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 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 
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WILLA WOLNOŚĆ
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Szukasz dobrego kredytu
bankowego lub ubezpieczenia?

Nie traæ cennego czasu
na porównywanie dziesi¹tek ofert.

Uczciwe i rzetelne wsparcie

Bezp³atna pomoc w uzyskaniu najlepszego 
kredytu lub ubezpieczenia

banków ubezpieczycieli

Dziesi¹tki ofert w jednym miejscu

Warto sie z nami skontaktowaæ

Zachowaj tê ulotkê na przysz³ośæ

marsza³ek 608 352 098
kredyt | ubezpieczenia Wroc³aw, ul. Kościuszki 35C

POGOTOWIE
ŚLUSARSKIEPORCELANA EUROPEJSKA

WYKŁADY

WARSZTATY

WAŁBRZYCH
UL. 1 MAJA 9
TEL.: 74 664 60 30

WWW.MUZEUM.WALBRZYCH.PL

PORCELANA ŚLĄSKA

CZYNNE CODZIENNIE 
OD 10 DO 16
W ŚRODY
OD 10 DO 18

Trzeba marzyć, bo to właśnie 
marzenia zmieniają świat – powie-
działa Małgosia Kożuchowska roz-
poczynając niezwykłe wydarzenie 
w jednym z rzymskich kościołów.

To przygoda, która trwa – 
a którą rozpoczęło spotkanie autorki 
książki, Elżbiety Ruman z aktorką 
Małgorzatą Kożuchowską. Od 10 lat 
razem przeżywają wielkie przygody 
i spotkania z wyjątkowymi ludźmi. 
Towarzyszą im miłość, zdrada, łzy, 
cuda i wielka wiara rodząca 
nadzieję tam, gdzie widać było 
tylko cierpienie i zgliszcza.

Książka wprowadza w świat, 
w którym wszystko jest możliwe...

Zachęcamy do odwiedzania naszej księgarni internetowej:
www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl 

zamówienia można składać mailowo: zakupy@bernardinum.com.pl
i telefonicznie: tel. +48 58 531 64 81, kom. 662 014 683

oprawa miękka, s. 256

Elżbieta Ruman
Miasto marzeń

Cena 29,90 zł

Patronat medialny:

poleca książkę 

z Małgorzatą Kożuchowską

duża czcionka

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 Rozmowa z Gwiazdą

Pierwsza entuzjastka starości 
Andragog, gerontolog i animator, dawniej kierownik pierwszego 
UTW we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie 
pełniąca funkcje: Doradcy Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów, 
inicjatorka i prowadząca Szkołę Liderów we Wrocławskim 
Centrum Seniora, współautorka programu Wrocław Miastem 
Pokoleń, wiceprzewodnicząca Wrocławskiej Rady Seniorów, 
członkini Federacji UTW. W lutym obchodziła 50-lecie 
pracy zawodowej na rzecz seniorów. Z okazji 50-lecia pracy 
zawodowej dr Walentyny Wnuk, o tym jak zaczęła się jej 
przygoda z seniorami i co lubi robić w wolnych chwilach, 
rozmawiała Linda Matus. 

Linda Matus.: Kiedy Pani poczuła, że seniorzy to jest 
Pani droga? 
Walentyna Wnuk.: Kiedy rozpoczęłam studia pedagogiczne 
i w połowie studiów można było wybrać specjalizację. Wtedy jako 
jedna z nielicznych wybrałam edukację dorosłych. Już wówczas 
wiedziałam, że jako pedagog nie jestem zainteresowana pracą 
z dziećmi ani młodzieżą, ale człowiekiem dorosłym. 
L.M.: Jak do tego doszło? Co pokierowało Panią w tym 
nieoczywistym wtedy kierunku? 
W.W.: Wcześniejsza praca. Jako wykształcony animator kultury 
przez sześć lat pracowałam z ludźmi dorosłymi w Wojewódzkim 
Domu Kultury. Kiedy rozpoczęłam kolejne studia, to uznałam, 
że ludzie dorośli to jest to, co mnie interesuje, że ja się lepiej 
komunikuję właśnie z tym środowiskiem. Zawsze się obawiałam 
pracy z dziećmi. Natomiast z dorosłą osobą było mi łatwiej, a ze 
starszą to wydaje mi się, że mam taki szczególny dar dobrej 
komunikacji. Wiem, że to jest trudne środowisko, konfl iktogenne, 
bo przez 12 lat kierując UTW doświadczyłam wielu trudnych 
sytuacji, ale jakoś sobie z nimi radziłam, musiałam być 
negocjatorem, umiałam ich przekonać do siebie, być autorytetem 
dla nich i jakoś rozładowywałam te wszystkie napięcia. Na 
Uniwersytecie Wrocławskim uruchomiono pedagogikę w zakresie 
pracy kulturalno-oświatowej, dostałam propozycję pracy. Jako ten 
wykształcony i doświadczony animator byłam takim wyjątkowym 
pracownikiem. Mogłam się dzielić swoim doświadczeniem 
zawodowym ze studentami i to mi bardzo pomagało i imponowało. 
W ten sposób rozpoczęłam pracę w Zakładzie Oświaty Dorosłych. 
Po paru latach pracy zorientowałam się, że właściwie wszystkie 
moje koleżanki i koledzy są młodsi ode mnie, i wszyscy uprawiając 
tą andragogikę (bo potem ten zakład nazywał się Zakładem 
Andragogiki) interesują się wszystkimi etapami życia człowieka 
dorosłego, ale wszyscy uciekają od tego ostatniego etapu – od 
starości. I ciągle mi się wydawało, że my go nie uprawiamy 
naukowo, dydaktycznie, ani nie współpracujemy z placówkami, 

