskie Centrum Kultury

7.03. WROCŁAW
Teatr Muzyczny CAPITOL

• atrakcyjne ceny przez cały rok
• atrakcyjne lokalizacje: 

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

• transport
• zabiegi

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

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

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

Zadzwoń i poproś o przesłanie pełnej oferty.

Specjalna oferta 
wypoczynku 
dla Seniora

transport

Zadzwoń i poproś o przesłanie pełnej oferty.
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Przegląd aktualnych doniesień medycznych

NATURALNY
WYBÓR DLA
TWOICH STAWÓW

www.bivanol.pl

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE

WÓW

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 składniki mają 
naukowo udowodniony korzystny wpływ na blokowanie wewnętrz-
nych procesów zapalnych, które towarzyszą osobom ze schorzenia-
mi reumatycznymi.
Całkowicie naturalne składniki preparatu mają korzystny wpływ na po-
prawę ruchliwości oraz zmniejszenie dolegliwości wywołanych proce-

sami zapalnymi, w szczególności 
u pacjentów z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów (rzs), łusz-
czycowym zapaleniem stawów 
(łzs) oraz innymi zwyrodnieniami stawów o podło¿u zapalnym.
Bivanol nie zaburza fl ory fi zjologicznej oraz działa osłonowo, zmniej-
szając przy tym również objawy dyspeptyczne. Stosowanie preparatu 
nie wywołuje niepożądanych skutków ubocznych. Co więcej nie po-
woduje wahań wagi. 
Bivanol poprawia jakośæ ¿ycia i niweluje przykre skutki dolegliwo-
ści wywołane procesami zapalnymi. Dzięki temu możesz cieszyć się 
codziennymi czynnościami.

Powstaje za przyczyną autoagresywnego zachowa-
nia organizmu, który niszczy własne tkanki, wywołu-
jąc procesy zapalne w stawach i mięśniach, a z cza-
sem obejmuje narządy wewnętrzne – nerki, płuca, 
wątrobę. Chorzy na RZS już po sześciu latach od 
diagnozy mogą być niezdolni do wykonywania pracy. 
Ale to pierwsze trzy miesiące choroby są kluczowe 
i właśnie wtedy powinno się podjąć leczenie.
Niestety, u chorych po 60. roku życia częściej wystę-
puje tzw. ostry początek RZS. Objawia się zajęciem 
wielu stawów i nierzadko dużych stawów, najczęściej 
stawu barkowego. Ostry początek to także gorącz-
ka, spadek masy ciała, większe upośledzenie funkcji 
stawów i szybki postęp choroby.  RZS nie oszczędza 
żadnej z płci i występuje z podobną częstotliwością 
u starszych kobiet i mężczyzn.

Na ból i porann¹ sztywnośæ
Jak szybko i trwale ograniczyć proces zapalny u star-
szych pacjentów? Odpowiedzią są dziś leki biologicz-
ne. Już 20 lat temu pojawiły się pierwsze informacje 
na temat terapii z liofi lizowanego małża zielonego 
Perna canaliculus. Obecnie największe zaintereso-
wanie budzi preparat lipidowy pozyskiwany z nowo-
zelandzkiego małża zielonego. Wieloletnie badania 
na pacjentach wykazały, że jest on korzystny zarów-
no w reumatoidalnym zapaleniu stawów, jak rów-
nież w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Badania 

kliniczne potwierdziły również, że przyniósł on ulgę 
68% pacjentom cierpiącym na RZS i 40% cierpiącym 
na choroby zwyrodnieniowe stawów. Dzięki lekowi 
nastąpiło zmniejszenie odczuwanego bólu i porannej 
sztywności oraz wzrost  ruchomości stawów. Na pol-
skim rynku wskazaną substancję aktywną zawiera 
preparat o nazwie Bivanol.

Kompleksowa terapia
Mimo dostępności na rynku skutecznych prepara-
tów biologicznych, wysoką jakość życia chorych za-
gwarantuje kompleksowe podejście do problemu. 
Terapia powinna obejmować nowoczesną farmako-
terapię, ale także edukację chorego i jego rodziny, 
fi zykoterapię, kinezyterapię oraz psychoterapię. Do-
piero wszystkie te elementy pozwolą zminimalizować 
utratę sprawności i zapewnić chorym samodzielność 
w codziennym życiu. Największe problemy chorzy 
mają z czynnościami rąk i palców, chodzeniem i po-
chylaniem się. Ból utrudnia codzienną aktywność, 
a to z kolei sprzyja problemom emocjonalnym, takim 
jak obniżony nastrój, napięcie emocjonalne, depre-
sja. Należy także pamiętać o ważnym wsparciu ze 
strony rodziny i przyjaciół. Rehabilitacja, leczenie 
uzdrowiskowe, a w razie konieczności operacyjne, to 
elementy, które w porę wdrożone pozwolą zachować 
wysoką jakość życia chorego. 

Opracowano na podstawie:
„Skuteczność ekstraktu lipidowego Perna canaliculus w leczeniu chorób układu ruchu w starszym wieku“ Marek Zawadzki, Jacek Sze-
chiński, Adam Kowalczyk, Dariusz Kozłowski, Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medycz-
ny, Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny.
„Przegląd badań nad jakością życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów“, Grażyna Bączyk, Katedra Pielęgniarstwa Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Katedry dr hab. med. Krystyna Jaracz.

REKLAMA

RZS
Reumatoidalne zapalenie stawów (w skrócie RZS) to poważna, 
przewlekła choroba autoimmunologiczna. Objawia się przede wszystkim 
zapaleniem stawów i błony maziowej. Towarzyszą jej także zmiany poza 
stawami oraz liczne powikłania prowadzące do niepełnosprawności, 
kalectwa i przedwczesnej śmierci.

groźna i podstępna 
choroba
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Problem z dobrym widzeniem z bliska i z daleka dotyka w więk-
szości seniorów, ponieważ po 40 roku życia zaczynają poja-
wiać się trudności z widzeniem przedmiotów znajdujących się 
blisko oczu (tzw. prezbiopia lub starczowzroczność) Nie jest to 
choroba, a efekt starzenia się komórek oka – wyjaśnia Dariusz 
Sądowski, dyrektor generalny fi rmy Fielmann w Polsce. Roz-
wiązaniem są okulary wielofunkcyjne z soczewkami progre-
sywnymi. 
 Choć okulary wielofunkcyjne są obecne na rynku już 
od wielu lat, to dzięki postępowi technologii z roku na rok, mo-
żemy cieszyć się coraz większym komfortem widzenia, który 
oferują. Jeśli kiedyś próbowaliśmy okularów progresywnych, 
ale nauka ich noszenia kosztowała nas zbyt wiele, warto spró-
bować ponownie, dziś - dzięki cyfrowej obróbce szkieł - jakości 
widzenia nie można porównać do dawnych standardów. 
 Najważniejszą zaletą okularów wielofunkcyjnych jest 
komfort widzenia zarówno z bliskiej, jak i dalekiej odległości. 
Po pierwsze jest to wyjątkowo wygodne, ponieważ nie musimy 
zdejmować okularów za każdym razem, kiedy chcemy spojrzeć 
w dal, a ciągłe zdejmowanie, szukanie lub zapominanie okula-
rów to w konsekwencji niepotrzebny stres. W tym zamieszaniu 
można po prostu zgubić okulary i narazić się na niepotrzebne 
koszty. 
 Okulary wielofunkcyjne są rozwiązaniem nie tylko dla 
statecznych i wymagających seniorów, ale także dla osób 
w każdym wieku uprawiających różne dyscypliny sportu lub wy-
konujących zawód wymagający fi nezji. Dzisiejsza technologia 
cyfrowej obróbki szkieł pozwala na uzyskanie soczewek pro-
gresywnych, które z powodzeniem można stosować do zadań 
bardzo dynamicznych, wymagających wysokiej precyzji widze-
nia z zachowaniem pełnego komfortu przy zmianie mocy, czyli 
tzw. addycji. Szkła progresywne dzielą się również na różne 
klasy. Te jeszcze bardziej zaawansowane mają ulepszoną ja-
kość widzenia także w trudnych warunkach, szersze pole wi-
dzenia i komfort widzenia zbliżony do naturalnego, dlatego są 
doskonałym rozwiązaniem również dla osób wiodących aktyw-
ny tryb życia. 
 Oprócz praktycznych zalet okularów wielofunkcyjnych 
warto wymienić te, które będą ważne dla seniorów ceniących 
młody, atrakcyjny wygląd oraz poczucie sprawności. Wygląd 
szkieł nie zdradza ich mocy do czytania, czyli pośrednio wieku 
użytkownika. Nie mają również widocznych podziałów, dlatego 
już klasyczne okulary progresywne oferują wyjątkowo atrakcyj-
ny wygląd.  
 Warto wspomnieć, iż absolutnym numerem jeden 
wśród soczewek progresywnych są soczewki „Premium”, które 
wykonywane są dla każdej pary oczu na indywidualne zamó-
wienia, niemalże jak garnitur szyty na miarę. W ich przypadku 
zadbano o komfort korzystania biorąc pod uwagę takie detale 

Sekrety okularów wielofunkcyjnych
Czasy, kiedy 

noszenie 
okularów 

zdradzało wiek 
okularnika lub 

zawstydzało 
go, minęły 

bezpowrotnie. 
Dziś okulary są 

nie tylko czymś 
naturalnym 

i powszechnie 
akceptowanym, 

ale stały się 
ważnym 

elementem 
wyglądu. Jednak 
wciąż to komfort 
widzenia będzie 

decydował 
o przekonaniu 

użytkownika 
do ich częstego 

używania, w czym 
coraz częściej 

pomagają 
zaawansowane 

technologie.  