Inspirująca, kobieca, wiek nie ma dla 
niej żadnego znaczenia. Całą sobą 
manifestuje pozytywną energię i 
przychylne spojrzenie na człowieka. 
Widziałem ją w wielu sytuacjach, także 
trudnych. Jej pasja powoduje, że 
uśmiech cały czas gości na jej twarzy. 
Robert Pawliszko 
Dyrektor Wrocławskiego 
Centrum Seniora
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które ten obszar uprawiają. Uznałam, że po 
pierwsze mnie to interesuje, po drugie jestem 
najstarsza w tym zakładzie i trzeba tę lukę wypełnić. 
L.M.: Ile miała Pani wtedy lat?
W.W.: Byłam już tak pod 40-tkę. Wtedy 
właśnie odkryłam Studium Trzeciego Wieku 
w Szkole Medycznej na Stawowej. Tam dotarłam 
z grupą studentów, która pod moim kierunkiem 
przeprowadziła cykl zajęć w ramach praktyki 
andragogicznej. Do dziś pamiętam, jaką nam to 
sprawiało radość. Realizowany dotychczas program 
był zdominowany tematyką medyczną, brakowało 
szeroko rozumianego humanizmu. Ze studentami 
zaproponowaliśmy zajęcia, które zachwyciły 
ówczesną kierowniczkę tego uniwersytetu, która 
nosiła się z zamiarem rezygnacji z tej funkcji. 
Zaproponowała mi współpracę z Uniwersytetem 
Wrocławskim z zamierzeniem przekazania mi 
kierownictwa. Wtedy pełniłam funkcję prodziekana 
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
i wykorzystałam swoją funkcję. Zgodziłam się 
na propozycję podjęcia starań o przeniesienie 
placówki na Uniwersytet i włączenie w Jego 
struktury. I tak UTW znalazł się w Uniwersytecie 
Wrocławskim. Zostałam Pełnomocnikiem Rektora 
ds. UTW w Uniwersytecie Wrocławskim. Po tym 
manewrze uprawianie starości przez Zakład 
Andragogiki tego Instytutu stało się faktem. 
Uznałam, że w celu przygotowania studentów 
pedagogiki do pracy z ludźmi starszymi, oni 

muszą mieć placówkę ćwiczeń i będą uczyć się tej 
pracy pod moim kierunkiem, wtedy będę dla nich 
wiarygodna. Jako nauczyciel akademicki uważam, 
że przygotowywanie do pracy z człowiekiem tylko 
teoretycznie, tylko na podstawie książek, jest 
niewystarczające. Student powinien już na etapie 
studiów doświadczać tego audytorium, tej starości, 
uczyć się pisać autorskie projekty, sprawdzać 
się pod kierunkiem nauczyciela. Wówczas tych 
studentów było trudno przekonać, że wśród 
dorosłych są jeszcze ludzie starsi, dla których też 
trzeba budować ofertę, że oni też są rozwojowi. 
Wydawało mi się, że aby ich przekonać, żeby 
uwierzyli w chociaż połowę tego, co im mówię, 
to muszę mieć stosowne zaplecze. Zauważyłam, 
że wielu studentów zastanawiając się nad swoją 
przyszłością zawodową niekoniecznie widzi siebie 
w proponowanych specjalnościach, w resocjalizacji 
czy animacji kultury. Zaobserwowałam rosnące 
zainteresowanie człowiekiem starszym! Późna 
dorosłość, inaczej starość stała się moją pasją. 
Ja sama stawałam się kobietą, która „odchodzi 
z młodości”. To też mnie mobilizowało i było dla 
mnie interesujące. W ten sposób oswajałam 
się również z własną starością. Może dlatego 
lepiej sobie z nią radzę, bo stosunkowo szybko 
pracowałam nad własną świadomością. Dziś nie 
mam wątpliwości, że większość z nas wymaga 
edukacji do starości. Ona nas po prostu zaskakuje. 
Chociaż uważam, że każdy starzeje się własnym 
rytmem i nie ma jednego scenariusza starości.
L.M.: Która z wielu podjętych przez Panią 
inicjatyw jest Pani najbliższa?
W.W.: Właściwie wszystkie kocham i szanuję... 
Ale wyróżniam wystawę 100-latków, bo dzięki 
temu wyzwaniu mogłam podjąć merytoryczną 
współpracę z moją córką, która w pewnym stopniu 
powtarza mój scenariusz zawodowy. Wtedy razem 
przygotowywałyśmy te biografi e i jednocześnie 
pojawił się dr Tomek Frąckowiak – psycholog 
późnej dorosłości, który mimo, że jest młody, 
to wiele mnie nauczył, a ja jego. Współpraca 

z młodymi ludźmi nauki, nauczycielami – Tomkiem 
i Magdą, to była wielka zawodowa satysfakcja 
i taka prywatna radość. Moim oczkiem w głowie jest 
Szkoła Liderów, którą prowadzę we Wrocławskim 
Centrum Seniora. Nie mogę nie wspomnieć 
o „rozsianych” na terenie Dolnego Śląska UTW, 
niektórych jestem matką chrzestną. 
Inne ważne i bliskie mojemu sercu doświadczenie. 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 
przygotowując publikację: Strategie działań 
w starzejącym się społeczeństwie, zwróciło się 
z prośbą do mnie o napisanie rozdziału, który 
dotyczyłby edukacji do starości. Dziękując za to 
wyróżnienie, przyjęłam propozycję pod warunkiem, 
że oprócz edukacji do starości napiszę o edukacji 
w starości. Materiał, który przygotowałam, 
uzyskał akceptację prof. I. Lipowicz i znalazł się 
w wydawnictwie, stanowiąc wykładnię dla pracy 
samorządów w Polsce. Dostałam egzemplarz 
autorski z dedykacją od prof. I. Lipowicz, ówczesnej 
Dyrektor Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Bardzo sobie to cenię. Dla mnie to było ważne 
osiągnięcie, znalazłam się w grupie ekspertów 
Rzecznika Praw Obywatelskich, pojawiło 

Mam wielki szacunek dla pani 
Walentyny. Jestem wychowana 
na szkole liderów pani doktor i to 
wszystko, co pani doktor „z nami 
zrobiła“, jest bezcenne. 
Ewa Landsberg, 
liderka grupy Panie Niespodzianki

Już 7 lat uczestniczę w tworzeniu UTW 
przy Papieskim Wydziale Teologicznym. 
Kiedy rozpoczynałem swoją przygodę, 
dowiedziałem, że pani Walentyna 
jest takim aniołem uniwersytetów 
trzeciego wieku. To piękne, że możemy 
wspólnie realizować naszą misję do 
dnia dzisiejszego. Zawsze ma dla nas 
czas, a nie jest to łatwe. I faktycznie, 
ona pomaga wszystkim seniorom. 
Nie odmawia, na każdą naszą prośbę 
przyjdzie, poprowadzi piękny wykład. 
Zbigniew Szulc, Przewodniczący 
UTW przy Papieskim Wydziale 
Teologicznym.

Rozmowa z Gwiazdą

Hotel ARTUS*** Prestige SPA
ul. Wilcza 9, 58-540 Karpacz
tel. 75 712 20 48
e-mail: recepcja@hotelartus.pl
www.hotelartus.pl

PAKIETY REHABILITACYJNE
Oferujemy codzienną, profesjonalną 
i indywidualną pracę z terapeutą. Program 
terapeutyczny, dobierany podczas diagnostyki, 
pozwala  poprawić stan ciała i ducha, a także 
zlikwidować dolegliwości bólowe, szczególnie 
skuteczny jest w leczeniu urazów kręgosłupa.