Do niedawna krótkowidz 
i dalekowidz stawał przed 
koniecznością zaopatrzenia się 
w drugą parę okularów – tych do 
bliży. To już nie jest konieczne. 
Dziś wystarczy zaopatrzyć się 
w soczewki progresywne! – 
Jedna para okularów z takimi 
soczewkami zastępuje dwie 
pary okularów tradycyjnych.

jak postawa głowy i ciała w trakcie wykonywania codziennych 
czynności. Wariant „Premium” oferuje najwyższy komfort i naj-
większe pole widzenia, największą precyzję i jakość widzenia. 
To idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających.

REKLAMA
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czopki i maść doodbytnicza z kwasem hialuronowym

przyspiesza gojenie uszkodzonej śluzówki odbytu

zapobiega chorobom hemoroidalnym
oraz nawrotom choroby

działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie

przywraca elastyczność oraz właściwe
napięcie naczyń krwionośnych

zmniejsza obrzęki

szybko łagodzi ból, pieczenie i swędzenie
okolic odbytu

CZOPKI
Opakowanie zawiera 10 czopków  
doodbytniczych po 2 g.
Łatwe zastosowanie 1 czopek dziennie.

MAŚĆ
Opakowanie zawiera w tubie 30 g maści.
Stosować 2 razy dziennie.

PRODUKT DOSTĘPNY  
W APTECE BEZ RECEPTY!

Przeciwwskazania: stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
Dystrybutor: Miralex Sp. z o.o. ul. Św. Szczepana 25, 61-465 Poznań, tel.: +48 61 832 90 74, fax: +48 61 832 90 70; miralex@miralex.pl; www.miralex.pl

WYRÓB MEDYCZNY         0373

REKLAMA
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Ajurweda wzbudza coraz większe zainteresowanie 
w krajach zachodnich. Bazuje na przekonaniu, że na 
zdrowie wpływają różne aspekty życia, czyli odżywia-
nie, higiena, sen, pogoda, styl życia, aktywność fi zycz-
na i umysłowa. Nie bez znaczenia są też czynniki emo-
cjonalne. Zdrowy stan emocjonalny uważany jest za 
podstawę zdrowia fi zycznego.
Preparaty ajurwedyjskie są cenione w wielu częściach 
świata. Zaufanie pacjentów zdobyły dzięki swojej sku-
teczności i szerokiemu spektrum działania. 

Z czystych, nieskażonych ziół
Znajomość ziół i ich zastosowania stanowi podstawę 
ajurwedy. Często stosuje się esencje ziołowe tworzo-
ne z wielu ziół, łączonych w odpowiednich proporcjach 
i kolejności, co potęguje ich działanie. Do produkcji 
preparatów ajurwedyjskich wykorzystuje się składniki 
najwyższej jakości. 
Miejscem, gdzie występuje niespotykana obfi tość nie-
skażonych ziół, są dziewiczo czyste tereny Himalajów. 
Od czasów starożytnych medycy ajurwedyjscy właśnie 
tam zbierali swoje zioła i tworzyli z nich preparaty. 
Produkt ajurwedyjski jest w 100% naturalny. 

Na trądzik, odleżyny, egzemę
Dobrym przykładem preparatu ajurwedyjskiego jest 
krem Kailas. Stworzył go lekarz ajurwedyjski Sri Vasu-
deo Shivram Kolhatkar, który chciał pomóc swoim pa-
cjentom w schorzeniach skórnych. Wykorzystał w tym 
celu zapiski ze starych manuskryptów ajurwedy, zebrał 
właściwe zioła i połączył je w odpowiedniej kolejności 
i proporcjach. Tak powstał preparat ziołowy o nazwie 
Kailas. W jego skład wchodzi dziewięć ziół o silnych 
właściwościach antyseptycznych, dezynfekujących, 
ściągających i regenerujących. 
Krem Kailas jest polecany do pielęgnacji skóry łojoto-
kowej, trądzikowej, z przebarwieniami. Zalecany także 
przy problemach z nadmiernie wysuszoną i pękającą 
skórą oraz przy nadmiernym rogowaceniu skóry. 
KAILAS łagodzi skutki ukąszeń owadów, otarć oraz po-
drażnień skóry np. po goleniu i depilacji. W tradycji ajur-
wedyjskiej stosowany również przy: łuszczycy, hemoro-
idach, grzybicy, kurzajkach, oparzeniach, odleżynach, 
opuchnięciach. Krem Kailas to produkt w 100 % na-
turalny.
Kailas jest dostępny w aptekach i sklepach zielarskich. 

KAILAS
Ajurweda, praktykowana w Indiach i Azji od 5500 lat, jest najstarszym systemem medycznym 
i ziołoleczniczym na świecie. Koncentruje się na utrzymaniu organizmu w zdrowiu, a gdy już 
dojdzie do choroby, usuwa jej przyczyny.

skuteczny w wielu sytuacjach

KAILAS
ajurwedyjski krem z himalajskich 
ziół na problemy skórne

• łuszczyca • hemoroidy 
• grzybica • kurzajki 

• odleżyny • opuchnięcia 
• przebarwienia 

• oparzenia • otarcia

www.StopProblemomSkórnym.pl
tel. 662 204 155

Ratunek dla tysiêcy 
osób z łuszczyc¹

£uszczyca to choroba uk³adu odpornościowego o pod³o¿u genetycznym. 
Zalicza siê j¹ do tzw. dermatoz, czyli schorzeñ objawiaj¹cych siê zmianami 
skórnymi. To najczêściej wystêpuj¹ce schorzenie dermatologiczne w Europie, 
a seniorzy znajduj¹ siê w grupie wysokiego ryzyka. 

Każdy z nas może nagle zachorować w wieku dojrzałym. Łuszczyca dorosłych diagnozo-
wana jest zwykle u osób między 50. a 60. rokiem życia. Przyczyną choroby jest nieprawi-
dłowa reakcja układu odpornościowego. Zaczyna on produkować białka zapalne, które 
przyczyniają się do częstszych niż zwykle podziałów komórek naskórka, co prowadzi 
do jego intensywnego złuszczania się. W wyniku tego na skórze pojawiają się grudko-
wate wykwity pokryte srebrną łuską, które mogą swędzieć. Dodatkowo u osób chorych 
na łuszczycę zwiększa się ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Może 
rozwinąć się cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek, zespół metaboliczny 
czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Stres wyzwala chorobę i dodatkowo sprzyja jej 
zaostrzeniu. Niestety łuszczycy nie da się wyleczyć – można jedynie łagodzić jej objawy. 

Jak poprawiæ jakośæ ¿ycia chorego na łuszczycê? 
Bardzo ważna jest prawidłowa pielęgnacja skóry. Szorstkie, grudkowate zmiany pokryte 
łuską mogą zlewać się w większe plamy. Najczęściej występują w okolicach łokci, kolan, 
dłoni, stóp i pleców, a także na owłosionej skórze głowy. Zmianom może towarzyszyć 
uporczywy świąd, który zmusza do drapania i prowadzi do zakażenia skóry, np. gronkow-
cem. Należy skórę często myć, natłuszczać, nawilżać łagodząc jej stan zapalny.

Preparaty Dr Michaels w walce z łuszczyc¹ 
W Klinice Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod 
kierunkiem profesora dr hab n. med. Andrzeja Kaszuby przeprowadzono badanie “Kli-
niczna ocena skuteczności preparatów “Dr Michaels” w leczeniu miejscowym chorych 
z łuszczycą plackowatą”. Wyniki były bardzo obiecujące, a preparaty „Dr Michaels” – żel 
myjący, maść i odżywka regenerująca – zawierające naturalne surowce roślinne i mine-
ralne okazały się bardzo skuteczne podczas stosowania u osób dotkniętych łuszczycą. 
W badanej grupie pozytywny efekty uzyskano u 76% chorych. Korzystna była także oce-
na pacjentów co do skuteczności tych środków, jak również dobrej ich tolerancji.
Ciekawych opinii pacjentów stosujących preparaty Dr Michaels zapraszamy na 
www.drmichaels.com.pl

REKLAMA
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Przegląd aktualnych doniesień medycznych 

Na cholesterol i nie tylko. Cholesfytol
naturalne leczenie bóli mięśniowych. 
Cholesterol jest substancją niezbędną do życia człowieka, ale może być też przyczyną wie-
lu groźnych chorób. Zachwianie równowagi poziomów cholesterolu bywa niebezpieczne 
i może przyczyniać się do zaburzeń ze strony układu sercowo-naczyniowego, rozwoju cu-
krzycy, a nawet śmierci. Obok ogólnie dostępnych i stosowanych terapii konwencjonalnych 
coraz większym zainteresowaniem cieszą się terapie substancjami naturalnymi. Terapie te 
są skuteczne, bezpieczne i powszechnie uznane na rynku farmaceutycznym.

Cholesfytol to produkt naturalny, stanowiący zna-
komitą alternatywę dla konwencjonalnych metod 
radzenia sobie z zaburzeniami równowagi chole-
sterolowej i lipidowej. Jego działanie jest oparte na 
synergii dwóch dobrze przebadanych, zaakcep-
towanych przez komisje europejskie substancji: 
fermentowanego czerwonego ryżu oraz ekstraktu 
z oliwek. 
To, co wyróżnia Cholesfytol wśród innych produk-
tów zawierających fermentowany czerwony ryż, to 
jakość ekstraktu, niezwykle istotna dla jego sku-
teczności i bezpieczeństwa stosowania. Fermen-
towany czerwony ryż wchodzący w skład Choles-
fytolu, zawiera minimalnie 80% hydroksykwasów. 
Taka wysoka zawartość hydroksykwasów sprawia, 

że Cholesfytol działa bezpośrednio, bez konieczno-
ści przechodzenia przez wątrobę i obciążania jej. 
Dzięki temu jest bezpieczny, nie wchodzi też w inte-
rakcje z innymi substancjami. 
Skuteczny i bezpieczny
Efektem działania u pacjenta jest przede wszyst-
kim redukcja mialgii, czyli bóli mięśniowych, na któ-
re cierpi wiele osób przyjmujących statyny. Bada-
nia dowodzą, że pacjenci przyjmujący Cholesfytol 
przestali cierpieć z powodu mialgii, a co ważniej-
sze, obniżając poziom całkowitego cholesterolu 
o 22%, a cholesterolu LDL o 23%, nowe przypadki 
mialgii w ogóle nie wystąpiły. 
Działanie wysokiej jakości fermentowanego czer-

CHOLESFYTOL
suplement diety

Produkt dostępny w wybranych aptekach 
i sklepach zielarskich.

CHOLESFYTOL
suplement diety

Produkt dostępny w wybranych aptekach 
i sklepach zielarskich.

wonego ryżu znakomicie uzupełnia ekstrakt z oliwek. 
Badania wykazały, że ekstrakt z oliwek (składnik 
Cholesfytolu) działa już na poziomie prewencyj-
nym, zapobiegając utlenianiu się cholesterolu LDL. 
Utlenianie cholesterolu LDL powoduje podwyższa-
nie poziomów LDL, a także początki miażdżycy. To 
działanie „u podstaw” problemu, wraz z nowoczesną 
postacią hydrokwasową czerwonego ryżu, sprawia, 
że Cholesfytol działa skutecznie i bezpiecznie. 
Obniża poziom cukru i ciśnienie 
Dodatkowo, Cholesfytol obniża poziom cukru we 
krwi oraz obniża ciśnienie krwi, dzięki czemu mogą 
go przyjmować osoby z podwyższonym ciśnieniem 
krwi oraz stanem przedcukrzycowym, a nawet cu-
krzycą. Prawidłowe poziomy cholesterolu i cukru we 
krwi czy prawidłowe ciśnienie zmniejszają zagroże-
nie wystąpienia wielu niebezpiecznych chorób, jak 
miażdżyca, zawał mięśnia sercowego, cukrzyca 
typu 2. Udowodniono, że fermentowany czerwony 
ryż zmniejsza niebezpieczeństwo powtórnego przy-
padku sercowo-naczyniowego o 45%, a zagrożenie 
cukrzycą przy spożyciu ekstraktu z oliwek zmniej-
sza się o 52%!  Warto więc rozważyć przyjmowanie 
Cholesfytolu przed rozpoczęciem kuracji standardo-
wej, gdyż korzyści płynące z połączenia dwóch na-
turalnych substancji są niezaprzeczalne.
Substancje czynne wchodzące w skład Cholesfytolu 
mają oświadczenia zdrowotne wydane przez EFSA. 

• skutecznie wspomaga utrzymanie 
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi 

• zawiera fermentowany czerwony ryż oraz 
suchy ekstrakt z owoców drzewa oliwnego

• zapewnia optymalne działanie w kontrolowaniu 
poziomu "złego cholesterolu"

• nie obciąża wątroby
• skuteczność potwierdzona badaniami

Pierwsze objawy zwykle lekceważymy. Stawy i mięśnie wprawdzie nas bolą, 
ale to z pewnością chwilowe, bo źle spaliśmy, bo nas „przewiało”, bo ostatnio 
jakoś szybciej się męczymy... Choroby nazywane potocznie reumatycznymi to 
nie jedna, ale wiele dolegliwości o różnym pochodzeniu i nasileniu. Jak sobie 
z nimi radzić? Chociażby sięgając po Reumpapai fi rmy Herbalmed, suplement 
diety z apteki wspomagający w naturalny sposób funkcjonowanie naszego 

narządu ruchu, stawów i mię-
śni. W jego składzie znajdzie-
my ekstrakty roślinne. Korzeń 
lukrecji gładkiej zawiera gli-
cyryzynę i fl awonoidy roślin-
ne działające przeciwzapalnie 
i przeciwbólowo. Takie samo 
działanie wykazuje owoc pie-
przu jawajskiego. Kora cyna-
monowa stymuluje natomiast 
układ pokarmowy. 
To całkowicie bezpieczne 
składniki roślinne – używane 
w kuchni, ale też stosowa-
ne od wieków w tradycyjnej, 
wschodniej medycynie. Po-
mocne w łagodzeniu bólu, 
szczególnie w zwyrodnieniach 
stawów, mięśni, rwie kulszo-
wej, ramiennej i tzw. zapaleniu 
korzonków.
Aby przekonać się o ich pozy-
tywnym wpływie na nasze sta-
wy i mięśnie, stosujmy się do 
zalecenia producenta prepara-
tu Reumpapai, który rekomen-
duje łykanie 2 kapsułek 2 razy 
dziennie.

Jesień sprzyja infekcjom dróg moczowych, np. zapaleniu pęcherza moczowego. Przy-
padłość ta dotyka najczęściej kobiety, choć i mężczyźni nie są od niej wolni. Pojawia 
się uciążliwe pieczenie, swędzenie, ból w dole brzucha i nieustanne wizyty w toalecie. 
A nieleczone zapalenie dróg moczowych może przerodzić się nawet w zapalenie nerek. 

Pamiętajmy, aby pić dużo wody i zakwa-
szonych napojów, np. soku z cytryny 
lub żurawiny. Kwaśne środowisko jest 
nieprzyjazne drobnoustrojom, zostają 
one „wypłukane” z dróg moczowych. 
Można też sięgnąć po wsparcie z apteki. 
Spośród dostępnych środków wspoma-
gających w naturalny sposób funkcjono-
wanie układu moczowego warto wybrać 
Ginjal Urit. Przemawia za tym przede 
wszystkim dobór naturalnych składni-
ków preparatu. Ekstrakt z owoców żu-
rawiny i wyciąg z owoców czarnego bzu 
powoduje, że bakterie tracą przyczep-
ność do wewnętrznych ścianek pęche-
rza i organizmowi łatwiej jest je usuwać 
na zewnątrz. Ekstrakty z liści rozmarynu 
i mlecza polnego działają moczopędnie 
i oczyszczająco na układ moczowy, a wy-
ciąg z korzenia żeń-szenia wspomaga 
odporność na zakażenia bakteryjne.
Aby już w ciągu kilku dni zauważyć po-
zytywne działanie suplementu diety na 
nasz organizm, Ginjal Urit należy zaży-
wać 2 razy dziennie, po 2 kapsułki, obfi -
cie popijając wodą.

zalecenia producenta prepara-
tu Reumpapai, który rekomen-
duje łykanie 2 kapsułek 2 razy 
dziennie.

Preparaty są dostępne w aptekach, 
sklepach zielarskich i w sklepie internetowym 
www.prostoznatury.pl

Producent HERBALMED, Warszawa, tel. 22 669 77 70, www.herbalmed.pl
Zamówienia można również składać pod nr telefonu: 801 801 190 lub 33 866 65 55

GINJAL URIT to zdrowy układ moczowy REUMPAPAI kiedy każdy ruch boli

Opakowanie: 
60 kapsułek

Cena: ok. 35 zł

diety z apteki wspomagający w naturalny sposób funkcjonowanie naszego 

Opakowanie: 
100 kapsułek

Cena: ok. 35 zł

REKLAMA
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rozmowy z gwiazdami
porady zdrowotne
najciekawsze informacje
ostrzeżenia dla seniorów

Kłopoty zostawiamy 
za drzwiami
O programach dla seniorów, 
gościach, kulisach i początkach 
kariery rozmawiamy 
z Mari¹ Biersk¹, prowadzącą 
Telewizyjny Klub Seniora TVP 
Wrocław oraz audycję dla 
seniorów w Radiu Wrocław.

Linda Matus: Jak to się stało, że trafi ła Pani do telewizji? Bo 
gwiazdą Telewizyjnego Klubu Seniora została Pani już jako senior-
ka właśnie. 
Maria Bierska: Te początki przypominam sobie z uśmiechem. Odwiedził nas 
w klubie seniora redaktor z telewizji. Jeszcze wtedy, kiedy działaliśmy przy ra-
dzie osiedla, bo później założyliśmy stowarzyszenie. Gdzieś nas wypatrzył, bo 
byliśmy w zarządzie, ja byłam prezesem. Przyszedł młody dziennikarz, chcący 
robić program dla seniorów i powiedział, że szuka osoby prowadzącej. Nawet 
nie przypuszczałam, że jest mi pisana taka rola. Byłam przestraszona i prze-
rażona, ale wszyscy mówili: „Tak, tak, masz iść”. Więc jeśli tłum tak do mnie 
mówił, to postanowiłam spróbować i poszłam. Początki były fatalne w moim 
odczuciu, bo były kręcone po 10-12 godzin! Obycie z kamerą, współpraca 
z operatorami kamer, dźwiękowcami, makijaż, fryzura, a to nie taki ubiór... To 
były historie. Ale wszystko staraliśmy się dopracowywać. I chociaż mój reżyser 
był bardzo wymagający na początku, mimo że mógłby być moim synem, to nie 
miałam żadnej taryfy ulgowej. Jeżeli on coś założył, to tak miało być i kropka. 
I ja sobie myślałam: „Boże, a po co mi jest to potrzebne?” No, ale z drugiej 
strony, jeżeli odnieśliśmy sukces i coś się udało, to byłam zadowolona...

Cały wywiad na GazetaSenior.pl
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Zdrowy, zdrowszy, manuka
Miody manuka mają niezwykłe właściwości bakteriobójcze, 
które zawdzięczają substancji zwanej methylglyoxalem (MGO). 
To naturalny i pyszny sposób na przetrwanie chłodów bez in-
fekcji. Nie może go zabraknąć na naszym stole. 