 ͫ 5 noclegów w komfortowych pokojach
 ͫ 5 wyśmienitych bufetów śniadaniowych
 ͫ 5 bogatych bufetów obiadowych
 ͫ 5 serwowanych kolacji
 ͫ 14 zabiegów fizjoterapeutycznych  

(seanse w kriokomorze, trening kondycyjny, masaże)
 ͫ korzystanie z kompleksu basenowego

 ͫ 5 noclegów w komfortowych pokojach
 ͫ 5 wyśmienitych bufetów śniadaniowych
 ͫ 5 bogatych bufetów obiadowych
 ͫ 5 serwowanych kolacji
 ͫ 12 zabiegów na kręgosłup  

(masaże, okłady borowinowe, magnetoterapia)
 ͫ korzystanie z kompleksu basenowego

PAKIET  
„ZDROWY KRĘGOSŁUP” 
6 DNI JUŻ OD 1065 zł/os. PAKIET „WIOSENNA KRIOODNOWA”

6 DNI JUŻ OD 925 zł/os.

REKLAMA
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się wiele wyjazdów do Warszawy, gdzie 
poznałam ciekawych ludzi, jako emerytowany 
pracownik Uniwersytetu, tylko skromny doktor, 
niekwestionowany edukator osób starszych, 
walczący z negatywnym stereotypem starości. 
Tutaj czułam się traktowana jako mistrz zawodu, 
a to ważny potencjał zawodowy naszego 
środowiska.
Nieprawdą jest, że człowiek jest przygotowany 
do starości. Większość ludzi nie radzi sobie 
z tym etapem życia, ucieka przed nim. Bo 
czym jest edukacja? Pracą nad świadomością 
człowieka. Szkoła, tak jak przygotowuje do innych 
etapów życia, tak do tego również powinna 
przygotowywać. Ta edukacja jest potrzebna. 
Wciąż się uczę starości, odkrywam nowe jej 
wymiary. Taka jestem oczytana i doświadczona, 
a okazuje się, że wciąż nie wiem wszystkiego 
i to jest dla mnie rozwojowe. Nie wiem, z czego 
to wynika. Czy mam takie luki w wiedzy? Czy 
ta starość jest taka skomplikowana? To mnie 
ciągle fascynuje. Na pewno jest najbardziej 
zindywidualizowanym etapem życia człowieka. 
Każde spotkanie z audytorium osób mi 
podobnych, daje mi impuls do pracy, do 
przemyśleń. Mówię wciąż o tym, że człowiek 
starszy potrzebuje stymulacji zewnętrznych 
– ja strasznie. Gdy długo nie mam spotkania 
z audytorium, to się źle czuję. Jak widzę, że ludzie 
mnie słuchają, że rozumieją, co do nich mówię, 
to przychodzę do domu i mam ochotę następny 
wykład napisać. Coś takiego jest we mnie. I jest 
mi to strasznie potrzebne. Nie umiem z tym 
skończyć. Mój zawód był zawsze moją pasją.
L.M.: Kiedy nasza pasja jest naszą pracą, 
to cały czas jesteśmy w pracy. Czy ma 
Pani taki moment, że się Pani od tego 
odcina? Co Pani wtedy lubi robić? 
W.W.: Myślę, że mi jest bardzo trudno odciąć się 
od pracy. Przez wiele lat pracowałam na dwóch 
etatach, nawet na dwóch i pół. Ogród jest dla mnie 
prawdziwą odskocznią, choć kiedyś w ogóle się 
nim nie interesowałam. Moja mama z ogromną 
miłością uprawiała ogród, zabierała mnie ze sobą. 
Chodziłam po ścieżce i czytałam książki, ciągle 
pytając, kiedy wracamy do domu. Chyba dopiero 
na starość, odkryłam piękno kontaktu z przyrodą, 
dodam, że we własnym ogrodzie. Uwielbiam 
naturę, oglądam ją, wącham, podziwiam, nawet 
lubię pracować bez rękawiczek w ziemi! Muszę 
tę ziemię poczuć. Chociaż czasem się wściekam, 
bo mam zniszczone ręce, ale potrzebuję tego 
bezpośredniego kontaktu. A kawa w dobrej 
porcelanie pita w ogrodzie, jak wyjątkowo 
smakuje. Uwielbiam to.  
L.M.: I wtedy Pani nie myśli o pracy, 
seniorach, wykładach, starości?
W.W.: Chwilami. Myślę, że jeśli praca jest pasją, 
to ona zawsze człowieka gdzieś dopadnie. Ja 
nigdy się nie zajmowałam wnukami, jeśli to 
sporadycznie, to można mieć mi za złe. Ale też 
dzieci ode mnie tego nie oczekiwały. Ja jestem 
babcią SOS, przyjeżdżam, jak jestem potrzebna, 
jak wnuki są chore. Mój najmłodszy wnuk uwielbia 
ze mną być, bo jak już z nim jestem, to mu oddaję 
cały swój czas. Wszystko z nim robię i robię to, co 
on chce, oczywiście do pewnych granic. Uwielbia 
u mnie spać i czasem z płaczem odchodzi do 
swojego domu. Udało mi się z nim nawiązać teraz 
taką wyjątkową relację, bo już mam więcej czasu 
dla niego, a starsi wnukowie spotykali się ze 
mną sporadycznie. No cóż, wciąż przecież byłam 
i jestem pracującą babcią. Ostatnio urodziła mi się 
wnusia – pierwsza i jedyna. Jestem szczęśliwa. 
Mam wreszcie spadkobierczynię mojej biżuterii. 

L.M.: Zrobiła Pani wiele dla seniorów i to 
zaczynając w czasach nieprzyjaznych dla 
starszych ludzi. Obserwuję, że dziś nie 
jest łatwo przekonać niektórych, że warto 
postawić na seniorów, a co dopiero 50 lat 
temu. 
W.W.: Kiedyś prezydent R. Dutkiewicz powiedział 
mi, że mam taką „zdolność skupiania wokół 
siebie ludzi”. Ale ja szukam ludzi, bo z ludźmi 
można dużo więcej. Miałam sporo szczęścia, bo 
spotkałam i wciąż spotykam na swojej drodze 
wiele osób, które mnie inspirowały, z którymi 
podejmowałam wspólne, fajne pomysły. Może 
organizacyjnie się sprawdzałam, dlatego 
powierzano mi różne stanowiska na Uczelni, 
byłam v-ce dyrektorem, prodziekanem, dziekanem 
i kierownikiem grup zamiejscowych, wreszcie 
Pełnomocnikiem Rektora ds. UTW. Chyba 
umiem współpracować z ludźmi. Nawet jeśli 
czasem noszę głowę w chmurach i nie zawsze 
wszystko ogarniam, to fakt, że mam wokół siebie 
wyjątkowych ludzi, pomaga. 
Pani również odkryła przede mną nowe 
przestrzenie pracy, działań, myślenia 
o starości. Uwielbiam to, że pani ciągle robi 
coś nowego. Cenię takie osoby i chcę takich 
współpracowników. Jako redaktor ma pani wizję 
gazety, pani się rozwija. Chętnie w tym Pani 
towarzyszę. 
L.M.: A jakie ma Pani jeszcze plany 
i marzenia?   
W.W.: Chciałabym jeszcze wydać książkę, 
oczywiście o starości. To byłaby taka moja 
nieformalna habilitacja, może taka książka 
profesorska. Społecznie już mnie mianowano 
profesorem seniorów. Nigdy wcześniej nie miałam 
takich aspiracji, jako pracownik uniwersytetu 
zabiegałam raczej o sukcesy dydaktyczne 
i organizacyjne. Kariera naukowa interesowała 
mnie zdecydowanie mniej. Zresztą powstaje wiele 
prac badawczych, które idą na półki, bo czasem 
tylko potwierdzają oczywistość. Osobiście wolę 
prace o charakterze wdrożeniowym, które mogą 
być wykładnią, drogowskazem dla praktyków. 
Jestem zadaniowcem. Muszę mieć ciągle jakiś cel 
do osiągnięcia, chyba nie umiem wypoczywać.
L.M.: Czy Panią to wszystko nie męczy? 
W.W.: Męczy. Przychodzi taki moment, że 
zdenerwuję się na siebie, na świat, na wszystkich. 
Zagotuję się w środku, ale to szybko mija. 
Jeżdżę do mojego ukochanego Kołobrzegu. 
Bardzo go lubię, nad morzem świetnie się czuję. 
Mam swój ośrodek wypoczynkowy, swojego 
masażystę, tam się wyciszam. Ale choć skupiam 
się na zdrowiu, morzu, wypoczynku, to już pod 
koniec pobytu chcę wracać. Na ogół piszę tu nowy 
tekst (wykład).
Jeżdżę tam zazwyczaj sama i zachowuję 
anonimowość, to jest takie oderwanie od 
codzienności, od kontaktów. Dokucza mi bardzo 
mój kręgosłup, tu w ośrodku skupiam się na 
rehabilitacji, spacerach, regularnym odżywianiu, 
kawusi. I rzeczywiście czuję, jak organizm wraca 
do równowagi, dobrostanu. To jest po prostu 
potrzebne dla zdrowia psychicznego. Tutaj na 
miejscu, we Wrocławiu, nie da się tego osiągnąć.
L.M.: Czego jeszcze życzy sobie Pani 
Walentyna?
W.W.: Zawodowo – powołać do życia Twórczy 
Dom Seniora we Wrocławiu Stolicy Kultury 
Europejskiej. Prywatnie - ciągle marzę, ciągle 
myślę, że się jeszcze zakocham, a na pewno ktoś 
się we mnie zakocha. Ciągle chyba mam głód 
miłości. Przecież uczę, że miłość niejedno ma 
imię. 

Nieprawdopodobna pasja. Nic wymuszonego, to jest prawdziwe i prosto 
z serca. Tego zadroszczę mojej mamie, tego się uczę i tego bym sobie 
życzyła. To, co robi i efekty, jakie ta praca przynosi, to wszystko ma swój 
początek w tej ogromnej pasji. 
Dr Magdalena Wnuk-Olenicz

Rozmowa z Gwiazdą www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny

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

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

ELZA  Biuro MatrymonialneELZA  Biuro Matrymonialne

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

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

Nic nie ryzykuj� z.

Polskie i zagraniczne 
 erty i ogłoszenia matrymonialne

• pieluchomajtki
• wkładki urologiczne
• cewniki
• sprzęt stomijny
• materace i poduszki 

przeciwodleżynowe
• stabilizatory, ortezy
• peruki i protezy piersi
• chodziki
• wózki inwalidzkie
• wkładki ortopedyczne
• rajstopy i podkolanówki 

przeciwżylakowe
• ciśnieniomierze
• glukometry
• laski, kule 
i in. art. medyczne

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

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

www.artykuly.medyczne.wroclaw.pl

Sklep medyczny
Artykuły medyczne

REKLAMA
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Spotkałyśmy się w uniwersytecie i narodziła się między 
nami sympatia, która, mam odwagę powiedzieć, 
przerodziła się w przyjaźń. Przyjaźń zarówno osobistą, jak 
i na polu zawodowym. Wiele rzeczy robimy razem i udaje 
się to zrobić. Bez jej podejścia, bez jej serdeczności 
i kreatywności oraz inspiracji niewiele by się udawało. 
Stanisława Warmuz, rzecznik prasowy UTW przy UWr.

REKLAMA

Pierwsze moje spotkanie z panią doktor miało 
miejsce przez przypadek. Będąc na wrocławskim 
Rynku natknęłam się na wystawę Stulatków i panią 
Walentynę, która ją organizowała. Osobowość pani 
doktor zachwyciła mnie, to było prawie jak miłość od 
pierwszego wejrzenia. Później, w projekcie „Babie 
lato“ przychodziła do nas na wykłady. Zawsze 
z przyjemnościa słucham, co do nas mówi. Emanuje 
z niej taka prawdziwa miłość do człowieka. 
Ewa Rapacz
liderka Grupy O-CAL-eni

Wypowiedzi udzielili goście benefi su z okazji 50-lecia pracy zawodowej 
na rzecz seniorów dr Walentyny Wnuk.

Seniorzy

Polskie 
Hotele

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

Buksa 
Travel

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

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

Albaniaod  1259 zł
Albaniaod  1259 zł

Bułgaria
od  1239 złBułgaria
od  1239 złBułgaria
od  1239 złBułgaria

Włochy
od  1169 zł

hotel

hotel  

hotele
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Rubryka Wrocławskiego Centrum Seniora

Podaruj dzieciom książki i zabawki
Chore dzieci najbardziej potrzebują 
wsparcia, ciepła i serca. Podaruj im nową 
książkę lub zabawkę, a seniorki przekażą 
je małym pacjentom, dając im trochę 
radości i zapomnienia o chorobach. 
Wrocławskie Centrum Seniora, wraz z grupą 
seniorek – „Panie Niespodzianki”, zwracają się 
z prośbą o pomoc w zbiórce zabawek i książek 
dla chorych dzieci. Panie Niespodzianki, ubrane 
w okazałe suknie z dawnych epok, spotykają się 
z dziećmi i czytają im bajki. 

Zabawki i książki zbierane są we Wrocławskim 
Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, pok. 15, od 
poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00.