Methylglyoxal (MGO) – związek ten występuje 
w miodzie manuka w niespotykanych nigdzie 
indziej ilościach. Hamuje on rozwój bakterii – 
gronkowców, paciorkowców, a nawet Helico-
bacter pylori będącej przyczyną wrzodów żo-
łądka. Miód manuka pomaga w leczeniu anginy 
i innych infekcji układu oddechowego. Zimą je-
steśmy narażeni na wirusy i bakterie oraz zmia-
ny pogody od mrozów po nagłe ocieplenie. To 
wszystko nie sprzyja zachowaniu zdrowia i do-
brego samopoczucia. Warto więc sięgnąć po 
sprawdzone i naturalne metody wzmocnienia 
odporności.
Miody Manuka powstają z nektaru krzewu ma-
nuka (łac. Leptospermum scoparium), pora-
stającego niezmiennie czyste obszary Nowej 
Zelandii. Korzyści zdrowotne daje już miód 
o zawartości MGO powyżej 100 mg/kg. Można 
stosować go jako środek wzmacniający i wspo-

magający odporność. Warto pamiętać, im więk-
sza zawartość MGO, tym silniejsze właściwości 
antybakteryjne miodu. Miody o MGO 250+ są 
doskonałe dla seniorów zmagających się ze 
zgagą, niestrawnością, refl uksem i bólami brzu-
cha. Jeżeli cierpisz na wrzody żołądka lub ze-
spół jelita nadwrażliwego, a rany nie goją się jak 
dawniej, rozejrzyj się za miodem o MGO 400+. 
A jeśli trądzik spędza wnuczce sen z powiek, 
warto podrzucić jej słoiczek miodu o wartość 
MGO 550+. Przyda się również jesienią na na-
wracające anginy i zapalenie zatok. A to tylko 
nieliczne dolegliwości, które możemy zwalczać 
przy pomocy miodów manuka.
Przy budowaniu odporności oprócz miodu ma-
nuka MGO pomogą także eliksir z mleczkiem 
pszczelim, syrop ziołowo-propolisowy z mio-
dem manuka MGO 400+. 

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

Owoce dzikiej róży są skarbnicą zdrowia, najbo-
gatszym źródłem witaminy C dostępnym w Polsce. 
Zawierają od 840 do 2100 mg witaminy C w 100 g 
owoców. Dla porównania: cytryna zawiera tylko 30-
50 mg, czyli ponad 30 razy mniej, a czarna porzeczka 
180 mg, czyli 7 razy mniej. 
Wysoka wartość żywieniowa i zdrowotna owoców 
dzikiej róży wynika nie tylko z wysokiej zawartości 
witaminy C, ale także z synergistycznego działania 
biologicznie aktywnych składników w nich zawartych, 
co oznacza, że pozytywne działania tych składników 
sumują się i razem działają mocniej niż osobno. 
Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Medycz-
nym w Lublinie wykryły ponad 130 związków w owo-
cach dzikiej róży. Głównymi z nich są: witamina C, 
karotenoidy (m.in. beta-karoten, likopen), witamina 
E i K oraz B1, B2 i B3, garbniki, pektyny, makroele-
menty (fosfor, potas, wapń, magnez) i mikroelementy 
(żelazo, miedź, mangan, cynk). 

Codziennie 3 owoce dzikiej róży
Witamina C podnosi odporność organizmu, uczestni-
czy w metabolizmie tłuszczów, cholesterolu i kwasów 
żółciowych. Ma właściwości bakteriobójcze oraz peł-
ni kluczową rolę w syntezie kolagenu. Kolagen jest 
niezbędny w utrzymaniu funkcji życiowych niemal 
wszystkich układów, narządów i tkanek. To podsta-
wowy składnik ścięgien i więzadeł, będący bardzo 

ważnym czynnikiem w procesie gojenia się ran i opa-
rzeń oraz regeneracji zniszczonych stawów. Uela-
stycznia i uszczelnia naczynia krwionośne – leczy 
krwawienie dziąseł. Już trzy świeże owoce dzikiej 
róży są w stanie pokryć dzienne zapotrzebowanie 
zdrowego organizmu na witaminę C. Jest ona przede 
wszystkim silnym utleniaczem, który neutralizuje wol-
ne rodniki. Ich nadmiar wpływa na zaburzenia pracy 
układu immunologicznego i nerwowego, przyspiesza 
procesy starzenia, a także może powodować zmiany 
nowotworowe.

Nie tylko wit. C
Zapotrzebowanie na witaminę C jest zmienne, zależ-
ne od wieku, płci, stanu zdrowia, poziomu stresu. Po-
danie witaminy C osobom chorym na cukrzycę typu 2 
powoduje znaczący spadek poziomu cukru (o około 
20 mg/l przy regularnym stosowaniu). Naturalna wita-
mina C pochodząca z owoców i warzyw jest świetnie 
przyswajalna (na poziomie 70-80%) w porównaniu 
do jej syntetycznego odpowiednika (10-20%). Tak 
dobrą przyswajalność witaminy z owoców dzikiej 
róży zawdzięczamy obecności biofl awonoidów, które 
również chronią ją w procesach obróbki termicznej. 
Kolejną ważną grupą związków, którą możemy zna-
leźć w owocach dzikiej róży są karotenoidy, głównie 
beta-karoten i likopen – stąd m.in. czerwony kolor 
dojrzałych owoców. Chronią one komórki i tkanki 

(głównie oczy) przed uszkodzeniem przez wolne rod-
niki i zwyrodnieniem plamki żółtej oka, zapobiegają 
też powstawaniu zaćmy. Likopen jest silnym anty-
oksydantem, również neutralizującym wolne rodniki. 
Wywołuje efekt ochronny przeciwko nowotworom 
układu pokarmowego, raka prostaty i piersi, zwłasz-
cza u seniorów. Równoczesne działanie witamin C i E 
z beta-karotenem zawartych w owocach róży wpływa 
na cofanie się procesów miażdżycowych. 

Kompleksowe korzyści dla zdrowia
Jak widać, owoce dzikiej róży to nie tylko witamina 
C, ale cała gama składników biologicznie aktywnych, 
które warto wprowadzić do codziennej diety. Przypo-
mnijmy, że są pomocne w utrzymaniu prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego i produkcji 
naturalnego kolagenu, który spowalnia proces sta-
rzenia, zwiększa elastyczność naczyń krwionośnych 
oraz ujędrnia skórę. Likwidują krwawienie dziąseł, 
uszczelniają naczynia krwionośne i zapobiegają 
chorobom układu sercowo-naczyniowego. Wspie-
rają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowe-
go, wspomagają zwalczanie szkodliwych rodników, 
zwiększają przyswajanie żelaza (ważne przy lecze-
niu anemii). Przyczyniają się także do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia oraz korzystnie od-
działują na organizm w trakcie wysiłku umysłowego 
oraz ćwiczeń fi zycznych.

Owoce dzikiej róży 
niedoceniane źródło zdrowia?
Słysząc słowo „róża”, najczęściej kojarzymy je z pięknie kwitnącymi krzewami. 
Czy to jednak wszystko, co róża ma do zaoferowania? Od pewnego czasu 
w produktach spożywczych i farmaceutycznych pojawiają się owoce dzikiej 
róży. Jakie mają właściwości?
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turystycznych dla seniora
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Pensjonat BRYZA 
zaprasza nad morze

• cicha, spokojna, pełna drzew okolica  
• stacjonarny grill opalany drewnem z miejscem do biesiady
• wymarzone miejsce na wypoczynek

Pensjonat BRYZA
ul. Teligi 10, 72-351 Pogorzelica

tel. 503 735 936    www.bryzapogorzelica.pl

SPECJALNA OFERTA DLA SENIORÓW
od kwietnia do czerwca, wrzesień - październik 

cicha, spokojna, pełna drzew okolica  

doba z pełnym 
wyżywieniem 
3 posiłki

59 
zł/os

 pobytów z wyżywieniem dla turystów  
indywidualnych, dla seniorów 60+ SPECJALNE RABATY

 noclegów z wyżywieniem dla grup dzieci,  
młodzieży i dorosłych, dla seniorów specjalne ceny

 wczasów letnich i zimowych
 rodzinnych pobytów na  Boże Narodzenie lub Wielkanoc 

w Kotlinie Kłodzkiej, dla grup seniorów specjalne ceny
 szkoleń, konferencji, imprez okolicznościowych  

i integracyjnych

Duszniki-Zdrój Kudowa-Zdrój 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z:

WILLA WOLNOŚĆ
tel. 74 866 14 60, kom. 601 85 00 33

www.willawolnosc.eu

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Przez lata mój największy 
przedwakacyjny koszmar 
wiązał się z pakowaniem 
bagażu. 

Co ze sobą wziąć, co 
z bólem serca, ale jednak 
zostawić w domu? 
Zabrać plecak czy może 
walizkę? Nowe sandały 
czy te z zeszłego roku? 
A kosmetyki, książki? 
Które i ile, żeby się nie 
przedźwigać?

Bądź gotowy dziś do drogi!
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W efekcie na kilka godzin przed wyjazdem stałam 
zrezygnowana i coraz bardziej spanikowana nad 
otwartą walizką, a wokół mnie – na stole, biurku, 
krzesłach, a nawet podłodze kłębiły się sterty ubrań, 
butów i wszelkiego rodzaju drobiazgów. Mąż próbo-
wał coś doradzać, ale jego pomysły ograniczające 
się wyłącznie do eliminacji poszczególnych sztuk 
garderoby, tylko mnie irytowały. I w dodatku to jego 
co roku powtarzane: „Przecież od zimy wiedziałaś, 
że jutro jedziemy” doprowadzało mnie wprost do 
szewskiej pasji. No bo co z tego, że wiedziałam? 
A mąż to niby nie wiedział, że kobieta zmienną jest 
i to, co jednego wieczoru w myślach już pakowałam 
do walizki, następnego dnia szybko z niej wyrzuca-
łam? Więc niech nie mówi, że nic w tym kierunku nie 
robię!