CUD-owna lekcja samorządowa
15 i 22 kwietnia oraz 6 maja odbędą 
się spotkania w ramach „Edukacji 
samorządowej dla seniorów”. 
W programie zwiedzanie zabytków wraz 
z przewodnikiem. 
Radni Rady Miejskiej Wrocławia oraz Ośrodek 
Pamięć i Przyszłość, we współpracy z Wrocławskim 
Centrum Seniora, zapraszają do udziału w „Edukacji 
samorządowej dla seniorów”.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.50 zbiórką pod 
pomnikiem Aleksandra Fredry w Rynku.
W programie: godz. 13.00 – zwiedzanie wraz 
z przewodnikiem wnętrz Starego Ratusza (wstęp 
bezpłatny), godz. 13.50 – zbiórka przy kasie wystawy  
„7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska”
godz. 14.00 – zwiedzanie wraz z przewodnikiem 
wystawy „7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska” 
w Sali Mieszczańskiej Starego Ratusza (bilet dla 
seniorów: 1 zł od osoby). Do wyboru możliwe są 3 
terminy: 15 kwietnia, 22 kwietnia i 6 maja.
Na spotkania obowiązują zapisy:  
Wrocławskie Centrum Seniora.  
pl. Dominikański 6, tel. 71 772 49 40, 
e-mail: elzbieta.iwanska@wcrs.wroclaw.pl

Edukatorami  
– seniorzy,  
słuchaczami  
– uczniowie 
W marcu rusza „Miasto Pokoleń“ – 
program edukacji społecznej na temat 
osób starszych i procesu starzenia się. 
Jego adresatami są dzieci w wieku przedszkolnym, 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Zajęcia organizowane będą 
cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu, od marca do 
grudnia br. 
Pomysłodawcą projektu jest dr Walentyna Wnuk. 
Edukatorami dzieci i młodzieży są nauczyciele oraz 
seniorzy – studenci wrocławskich UTW i liderzy innych 
organizacji senioralnych. Ponadto każda placówka 
może we własnym zakresie współpracować z osobami 
starszymi, stosownie do możliwości środowiskowych 
czy szkolnych tradycji.  
Edukacja bazuje na założeniach, że starość jest 
naturalnym etapem rozwoju człowieka i dotyczy nas 
wszystkich – potencjalnie lub aktualnie. W potocznym 
myśleniu uważa się, że przygotowanie do starości 
odbywa się w naturalnym środowisku wychowawczym, 
jakim jest rodzina, tymczasem zmiana modelu rodziny 
nie zawsze pozwala dziecku doświadczyć starości. 
Dodatkowo pakiety edukacji wczesnoszkolnej budują 
nieprawdziwy obraz osób starszych, a przekazywana 
wiedza o człowieku nie obejmuje jego wszystkich 
etapów życia.
Partnerami programu są Wrocławskie Centrum Seniora 
i Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

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

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

Promocyjna cena: 74 zł
Regularna cena: 88 zł

Zamówienia
Strona producenta:
www.NaturalnaK2.pl

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

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

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

Najlepsze apteki 
na terenie kraju

Seniorzy z Klubu Seniora „Magnolia” wpadli na nietypowy pomysł. 
Jak co roku przygotowują wielkanocne palmy. Z jedną różnicą – na 
tę Wielkanoc będzie to tylko jedna palma. Ale jaka! Jej wysokość 
mierzy 7 metrów i 15 centymetrów.

Seniorzy

Wrocławskie Centrum Seniora

Telefon Seniora

71 344 44 44

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

www.facebook.com/centrum.seniora

Smakołyków b�  liku, 
wielu pisanek w k�  yku!
Dyngusa mokrego 
i Wielkanocnego święta udanego!
ży� y Zespół Wrocławskiego Centrum Seniora

Cały Wrocław Czyta… 
po raz 14-ty!
Czytanie książek w pięknej scenerii Ogrodu Botanicznego 
– czy może być większa przyjemność?
Zapraszamy na spotkanie międzypokoleniowe!
Inauguracja 14. edycji akcji „Cały Wrocław Czyta“, organizowanej przez 
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, włącza się w obchody 
Światowej Stolicy Książki UNESCO 2016.
To niezwykłe wydarzenie odbędzie się we wtorek 26 kwietnia, we 
Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym, przy dwóch skrzynkach na książki.
Będzie to spotkanie międzypokoleniowe, podczas którego po raz kolejny 
liczymy na udział dzieci, młodzieży oraz seniorów. Szeroko zakrojone 
działania czytelnicze obejmować będą: wymianę książek, wspólne gry 
i zabawy, rysowanie, rozmowy o swoich ulubionych dziełach i bohaterach 
literackich. A czytać będą 
między innymi przedstawiciele 
organizacji senioralnych – „Panie 
Niespodzianki” w stylizowanych 
strojach z dawnych epok.
Wstęp wolny. Serdecznie 
zapraszamy!
Ogród Botaniczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego, ul. Henryka 
Sienkiewicza 23, 26 kwietnia 
2016, godz: 11.00-14.00

Rekordowa palma seniorów 
z Klubu Seniora „Magnolia”

Klub Seniora „Magnolia” działający 
przy Stowarzyszeniu „Przyjazne 
Osiedle” Nowy Dwór mieści się przy ul. 
Wojrowickiej 58, w budynku XV Liceum 
Ogólnokształcącego. Klub od lat bardzo 
prężnie działa: organizowane są tu 
liczne wycieczki, spotkania i wyjazdy 
międzypokoleniowe, okolicznościowe 
imprezy, gry planszowe, warsztaty 
psychologiczne. Działa sekcja tańca, 
kabaret, chór.
Jak co roku przed Wielkanocą członkowie 
klubu postanowili przygotować świąteczną 
palmę. – Dotychczas robiliśmy wiele 
palm i wręczaliśmy je sobie nawzajem. 
Ale w tym roku postanowiliśmy zmienić 
nieco tę tradycję. I tak zamiast wielu 
palm powstaje jedna. Ma 7 metrów i 15 
centymetrów wysokości – opowiada Jerzy 
Grzeszak, kierownik klubu i wiceprezes 
stowarzyszenia.
Przy palmie pracuje kilkunastu seniorów, 
w tym trzech panów, którzy zajmują 
się sprawami technicznymi i panie, 
które dekorują świąteczny symbol 
Wielkanocy. Jak mówi Jerzy Grzeszak, 
największy problem był z masztem – bo 
skąd taki długi wziąć? Rozwiązaniem 
okazały się choinki, które stały 
w kościele na Boże Narodzenie.
Prace nad dekoracjami (m.in. z trawy, 
trzciny, kwiatów) trwają. Codziennie 
powstaje nowe „piętro”. Docelowo ma 
ich być ok. 30. Na razie wykorzystano 
do ozdoby już ponad 400 kwiatów. 

Palma powinna być gotowa na tydzień 
przed świętami. Najpierw będzie stała 
w liceum, a potem, podczas Wielkanocy, 
w kościele.
Klub Seniora „Magnolia” chciał 
zaangażować w swoje przedsięwzięcie 
inne kluby. – Z tego co wiemy, jeden 
z klubów robi 2-metrową palmę – dodaje 
Jerzy Grzeszak.
Jak przyznaje kierownik klubu, takie 
wspólne działania bardzo ludzi integrują. 
A na spotkania przychodzą nie tylko 
mieszkańcy Nowego Dworu, ale także 
seniorzy z Kuźnik, osiedla Kosmonautów, 
Muchoboru, Krzyków.

MW

fot. Archowum KS Magnolia
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BĄDŹ BEZPIECZNY 

Polecamy także:
Książka dostępna 
od połowy kwietnia na 
www.ksiegarnia.pwn.pl

Książka "Cyfrowy świat senio-
ra. Bezpiecznie w internecie" 
pokaże Ci jak bezpieczne 
korzystać internetu. Zoba-
czysz, jak chronić swoje dane, 
pieniądze i przede wszyst-
kim siebie. A wszystko to za 
pomocą ogólnie dostępnych, 
często darmowych środków. 
Nie daj się wykluczyć! Jeśli 
do tej pory nie korzystałeś 
z nowych technologii, to czas 
zacząć cieszyć się z ich dobro-
dziejstw.

W INTERNECIE

ra. Bezpiecznie w internecie" 
pokaże Ci jak bezpieczne 
korzystać internetu. Zoba-
czysz, jak chronić swoje dane, 
pieniądze i przede wszyst-
kim siebie. A wszystko to za 
pomocą ogólnie dostępnych, 
często darmowych środków. 

do tej pory nie korzystałeś 
z nowych technologii, to czas 
zacząć cieszyć się z ich dobro-
dziejstw.

Trzeba marzyć, bo to właśnie 
marzenia zmieniają świat – powie-
działa Małgosia Kożuchowska roz-
poczynając niezwykłe wydarzenie 
w jednym z rzymskich kościołów.

To przygoda, która trwa – 
a którą rozpoczęło spotkanie autorki 
książki, Elżbiety Ruman z aktorką 
Małgorzatą Kożuchowską. Od 10 lat 
razem przeżywają wielkie przygody 
i spotkania z wyjątkowymi ludźmi. 
Towarzyszą im miłość, zdrada, łzy, 
cuda i wielka wiara rodząca 
nadzieję tam, gdzie widać było 
tylko cierpienie i zgliszcza.

Książka wprowadza w świat, 
w którym wszystko jest możliwe...

Zachęcamy do odwiedzania naszej księgarni internetowej:
www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl 

zamówienia można składać mailowo: zakupy@bernardinum.com.pl
i telefonicznie: tel. +48 58 531 64 81, kom. 662 014 683

oprawa miękka, s. 256

Elżbieta Ruman
Miasto marzeń

Cena 29,90 zł

Patronat medialny:

poleca książkę 

z Małgorzatą Kożuchowską

19 lutego we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło 
się XIII posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. 
Serdecznie przywitano nową członkinię WRS – 
panią dr Małgorzatę Zawadę, radną Rady Miejskiej 
Wrocławia. Pani Maria od kilku lat działa na rzecz 
środowiska senioralnego. Jest instruktorem nordic 
walking. Ponadto angażuje się w sprawy osób 
starszych na niwie towarzysko-kulturalnej. W Radzie 
będzie zajmować się doradztwem w zakresie 

kultury, komunikacji społecznej, rekreacji i edukacji 
samorządowej.

Współpraca Gazety Senior 
z Wrocławską Radą Seniorów
Do zabrania głosu została poproszona pani Linda 
Matus – redaktor naczelna „Gazety Senior”, która 
opowiedziała o czasopiśmie i portalu internetowym. 

Zaproponowała udostępnienie łam członkom WRS, 
gdyż warto informować wrocławskich seniorów 
o ważnych sprawach poruszanych na posiedzeniach 
Rady. Redaktor naczelna wyraziła nadzieję, że dzięki 
współpracy, czyli zamieszczaniu tekstów o ważnych 
sprawach dotyczących ludzi starszych, uda się 
przynajmniej niektóre z nich załatwić. Opowiedziała 
również o „najmłodszym dziecku”, czyli programie 
„Otwarci 50+”, który łączy fi rmy działające na rzecz 
seniorów. Do programu przystąpiło już blisko 70 fi rm!
Redakcja gazety od 2011 r. stara się docierać 
zarówno do środowisk biznesu i organizacji 
pozarządowych, jak i seniorów. – Zależy nam na 
zacieśnieniu współpracy pomiędzy tymi grupami. 
Zdajemy sobie sprawę, że te dwa światy są bardzo 
różne, ale jednocześnie bardzo siebie nawzajem 
potrzebują. Więcej, one nie są w stanie bez siebie 
funkcjonować – przekonywała Linda Matus.

Nowa honorowa odznaka 
Wrocławia
Kolejny temat posiedzenia Rady skupił się wokół 
przyznania odznaczenia przez WRS – nowej odznaki 
honorowej Wrocławia „Wrocław z wdzięcznością - 
Wratislawia grato animo”.
Jest już przygotowana uchwała Rady Miejskiej 
Wrocławia w tej sprawie oraz regulamin odznaki. 
Robert Pawliszko, sekretarz Rady, wspomniał 
o jubileuszu 40-lecia istnienia UTW w Uniwersytecie 
Wrocławskim. Dodał, że jest to drugi UTW powołany 
w Polsce właśnie 40 lat temu. Do jego powstania 

Do Wrocławskiej Rady Seniorów dołączyła dr Małgorzata Zawada, nowa członkini, a gościem specjalnym 
posiedzenia była Linda Matus, redaktor naczelna „Gazety Senior”. Na posiedzeniu poruszono również 
kwestię przyznawania nowej odznaki honorowej Wrocławia, którą zostaną nagrodzone panie dr Walentyna 
Wnuk i Alina Woźnicka, założycielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

Z posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów

fot. Jerzy Dudzik
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Sprawy seniorów