Sytuacje takie powtarzały się w naszym domu co 
rok. Ale do czasu. W pewnym momencie poszłam 
po rozum do głowy i zaczęłam przygotowywać się 
do wakacyjnych wojaży tak, aby później nie żałować, 
że zamiast peleryny przeciwdeszczowej wzięłam 
parasolkę, z którą średnio wygodnie było mi wędro-
wać po górach albo śliczne nowe sandałki z jednym 
drobnym felerem – wysoka szpilka jak najbardziej 
umożliwiała eleganckie przejście do taksówki, ale już 
kompletnie nie nadawała się do spacerów po długiej, 
nadmorskiej promenadzie…

Nie, nie byłam taka mądra sama z siebie. Po prostu 
któregoś razu gdy wysiadłam z pociągu, nie byłam 
w stanie unieść własnej torby podróżnej…

Giełda ofert turystycznych dla seniora

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

Zarezerwuj już dziś!

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

Cena poza 
pakietem 
95 zł 

/doba /osoba

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

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

pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami i bal-
konami

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

LUNA zaprasza 
na wypoczynek 
do Niechorza

PAKIET POBYTOWY
DLA SENIORÓW 50+

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

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

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg - Podczele”

Pobyt 
z zabiegami

7 dni 
od 520 zł 

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

Po zdr ie do Podczela

OFERUJEMY: 

iee ddooprzez cały rok

WIELKANOC NAD MORZEM
25 – 29 marca 2016    260 zł/os
W cenie pobytu:
• 5 dni pobytu (4 noclegi),
• świąteczne menu z uroczystym 

śniadaniem wielkanocnym,
• wspólne święcenie pokarmów,

• koncert muzyczny,
• godzina basenu dziennie,
• zabawa taneczna.



21

REKLAMA

Dokąd i na ile?
Jak zatem spakować podróżny bagaż? Oto kilka wskazówek po-
mocnych przed wyjazdem z domu.

Po pierwsze – prognoza pogody. Jeśli wybieramy się na urlop la-
tem, nie liczmy na stuprocentowe ciepło. Nie tylko kobieta zmienną 
jest, aura także, szczególnie nad morzem i w górach. Poza tym 
dziś, w dobie internetu, sprawdzenie długoterminowej (nawet do 10 
dni) pogody w każdym z zakątków świata, nie stanowi problemu.

Po drugie – cel naszej podróży. Czy podczas wakacji nastawia-
my się na czynny czy raczej bierny wypoczynek. Inaczej powinna 
wyglądać nasza garderoba, gdy chcemy aktywnie spędzać czas, 
na długodystansowych spacerach, być może uprawianiu sportów, 
a inaczej gdy jedziemy do znanego kurortu i chcemy odpoczywać 
z książką w ręce pod palmami. W tym pierwszym przypadku skon-
centrujmy się przede wszystkim na wygodnym obuwiu. Niech nie 

będą to nowe, nierozchodzone jeszcze buty. I niech nie zwiedzie 
nas zapewnienie sprzedawcy, że marka butów gwarantuje ich wy-
godę, bo nawet najbardziej komfortowy w noszeniu but musi po 
prostu przystosować się do stopy, a to zajmuje trochę czasu.

Po trzecie – długość pobytu poza domem. Nie warto brać więcej 
zmian bielizny niż liczba dni spędzonych na urlopie. Ale uwaga – nie 
warto też liczyć na słoneczną pogodę, dzięki której wyprane wie-
czorem skarpetki rankiem będą już suche. Czas wakacji powinien 
być odciążeniem od powszednich obowiązków, związanych m.in. 
z praniem, gotowaniem czy sprzątaniem. A nawet jeśli zabraknie 
nam jednej zmiany bielizny, zawsze można ją dokupić na miejscu. 
Chyba nie ma już takich miejscowości wypoczynkowych, w których 
brakuje sklepów z tzw. 1001 drobiazgami, w których kupimy nie 
tylko artykuły spożywcze, ale środki kosmetyczne i ubrania.

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora

• 3 posiłki dziennie
• komfortowe pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienką, TV, tarasem 

lub trawnikiem
• wieczorki taneczne z muzyką na żywo
• grill i ognisko
• animacje i zajęcia dla Seniorów
• bogaty program artystyczny przygotowany przez animatora
• cisza, spokój i piękne miejsca do spacerów oraz wycieczek 

rowerowych
Ośrodek Wczasowy Komandor jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

komfortowe pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienką, TV, tarasem 

bogaty program artystyczny przygotowany przez animatora
cisza, spokój i piękne miejsca do spacerów oraz wycieczek 

WCZASY DLA SENIORÓW:
już od 59 zł/os za dobę z pełnym wyżywieniem

Ośrodek Wczasowy Komandor w Pogorzelicy 
zaprasza na wypoczynek nad morze

Sprawdź szczegóły na: www.owkomandor.pl
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. Czekamy! 
tel. 91 386 30 19    kom. 501 571 830    biuro@owkomandor.pl
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Po czwarte – środek transportu i od-
ległość od stacji do miejsca wypo-
czynku. Jeśli jedziemy samochodem, 
bez problemu możemy wziąć plecak 
czy podróżną torbę, którą wrzucimy 
do bagażnika lub na tylne siedzenie. 
Sprawa komplikuje się, gdy podró-
żujemy autobusem, pociągiem czy 
samolotem. W tym wypadku musimy 
wziąć pod uwagę dwa aspekty: siłę 
naszych mięśni oraz przepisy dane-
go przewoźnika odnośnie ilości/wagi 
bagażu.

Walizka na kółkach będzie zdecydo-
wanie bardziej komfortowa od tor-
by czy plecaka. Przed jej zabraniem 
sprawdźmy jednak, czy ma spraw-
ne i dobrze jadące kółka. Jeśli spo-
ro podróżujemy, warto zaopatrzyć 
się w dobrą, solidną walizkę, która 
– choć droższa od tych dostępnych 
w hipermarkecie, posłuży nam przez 
wiele lat i poprawi komfort naszego 
dotarcia na miejsce.

Auto czy pociąg? 
Plecak czy walizka?

4 x nocleg, śniadanie, obiadokolacja
Dzieci 3-10lat – 300 zł

Każdy pakiet zawiera:
• bogate świąteczne menu oparte na 

tradycyjnej kuchni polskiej
• 1 x godzina sauny 

i bilarda /dziennie
• parking, ping-pong

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

Świąteczne pakiety

4 dni - 350 zł/os

5 dni - 425 zł/os

Ośrodek W� ocz ynkowy 
Nad Wodos padem 

zapra� a na 
Wielkanoc

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

MAJÓWKA JUŻ W SPRZEDAŻY!

Giełda ofert turystycznych dla seniora
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Regionalny Ośrodek 
Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”

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

Turnus dla Seniora 55+ 
w Uzdrowisku Świnoujściew Uzdrowisku Świnoujście

Uzdrowisko Świnoujście S.A.

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

z basenu, jacuzzi oraz strefy saun

Morze Zdrowia 
- już od 840 zł
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ul. Grażyny 3
76-032 Mielno
tel. 94 318 92 18
kom. 501 188 298
www.anastazja.ta.pl

Promocja  rezerwując pobyt do 15.02.2016 cena 690 zł
Promocja  rezerwując pobyt do 15.03.2016 cena 760 zł
Rezerwując pobyt po 15.03.2016 cena 900 zł

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

Pobyt Wielkanocny
od 24.03.2016 do 30.03.2016

Lecz nicz y pobyt dla seniora

już od 
690 zł

Tygodniowy pobyt 
na Wielkanoc

50 m 
od plaży!

W ramach pobytu oferujemy:
• uroczyste śniadanie Świąteczne
• Świąteczne menu
• 12 zabiegów zdrowotnych
• 1 dzień Świąt - biesiada
• 2 dzień Świąt - wieczorek taneczny
• zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3 

osobowych, z pełnym węzłem sanitar-
nym, TV Sat, telefonem i internetem

• całodzienne wyżywienie - 3 posiłki 
dziennie

• udostępnienie sprzętu rekreacyjnego 
- sala fi tness bez ograniczeń

• korzystanie z basenu w wyznaczo-
nych godzinach

W ramach pobytu oferujemy:
• zakwaterowanie w pokojach 2 lub 

3 osobowych, z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV Sat, telefonem i inter-
netem

• całodzienne wyżywienie - 3 posiłki 
dziennie

• 12 zabiegów zdrowotnych
• udostępnienie sprzętu rekreacyjne-

go - sala fi tness bez ograniczeń

• korzystanie z basenu w wyznaczo-
nych godzinach

• bogaty program KO: występy, kon-
certy, biesiada przy kiełbasce z grilla, 
wieczorki taneczne, karaoke, bal 
przebierańców, konkursy z nagroda-
mi - opcjonalnie

Co wziąć, a co będzie na 
miejscu?
Po piąte – lista. Zawczasu przygotujmy spis rzeczy, które będą 
nam potrzebne na wczasach. Jeśli zarezerwowaliśmy wcześniej 
kwaterunek, skontaktujmy się z właścicielem ośrodka, by zapytać, 
czy w ośrodku do dyspozycji gości jest suszarka do włosów, że-
lazko, ręczniki, środki podstawowej higieny, sztućce. W ten sposób 
oszczędzimy sobie zabierania niepotrzebnego bagażu.

Po kolei
Istotna jest kolejność pakowania rzeczy. Najcięższy bagaż wędruje 
na sam dół (buty, ręczniki, kurtka), a miejsca po bokach wypeł-
niamy zwiniętymi w kulkę skarpetkami, rajstopami. Nie pogniotą 
się, a nie zabiorą cennej przestrzeni w walizce. W ogóle najlepiej, 
właśnie w celu zachowania pierwotnego kształtu wyprasowanej 
odzieży, zwijać ją w rulon zamiast tradycyjnego składania. Każdą 
większą sztukę ubrania najlepiej zawinąć też w folię (reklamówkę 
foliową) – jeśli przypadkiem coś się nam wyleje (np. niedokręcony 
szampon), rzeczy się nie pobrudzą.

REKLAMA

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora
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REKLAMA

Oferujemy:
• noclegi w domkach oraz 

pokojach na parterze 
• możliwość wykupienia 

wyżywienia 
• wycieczki i inne atrakcje

Ośrodek Wczasowy „Wojtek” w Dziwnowie

Ośrodek Wczasowy „Wojtek”
ul. Spadochroniarzy Polskich 2

72-420 Dziwnów 
tel. 604 711 282

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

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

Ośrodek Wczasowy „Wojtek”

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

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

Komfortowe pokoje, 
wyśmienita kuchnia, relaks w Spa.

Pensjonat*** KARKONOSKI SPA

wyśmienita kuchnia, relaks w Spa.

Damskie niezbędniki
Kosmetyki. Trudno nie zabierać ich wcale, ale można zminimalizo-
wać ich ilość oraz ciężar. Dla przykładu: zamiast pakować oddziel-
nie szampon i odżywkę, zapakujmy szampon z odżywką w jednym. 
Zamiast szczoteczki elektrycznej weźmy na urlop lżejszą, manual-
ną. Zamiast kremu na noc i na dzień – jeden krem ochronny. Do-
brym patentem jest zakup miniaturowych kosmetyków bądź też 
przełożenie dotychczasowych do małych, plastikowych pojemnicz-
ków.

Zamiast wspomnianej parasolki wrzućmy do walizki płaszcz prze-
ciwdeszczowy – jest nie tylko lżejszy, ale i wygodniejszy, bo nie 
ogranicza swobody naszych rąk.

Prawdziwa kobieta nawet na urlop zabiera ze sobą biżuterię. Ale 
nawet jeśli na co dzień nosimy prawdziwe perły, do podróży pocią-
giem lepiej założyć sztuczne. Po co kusić złodziei?

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

Lawendowy Zdrój
Medycyna & SPA

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

www.lawendowyzdroj.pl

Zamów ze 
zniżką 40% 
turnus sanatoryjny
na luty!

Giełda ofert turystycznych dla seniora
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• całodzienne wyżywienie
• pokoje 2  - 3 osobowe z łazienką i TV

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

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

oraz na www.centrumalga.pl
Więcej informacji pod nr 

oraz na 

Zapraszamy do CAiS ALGA
w Mrzeżynie

Wczasy dla Seniorów
Wiosna nad Bałtykiem 2016

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

12 
dni

Zapewniamy:

• noclegi w wiejskich domkach o bardzo 
wysokim standardzie

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

Tenis Korytnica
Korytnica 86, 63-440 Raszków

tel. 606 665 700
www.wakacjenawsi.com

Tenis i sielski wypoczynek

REKLAMA

Mniej nie znaczy lżej

W podróż zabierajmy rzeczy, które mniej ważą. Dla przykładu: zamiast swetra z owczej 
wełny weźmy bluzę z polaru, a nawet dwie. Warto też pamiętać, aby bluzy, swetry i spodnie 
miały kieszenie – dzięki nim nasze wczasowanie będzie wygodniejsze. Kompletowanie 
garderoby powinno odbywać się w myśl zasady ubioru na cebulkę, co szczególnie spraw-
dza się w wojażach do miejsc, którym towarzyszą nagłe zmiany temperatury.
Cóż to za wczasy bez ulubionych książek? Często łudzimy się, że czas urlopu pozwo-
li nam przeczytać wszystkie zaległe lektury. Ale i tutaj warto zrobić kalkulację, zanim 
obarczymy się kolejnym balastem. Czy rzeczywiście podczas 10 dni wczasów zdołamy 
przeczytać 6 książek, z których każda liczy kilkaset stron? Przecież będziemy zapewne 
również zwiedzać, spacerować itd. I nie stawiajmy na nadmierną ambicję, decydując się 
na lektury trudne w odbiorze – jeśli weźmiemy tylko takie książki, może się okazać, że po 
kilku dniach pobytu zaczniemy na gwałt szukać księgarni z wyborem lekkich powieści.
No, chyba, że zaopatrzymy się w czytnik, dzięki któremu będziemy mogli zabrać ze sobą 
nie sześć, nie dziesięć, ale sto i nawet więcej książek.
I na koniec: przechowywanie gotówki. Nie wkładajmy jej w jedno miejsce, najlepiej rozlo-
kujmy po całym bagażu, pamiętając oczywiście, aby nie zostawiać go bez opieki.
A najlepiej weźmy ze sobą kartę, upewniając się wcześniej, że w miejscach, które odwie-
dzimy, będzie można nią płacić.

Magda Wieteska

 

RENOMOWANE BIURO PODRÓŻY
SPEŁNIAMY MARZENIA

O PODRÓŻACH

Oferujemy:
 ▪ TANIE WYCIECZKI AUTOKAROWE DLA 
SENIORÓW. Ceny już od 199 zł / osoba, 
płatność w nieoprocentowanych ratach

 ▪ dla grup Seniorów indywidualne programy 
zorganizowanych wycieczek oraz specjalne, 
negocjowane ceny

 ▪ wycieczki objazdowe po całej Europie: Włochy, 
Francja, Hiszpania, Niemcy, Austria, Czechy, 
Węgry, Chorwacja, Grecja, Benelux, Litwa

 ▪ wycieczki lotnicze weekendowe do stolic 
europejskich: Rzym, Paryż, Londyn, Ateny, 
Barcelona, Sztokholm, Lizbona, Mediolan

 ▪ wczasy rodzinne: lato 2016 w: Czarnogórze, 
Bułgarii, Grecji, Hiszpanii i wiele ofert nad 
Bałtykiem: Łeba z dojazdem autobusem, cena 
od 1.199 zł, turnusy: 18.06-25.06, 20.08-27.08, 
27.08-03.09.2016. Zniżki dla wnuków

 ▪ WEEKENDY MAJOWE:
26.04-02.05 Włoskie ABC: 
Wenecja - Rzym - Florencja - Watykan
28.04-03.05 Paryż - Wersal i Zamki n/Loarą
30.04-02.05 Wiedeń; Berlin - Poczdam
Budapeszt - Szentendre - Esztergom
01.05-03.05 Lwów - Złota Podkowa, 
podróż sentymentalna na kresy.
21.05-28.05 Chorwacja - Czar Adriatyku
22.05-29.05 Czarnogóra - Bośnia i Hercegowina
24.05-28.05 Praga - Wiedeń - Budapeszt
26.05-28.05 Tokaj - Eger - Miszkolc
26.05-27.05 Koncert Filharmoników 
Wiedeńskich w ogrodach Pałacu Schonbrunn 
w Wiedniu i zwiedzanie Wiednia

 ▪ WEEKEND SIERPNIOWY I TANI WRZESIEŃ!
 ▪ oferujemy okolicznościowe Bony Prezentowe 

dla bliskich na wycieczki z okazji rodzinnych 
uroczystości

Przyjdź lub napisz do nas:
BIURO ARION 
Pn.-Pt. 9:30-17:00
ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków 

tel./fax 12 632 01 50 
e-mail: arion@arion.pl
Zobacz na: www.arion.pl

ZAUFAŁ NAM m.in.
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Politechniki Krakowskiej
i Uniwersytetu Jagiellońskiego
opinie o naszych wycieczkach 
dostępne są na www.arion.pl 

w zakładce: referencje

ZNIŻKI I PROMOCJE:
Senior 60+   10% 
Rodzinna   15%

Urodzinowa   10%
Zapra-

szamy po 
katalog

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Z tym ogłoszeniem RABAT



26 Prenumerata

Gazeta Senior 
Kraj tylko 20 zł

Prenumerata
z dostawą do domu

Dostąpne są również 
wydania lokalne Gazeta Senior 
Wrocław i Poznań (tylko 24 zł)

Wpłatę na rachunek redakcji możesz dokonać
 � W Banku
 � wypełniając blankiet polecenia przelewu
 � W Urzędach Pocztowych
 � wypełniając druk polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa
 � Za pomocą przelewu internetowego

Dokonując wpłaty należy obowiązkowo podać:
Dane Odbiorcy (Redakcji):
Redakcja Gazety Senior
ul. T. Kościuszki 35C
50-011 Wrocław
Nr rachunku bankowego: 70 1140 2004 0000 3102 7492 9064
Tytułem: Roczna Prenumerata Gazety Senior Kraj
lub Poznań/ Wrocław (jeśli zamawiasz wydanie lokalne, szczegóły patrz poniżej)

Dane Zleceniodawcy (Prenumeratora):
Imię i Nazwisko

Adres do doręczeń gazety:
– ulica i numer domu / mieszkania
– miasto, kod pocztowy

Szanowni Państwo,

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

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

6 
wydań

6 
wydań

4 
wydania

Pytania dotyczące prenumeraty tel. 505 151 952



27Finanse
Seniorzy z dobrą historią... kredytową... mają łatwiej.
Zbli¿aj¹ siê świêta, a wiêc i wydatki na ich organizacjê oraz na prezenty, któ-
rych przecie¿ nie mo¿e zabrakn¹æ. Byæ mo¿e planujesz wzi¹æ kredyt? Jeśli tak, 
to na pewno liczysz siê z tym, ¿e instytucja fi nansowa bêdzie interesowaæ siê 
wysokości¹ emerytury i określi twoj¹ zdolnośæ kredytow¹. Ale czy wiesz, ¿e 
bank sprawdzi tak¿e, jakie s¹ twoje fi nansowe nawyki i jak sp³aca³eś kredyty 
w przesz³ości? Z pomoc¹ przyjdzie mu Biuro Informacji Kredytowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.facebook.com/budujdobrahistorie



28 Ostrzeżenia

Pobyt weekendowy 
(2 doby)  106 zł/osobę

Pobyt 7-dniowy
318 zł/osobę

Na miejscu wypożyczalnia rowerów i parking.