PORCELANA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA

WYKŁADY

WARSZTATY

WAŁBRZYCH
UL. 1 MAJA 9
TEL.: 74 664 60 30

WWW.MUZEUM.WALBRZYCH.PL

PORCELANA ŚLĄSKA

CZYNNE CODZIENNIE 
OD 10 DO 16
W ŚRODY
OD 10 DO 18

Tuż przed zamknięciem wydania, które trzymacie w rękach, odbyło się kolejne, 
XIV już posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. W czasie obrad poruszono 
wiele ważnych tematów m.in.: przyjęto zaproszenie i wytypowano skład delegacji, 
która weźmie udział w I Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów w Krakowie. 
Spotkanie to zrelacjonuje nasz reporter Jerzy Dudzik.
Burzliwą dyskusję wśród członków wywołały zmiany dot. programu dla seniorów 
w Radiu Wrocław. Znana i lubiana audycja będzie nadawany teraz o godz. 7.00 
w sobotę, niestety bez udziały współprowadzącej pani Marii Bierskiej i w zmienionej 
formule.
Pan Robert Pawliszko podjął temat koncepcji działań na rzecz seniorów we 
Wrocławiu i zaproponował powołanie zespołu roboczego. Wszyscy otrzymali pakiet 
materiałów, m.in. raport z monitoringu realizacji polityki senioralnej we Wrocławiu. 
Odczytano również list, który został skierowany do WRS przez mieszkankę 
Wrocławia, dotyczący problemu opieki nad osobami starszymi w naszym mieście.
O dalszych losach poruszonych tematów poinformujemy w szczegółach 
w kolejnym wydaniu „Gazety Senior”.

przyczyniły się dr Walentyna Wnuk i Alina Woźnicka, które za swoje działania 
powinny zostać nagrodzone honorowymi odznakami.

Ekologiczne forum
Wrocławska Rada Seniorów wraz z Wrocławskim Centrum Seniora jest 
organizatorem Ekologiczne Forum dla liderów wrocławskich organizacji 
senioralnych.
Forum odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2016 r. To kontynuacja programu 
„Aktywny Senior z przyrodą na Ty” rozpoczętego w 2012 r. Na dwudniowe 
seminarium, w ramach edukacji późnej dorosłości, złożą się wykłady (pierwszy 
dzień) i zajęcia terenowe (dzień drugi). Benefi cjentami przedsięwzięcia są przede 
wszystkim liderzy organizacji senioralnych, w szczególności wrocławskich klubów 
seniora oraz inni ich członkowie. Tematyka kolejnej sesji skupiona będzie wokół 
obszaru oszczędzania energii elektrycznej i w tym kontekście ochrony środowiska 
oraz edukacji w kierunku holistycznego traktowania człowieka jako składowej 
świata przyrodniczego.

6 kwietnia, prelekcje i dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju, ochrony 
środowiska oraz odnawialnych źródłach energii. Miejsce: Wrocławkie Centrum 
Seniora, s. 210.
7 kwietnia, prelekcja oraz zwiedzanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska Wrocław, ul. Paprotna 14, zbiórka: godz. 11.00
Zapisy: WCS, pl. Dominikański 6
tel. 71 772 49 40, 9.00-15.00
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Kulisy Otwarci 50+ 

Kim są Otwarci 50+
Program Otwarci 50+ „Gazety Senior” poprzez publikacje edukacyjne (newslet-
ter, publikacje drukowane i elektroniczne) wspiera firmy w tworzeniu oferty przy-
jaznej seniorom i budowaniu gospodarki otwartej na najstarszych konsumentów.
Program Otwarci 50+ to także stała rubryka promująca program na łamach „Ga-
zety Senior“ oraz na portalu GazetaSenior.pl, a także liczne działania redakcji 
w środowisku senioralnym i biznesowym (spotkania, prelekcje).
Od 7 stycznia, czyli startu programu, przystąpiło do niego blisko 70 firm i orga-
nizacji (dane na 11 marca). Wśród Otwartych znajdziemy także organizacje po-
zarządowe, np. Stowarzyszenia Psyche Soma Polis, instytucje kultury: Krakow-
ska Opera Kameralna, gminę: Gmina Długołęka i wiele firm, które reprezentują 
bardzo różnorodne branże, od zdrowia przez turystykę po opiekę. Znalazły się 
w nim także portale randkowe dedykowane seniorom. Prezentujemy wszystkie 
organizacje, a po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową.
Otwarci 50+ są pomysłowi – zebraliśmy zdjęcia i grafiki, tworząc galerię, w której 
Otwarci pokazują, że seniorzy są u nich mile widziani. Firmy i organizacje nade-
słały mnóstwo fotografii, na których widać dyplomy, banery i naklejki otrzymane 
po przystąpieniu do programu. Zapraszamy do galerii Otwartych 50+ na Gaze-
taSenior.pl

Spotkanie z Wrocławską  
Radą Seniorów
Liderzy środowisk senioralnych to prawdziwi ambasadorzy 
programu Otwarci 50+. Mieliśmy okazje zaprezentować 
ideę Programu m.in. przed gremium Wrocławskiej Rady 
Seniorów.
Inicjatywę Programu Otwarci 50+ poparł także Robert 
Pawliszko, członek i sekretarz Wrocławskiej Rady Senio-
rów: – To bardzo wartościowy program, jeden z niewielu. 
Oby powstały następne, które będą budowały standardy, 
na które zasługują seniorzy. Ich potrzeby i oczekiwania są 
nieco inne niż całej populacji. Istotne są również ograniczenia 
i słabości wynikające z wieku. Chciałbym, żeby biznes dostrzegł 
seniora jako dobrego klienta, ale też klienta wymagającego, który 

zasługuje na szacunek. To zostało określone w kredo Programu. Szczególnie je-
den punkt zwrócił moją uwagę... wartości szanowane przez seniorów. Słyszę czę-
sto, że nie chodzi nawet o to, że ich nie szanują, ale nie szanują tego, co jest dla 
nich ważne. Myślę, że przyszedł czas, aby budować pozycję firm także w sensie 
społecznym, pielęgnować dobre relacje i prawdziwe zrozumienie seniorów.

Pomagamy najuboższym seniorom

Założeniem Otwartych 50+ jest także konkretna, finansowa pomoc seniorom, 
którzy tego potrzebują. Część środków, które pozyskamy ze sprzedaży pakietów 
narzędzi marketingowych, przeznaczamy na wsparcie organizacji „mali bracia 
Ubogich”.
Chcemy, aby pomoc, którą dzięki naszym działaniom możemy zaoferować, zo-
stała skierowana do naprawdę potrzebujących w sposób, który jest przemyślany 
i skuteczny. Dlatego postawiliśmy na współpracę ze stowarzyszeniem. Obser-
wujemy działania „małych braci Ubogich” od lat. Wielokrotnie pisaliśmy o ich 
akcjach pomocy: wigilii i śniadaniu wielkanocnym dla ubogich seniorów, telefo-

nie zaufania dla seniorów oraz dyżurach dotyczących choroby Alzheimera.
Mali bracia Ubogich koncentrują się na pomaganiu seniorom. Działają 

w Polsce już od prawie 15 lat, zaczynali od roznoszenia posiłków 
i węgla osobom starszym i biednym. Swoje siedziby mają w War-

szawie, Poznaniu, a wkrótce także we Wrocławiu.