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

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

Oferta nie dotyczy sezonu letniego

W cenie:
• noclegi w pokojach 

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

BRYZA zaprasza
Seniorów do ŚwinoujściaSeniorów do Świnoujścia

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

• pokoje w budynku z windą 
i domki campingowe

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

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

• wczasy 7-dniowe 
z wyżywieniem 
od 650 zł

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

Dom Wczasowo – Rehabilitacyjny 

„Bałtyk” w Mrzeżynie

Zapraszamy osoby 
indywidualne i grupy

Rodzina z Afryki?
W środku nocy dzwoni nieznany numer telefonu. 
Rano oddzwaniasz. Czasami nikogo w słuchawce 
nie słyszysz, a czasem usłyszysz sygnał rozłączenia 
i to jest jeszcze groźniejsze. Dlaczego? Będąc prze-
konanym, że osoba po drugiej stronie rozłączyła się, 
nie naciśniesz czerwonej słuchawki kończącej połą-
czenie. Odkładasz więc komórkę, a rozmowa trwa 
i trwa. Zakończy ją dopiero kolejne połączenie, które 
wykonasz. Oszuści wykorzystują fakt, że w nocy czy 
nad ranem jesteśmy zaspani, mniej czujni, a bywa, 
że podejrzewamy, iż coś niedobrego wydarzyło się, 
skoro ktoś niepokoi nas o tak nietypowej porze. To 
najczęstszy sceniarusz oszustwa „na głuchy telefon“.

To nie Płock, ale Kongo!
W takim przypadku najczęściej oddzwaniamy na nu-
mer o podwyższonej opłacie. Połączenie może nas 
kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Dlatego nale-
ży być bardzo uważnym i dokładnie sprawdzić numer 
telefonu. Najczęściej są to długie numery zaczyna-
jące się od cyfr przypominających popularne polskie 
numery kierunkowe, np. 22 – kierunkowy do War-
szawy, gdy tymczasem tak naprawdę jest to numer 
kierunkowy na Wybrzeże Kości Słoniowej +225! Albo 

24 – kierunkowy do Płocka, podczas gdy naprawdę 
oddzwaniamy na  numer +243 do Demokratycznej 
Republiki Konga. Według docierających do Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej sygnałów ostatnio poja-
wiają się także numery przypominające polskie nu-
mery komórkowe, np. 703 XXX XXX.

Jak sprawdzić numer?
Jeżeli mamy możliwość sprawdzenia numeru w in-
ternecie, to zróbmy to. Internauci dzielą się swoimi 
przykrymi doświadczaniami na forach, dzięki czemu 
możemy odnaleźć podobny numer i potwierdzić na-
sze przypuszczenia.
UKE uruchomił specjalną infolinię. Dzwoniąc pod nu-
mer 801 900 853 lub 22 534 91 74, można zgłosić 
próbę oszustwa i dowiedzieć się więcej o podejrza-
nych numerach. Infolinia jest czynna od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.15 – 16.15.
Oszuści najczęściej kierują połączenia na numery 
komórkowe losowo wybranych użytkowników, dlate-
go to oszustwo może dotyczyć wszystkich. Na dowód 
tego – telefony naszych redakcyjnych kolegów rów-
nież padły ofi arą tych oszustów.
Jeśli więc nie spodziewasz się telefonu z zagranicy, 
numer telefonu jest zadziwiająco długi lub nie koja-
rzysz międzynarodowego numeru kierunkowego, 

zachowaj ostrożność! Sprawdź, czy dany numer nie 
jest numerem zagranicznym – połączenia międzyna-
rodowe są droższe lub czy nie należy do numeracji 
wykorzystywanej do świadczenia usług o podwyż-
szonej opłacie. Możesz to sprawdzić na stronie inter-
netowej UKE:
http://www.uke.gov.pl

Jak złożyć reklamację?
Jeśli połączenie zostało wykonane i widnieje na two-
im rachunku za telefon, możesz złożyć reklamację. 
Ale musisz pamiętać, że jeśli połączenie zostało wy-
konane, a dostawca usług zrealizował je zgodnie ze 
swoim obowiązkiem, to ma prawo obciążyć abonenta 
kosztami połączenia.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia rekla-
macji masz jeszcze możliwość polubownego za-
kończenia sprawy w formie mediacji (tzw. postę-
powania mediacyjnego). Więcej informacji na ten 
temat znajdziesz w Centrum Informacji Konsu-
menckiej. Wniosek o mediację nie zwalnia jed-
nak niestety z obowiązku zapłacenia rachunku. 
Tę sprawę może umorzyć tylko twój operator lub 
sąd. Dlatego apelujemy o rozwagę i ostrożność.

REKLAMA

Przegląd aktualnych 
sposobów wyłudzeń
Oszuści prześcigają się w sposobach na 
wyłudzenie naszych pieniędzy. Oszustwa – 
telefoniczne – są szczególnie perfi dne i tak 
zręcznie skonstruowane, że manipulacji ulega 
coraz więcej osób. Również nasi redakcyjni 
koledzy. Podobnie dzieje się z najnowszą 
formą wyłudzeń, którą jest listowny scam oraz 
wyłudzeniami dotyczącymi darmowych leków.

Ośrodek Wypoczynkowy Podczele II
ul. Koszalińska 70, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 354 36 65
www.podczele2.pl

podczele2@neostrada.pl

Specjalna 
oferta dla 

Seniorów już 
od 550 zł 
za tydzieńOferujemy pobyty 

wczasowe oraz 
pobyty rehabilitacyjne 
z zabiegami

Ośrodek Wypoczynkowy Podczele II
zaprasza na wypoczynek do Kołobrzegu
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Zaproszenie do sekretnej 
spółki szczęśliwców 
– listowny scam
Zacznijmy od wyjaśnienia określenia scam (czyt. 
skem), które przywędrowało do nas z Zachodu. 
Jest to oszustwo polegające na wzbudzeniu zaufa-
nia potencjalnej ofi ary, a następnie wykorzystanie 
tego zaufania do wyłudzenia pieniędzy lub innego 
majątku. Scam przybiera różne formy – od bezpo-
średniego kontaktowania się, przez wysyłanie e-
-maili po tradycyjne listy.
Współcześnie najczęstszą formą scamu jest ma-
sowa korespondencja w formie tradycyjnych li-
stów lub e-maili. Typowy mechanizm scamu pole-
ga na proponowaniu potencjalnej ofi erze udziału 
w ogromnych zyskach w zamian za niewielką opła-
tę manipulacyjną. Oszuści wcielają się w spadko-
bierców, dalekiego krewnego, potomka ofi ary za-
machu stanu itp.
Prezentujemy jedną z form scamu, którą otrzymała 
nasza czytelniczka. Oszuści posiadają jej dokład-
ne dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, 
co pozwala im na personalizację listu.
Przedstawiamy skany tej korespondencji, nazwi-
sko zachowaliśmy do wiadomości redakcji. Senior-
ka jest zachęcana szansą zdobycia fortuny, którą 
rzekomo miał przekazać jej bogaty członek tej ta-
jemniczej organizacji.

„Na darmowe leki“
Otrzymałeś SMS o treści „darmowe leki za jedyne 
100 zł opłaty“? To oszustwo. Program darmowych 
leków dla seniorów jest w przygotowaniu, ale nie 
będzie wymagał od seniorów ponoszenia żadnych 
opłat manipulacyjnych, rejestracyjnych czy innych. 
W chwili kiedy pojawia się jakakolowiek forma 
wsparcia, jak grzyby po deszczu wyrastają oszuści, 
którzy chcą wykorzystać naszą chęć skorzystania 
z pomocy. Podobny schemat działania zastosowa-
li, zachęcając do składania płatnych wniosków, na 
podstawie których rodzice mieli otrzymać rzekomo 
500 zł na dziecko.

Nie dajcie się nabrać, a wszelkie próby 
wyłudzeń zgłaszajcie na adres naszej 
redakcji: biuro@mediasenior.pl, aby-
śmy mogli przestrzegać seniorów o naj-
bardziej aktualnych próbach oszustwa.

Zapraszamy tel. +48 87 732 65 00 
www.hotelstbruno.pl

Dostępny także pakiety 5 dni/4 noclegi 
Oferta obowiązuje z wyłączeniem terminów Świątecznych i Długich Weekendów

Zażyj kojącego relaksu w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Odnaj-
dziesz równowagę i zregenerujesz swoje siły witalne. Specjalnie dla 
Ciebie przygotowaliśmy wyjątkowy pakiet ZRELAKSOWANI 50+. Bo 
życie zaczyna się po pięćdziesiątce!
Hotel St Bruno**** położony jest w sercu żeglarskiej stolicy Polski 
Giżycku, między jeziorami Kisajno i Niegocin. Buti kowe i niepowta-
rzalne wnętrza hotelu, wyśmienita restauracja La Bibliotheque oraz 
wysoce wyspecjalizowane Medi.SPA.

ZRELAKSOWANI 50+ pakiet 3 dni/2 noclegi
• noclegi z pełnym wyżywieniem, 

śniadanie i obiadokolacja
• powitalny drink grati s
• korzystanie z basenu, jacuzzi, 

sauny i hydromasaży
• bezpłatny internet WiFi na 

terenie hotelu
• 10% rabatu w Restauracji La 

Bibliotheque, wypożyczalnie 
kijów do nordic walking, bez-
płatny wstęp do Klubu Nocnego

• konsultacja kosmetyczna 
w Medi.Spa i 20% rabatu na 
dodatkowe zabiegi

• Zabiegi dla niego: masaż głębo-
ki relaks, parafi na na dłonie

• Zabiegi dla niej: zabieg na twarz 
z Vit C, manicure z malowa-
niem

Cena w Hotelu St.Bruno****
Pokój 2-os. 1240 zł, 1-os. 815 zł  

Cena w Hotelu Zamek** 
Pokój 2-os. 992 zł, 1-os. 652 zł

Ośrodek Wypoczynkowy VIKI
ul. Topolowa 12, 84-104 Jastrzębia Góra 

tel. 606 130 092 
www.vikijastrzebiagora.pl

Zapraszamy Seniorów na wczasy 
indywidualne oraz zorganizowane 
nad polskie morze przez cały rok!

Majówka nad Bałtykiem 40 zł/os
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Rezerwacje tel. 75 76 19 415
e-mail stokrotka@naturatour.pl
www.stokrotka.wkarpaczu.pl

Stokrotka 
w Karpaczu zaprasza

Doskonały wypoczynek 
dla seniorów i ich rodzin

Wypoczynek 7 dni 
z wyżywieniem dla grup zorganizowanych 
minimum 50 osób tylko 427,50 zł/os
Organizator i kierowca pobyt gratis!

Pobyty dla osób indywidualnych:
5 dni z wyżywieniem 310 zł/os

Weekend od piątku do niedzieli 
z wyżywieniem 185 zł/os

OW „Stokrotka”
ul. Karkonoska 55, 58 - 540 Karpacz

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

Punkty darmowej pomocy prawnej usytuowane zo-
staną w większości w ośrodkach pomocy społecz-
nej, urzędach miast i gmin lub domach kultury i będą 
czynne przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 
godziny dziennie.

Bezpłatna pomoc prawna świadczona jest przez ad-
wokata lub radcę prawnego, w niektórych przypad-
kach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskie-
go.

Poznański Travel Biuro Turystyczne

Poznański Travel 
Aleja Lipowa 16/1A, Wrocław 
tel. 71 337 16 32
kom. 606 445 875
www.kempingieuropy.pl
www.poznanski.travel.pl

Pielgrzymki do Rzymu ROK MIŁOSIERDZIA 2016
- noclegi w komfortowych domkach na obrzeżach Rzymu
- cena za nocleg już od 50 zł/os za noc

Kempingi w Europie – fantastyczne wakacje
- wygodne domki, mobile-homy i namioty
- promocyjne ceny na początku i końcu sezonu

Halny 
w Karpaczu 
zaprasza na wypoczynek 
przez cały rok

OW Halny
ul. Kamienna 3a
58-540 Karpacz
tel. 75 761 91 85 
halny@naturatour.pl
www.karpaczhalny.pl

5 dni wypoczynku 
z wyżywieniem 300 zł/os

7 dni wypoczynku 
z wyżywieniem 420 zł/os

W sprzedaży pakiety wczasów LATO 2016 
8 dni pobytu z wyżywieniem już od 535 zł/os

Oferta promocyjna ważna do dnia 18.06.2016  
z wyłączeniem Świąt Wielkanocnych oraz długich weekendów.

Oferta dla Seniorów i osób towarzyszących w terminach poza sezonem
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ZAJĄCÓWKA
tel. 500 092 493
ul. Krasińskiego 3, Szklarska Poręba
www.noclegi-szklarska.pl
zajacowka@noclegi-szklarska.pl

• czyste, przytulne pokoje
• smaczna i zdrowa kuchnia
• mini SPA 
• grill i ognisko
• bezpłatny parking
• plac zabaw

• czyste, przytulne pokoje

ZAJĄCÓWKA
Idealne miejsce na 

wypoczynek w górach

ul. Krasińskiego 3, Szklarska Poręba

smaczna i zdrowa kuchnia

Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy „Lech”
ul. Korzeniowskiego 1, 78-100 Kołobrzeg 
tel. 94 352 52 91  www.sanatoriumlech.pl

Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy „Lech”

tel. 94 352 52 91  www.sanatoriumlech.pl

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

• Leczenie uzdrowiskowe
• Pobyty wczasowe
• Pobyty rehabilitacyjne

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

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

• Leczenie uzdrowiskowe

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

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

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

Specjalizujemy się w leczeniu:
• chorób układu krążenia,
• chorób narządu ruchu,
• chorób układu oddechowego,
• chorób układu nerwowego.

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

ul. Staszica 8, 87-720 Ciechocinek, tel. 54 283 42 81
e-mail: marketi ng.ciechocinek@sanvit.eu

recepcja.ciechocinek@sanvit.eu 
www.sanvit.pl

WYPOCZYNEK . REHABILITACJA . LECZNICTWO 
POBYTY SANATORYJNE BEZ SKIEROWAŃ
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Finanse
Biuro Informacji Kredytowej
www.bik.pl

Marszałek
kredyty, ubezpieczenia

608 352 098

Informacje
Portal dla seniorów
www.gazetasenior.pl

Kultura i rozrywka
Agencja Artystyczna  
Pro Musica 
www.promusica.pl

71 337 32 08

Seniorra.pl
Portal randkowo - społecznościowy  
dla osób dojrzałych

Opieka
Dom Opieki 
„Willa Seniorówka”
Nałęczów, Strzelce 104

516 018 200

Turystyka
Biuro Podróży 
Arion Touroperator
Kraków, ul. Karmelicka 32

12 632 01 50

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

CAiS ALGA
Mrzeżyno, 
ul. Wojska Polskiego 16,17

91 386 62 66

DWR „Bałtyk”
Mrzeżyno, ul. Śliska 2

71 780 55 70

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

530 138 148 

Hotel St Bruno****
www.hotelstbruno.pl

87 732 65 00

LUNA
Niechorze, al. Bursztynowa 14

606 445 074

Nad Wodospadem
Międzybrodzie Bialskie
ul. Medyków 19

796 862 060

Nadwiślańska Agencja  
Turystyczna Sp. z o.o.
www.nat.pl

32 325 04 80

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

ORW Polonez
www.polonez.msu.pl

52 322 75 83 

OSW „Lech”
Kołobrzeg, ul Korzeniowskiego 1

94 352 52 91

OW „BRYZA”
Świnoujście, ul. Gdyńska 28

91 321 24 91

OW Halny
ul. Kamienna 3a, 58-540 Karpacz

75 761 91 85 

OW Komandor
www.owkomandor.pl

91 386 30 19

OW Podczele II
Kołobrzeg, ul. Koszalińska 70

94 354 36 65

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

OW „Stokrotka”
Karpacz, ul. Karkonoska 55

75 76 19 415

OW Trzy Korony
Jastrzębia Góra, ul. T.P.D. 13

733 959 596

OW „Wojtek”
Dziwnów,  
ul. Spadochroniarzy Polskich 2

604 711 282

OW VIKI
Jastrzębia Góra, ul. Topolowa 12

606 130 092

Pensjonat BRYZA
Pogorzelica, ul. Teligi 10

503 735 936

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

75 753 23 08

Poznański Travel 
Wrocław, Aleja Lipowa 16/1A

71 337 16 32

Tenis Kortynica
Raszków, Korytnica 86

606 665 700

Uzdrowisko Świnoujście S.A
Świnoujście, ul. Żeromskiego 13 

91 321 21 85

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

94 354 31 16

Sanatorium Uzdrowiskowe 
SANVIT 
Ciechocinek, ul. Staszica 8

54 283 42 81

Willa Wolność
www.willawolnosc.eu

74 866 14 60

ZAJĄCÓWKA
Szklarska Poręba, 
ul. Krasińskiego 3

500 092 493

Zakupy
Krzesłka schodowe 
i schodołazy
www.windy-schodowe.pl

692 449 474
606 248 022

Sanpol 
Poznań, ul. Pokrzywno 8
Zielona Góra, ul. Sulechowska 27a 
Wrocław, ul. Polna 1, Bielany Wrocławskie

Zdrowie i Uroda
Artcoll
www.artcoll.pl

22 720 35 96

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

22 228 20 13
12 384 83 21

Cholesfytol
Suplement diety dostępny w wy-
branych aptekach i sklepach 
zielarskich 

Dr Michaels
www.drmichaels.com.pl

22 841 21 73

Fielmann (optyk)
Bytom, Chorzów, Częstochowa, 
Gdańsk, Gdynia, Gliwice, 
Katowice, Koszalin, Kraków, 
Legnica, Łódź, Poznań, Płock, 
Radom, Szczecin, Wrocław
www.fielmann.com

GINJAL URIT, REUMPAPAI
Prepraraty dostepne w aptekach, 
sklepach zielarskich oraz na 
www.prostoznatury.pl

801 801 190
33 866 65 55

Kawon
www.sklep.kawon.com.pl
Dostępne w aptekach i sklepach 
zielarskich

65 572 08 22

KAILAS 
www.StopProblemomSkrórnym.pl

662 204 155

Miody Manuka
www.MiodyManuka.pl

22 266 84 08

Polska Róża
www.polskaroza.pl

22 299 26 62

VITA buerlecithin
Preparat dostępny w aptekach

Telefon Zaufania dla 
Seniora              22 635 09 54

poniedziałki w godz. 17-20
wtorki w godz. 9-12
środy i czwartki w godz. 17-20
środy w godz. 14-16 
dyżur na temat choroby Alzheimera

Niezbędnik

REKLAMA

Dom Opieki w Nałęczowie 

„Willa Seniorówka”

24-150 Nałęczów, Strzelce 104
tel. 516 018 200, 501 037 543

www.seniorowka.pl

Nowoczesny, komfortowy dom opieki  
w strefie uzdrowiskowej Nałęczowa. 

Dwuosobowe pokoje z łazienkami  
z systemem przywoławczym, TV, 
internetem, Wi-Fi. Fachowa opieka, 
doskonałe warunki.