Jeżeli chcecie pomóc swoim rówieśnikom, którzy są samotni 
i ubodzy, mówcie o Otwartych 50+ firmom, zachęcajcie do 
przystąpienia do Programu. Poparcie kredo to pierwszy krok 
ku byciu przyjaznym osobom starszym, a zakup pakietu po-
zwala nam przekazać pieniądze najuboższym. Pomagamy 
sobie i innym.

Linda Matus

Właśnie minęły dwa miesiące od startu Programu Otwarci 50+.
Informacje o programie opublikowaliśmy we wszystkich wydaniach 
papierowych „Gazety Senior” oraz na portalu Gazeta Senior.pl. 
Uruchomiliśmy stronę internetową programu, spotykaliśmy się 
seniorami, organizacjami i rozmawialiśmy o programie.
Otrzymaliśmy mnóstwo maili, wykonaliśmy setki telefonów, w których 
nasz zespół opowiadał o idei Otwarci 50+.
Otwieramy firmy i organizacje na realne potrzeby seniorów, dajemy do 
myślenia....zmieniamy na lepsze. Dziś opowiemy tylko o wybranych 
działaniach.

www.gazetasenior.pl/otwarci50
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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.

Grota Solna Galos

Centrum Handlowe Astra

Kuźnia Kondycji

Instytut Zdrowia Człowieka

Mrs Sporty Wrocław-Fabryczna

Medyk Jawor

Biuro Turystyczne Elin

Mega Med

Szkoły dla Dorosłych Progres

Green

BOT Podróżnik

Centrum Medyczne neoMedica

Sanatorium „Włókniarz” Busko-Zdrój

Firmy, które już przystąpiły do
Programu Otwarci 50+ (na dzień 11 marca)

 �Aparatus Aparaty Słuchowe
 �Mariola Linka
 �Stowarzyszenia Psyche Soma Polis
 �Dom Wczasowy Szum Fal
 �Gabinet Podologiczny Sensi
 �Sanatorium Zbyszko
 �Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im. Jana 
Pawła II
 �Ośrodek Psychoterapii „Przystań”
 �Krakowska Opera Kameralna
 �Mark-Med
 �Aparaty Słuchowe Anna Derewiecka
 �POLONEZ wypoczynek sport rehabilitacja
 �Hopferówka

 �FITSWIM CENTRUM P£YWANIA I FITNESS
 �AK Fizjoterapia
 �Ośrodek Wczasowy Komandor
 �Telemedycyna Polska S.A.
 �Radosny Dom Monika Wlachos
 �Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny 
„Marzenie”
 �HERBALMED
 �Polska Róża
 �Hotel Krokus
 �Pensjonat Skalny Brzeg
 �Poznański Dom Pogrzebowy
 �AQUAPOS
 �Ranbaxy (Poland) sp. z o.o. a SunPharma company

 �Centrum Mobilności
 �Centrum Opieki Domowej Helpmed
 �Biuro Podróży Buksa Travel
 �KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.
 �Domki całroczne - wynajem
 �www.Seniorra.pl
 �Spiżarnia Miodowa - produkcja miodu i edukacja
 �Gmina Długołęka
 �Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda
 �Activ Medica - rehabilitacja
 �Sklep Medyczny
 �Sanatorium Willa York Medi&Spa
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Czy „oddać” rodzica do domu opieki? Zerwijmy z tym sposobem myślenia. 
Pytanie powinno brzmieć: jak zapewnić starzejącemu się rodzicowi najlepszą 
opiekę i najlepiej zadbać o komfort i jakość jego życia?

Wielu Polaków uważa, że w sytuacji idealnej starze-
jący się rodzic mieszka razem ze swoimi dziećmi, 
w wielopokoleniowej rodzinie. Niektórzy uważają 
wręcz, że tylko ludzie „bez serca” oddają mamę lub 
tatę do domów opieki, „pozbywając się w ten sposób 
problemu”. Czy zamieszkanie ze starzejącym się ro-
dzicem to rzeczywiście najlepsze, co można dla nie-
go zrobić?

– Zamiast mówić o „pozbywaniu się problemu”, 
warto zadać sobie pytanie: czy moja mama lub 
mój tato zasługują na najlepszą opiekę? Trzeba 
przy tym wziąć pod uwagę, że osoby starsze 
mają problemy zdrowotne oraz potrzeby właści-
we dla ich wieku. Dlatego dobra opieka wyma-
ga specjalistycznej, dużej wiedzy – mówi prof. 

Shlomo Noy, ceniony geriatra, współzałożyciel po-
wstającego we Wrocławiu kompleksowego centrum 
seniora Angel Care.  
Kolejny problem to brak czasu. Praca (często o wiele 
więcej niż 8 godzin dziennie, również w domu), tempo 
życia i codzienne sprawy angażują nas dziś w stop-
niu większym niż kiedykolwiek wcześniej. To ozna-
cza, że nawet przy najlepszych chęciach nie możemy 
poświęcić rodzicowi wystarczająco dużo czasu. Do-
tyczy to nie tylko kwestii związanych z opieką.

– Osoby starsze potrzebują aktywności, o 
czym często się zapomina. Powinny regularnie 
ćwiczyć, spotykać się ze znajomymi, rozwijać 
swoje zainteresowania. Nie lekceważmy tego. 
Aktywność powoduje, że senior dłużej jest w 
lepszej kondycji fi zycznej i psychicznej. Jednak 
jeśli potrzebuje opieki, to sam zwykle nie jest 
sobie w stanie aktywności zorganizować – do-
daje Shlomo Noy.

W tym miejscu warto podkreślić, że osoby starsze, 
które pozostają w domu, często nie mają motywa-
cji do rehabilitacji narządów ruchu (pamiętajmy, że 
seniorzy są bardzo narażeni na upadki, zwłaszcza 
w otoczeniu niedostosowanym do ich potrzeb). Bez 
rehabilitacji pod okiem specjalisty, w przypadku osób 
w wieku powyżej 65 lat problemy zdrowotne szybko 
się pogłębiają i generują kolejne. W konsekwencji se-
nior może stać się całkowicie zależny od otoczenia.  

A może opiekun domowy?
Czy w takiej sytuacji rozwiązaniem może być opiekun 
wynajęty do zajmowania się osobą starszą w domu? 
W polskich warunkach jest to zwykle rozwiązanie tylko 
połowiczne. Taka osoba dba przede wszystkim o za-
spokojenie potrzeb związanych z fi zjologią człowieka. 
I najczęściej tylko o to, ponieważ wynajęcie opiekuna 
z wykształceniem pielęgniarskim, rehabilitacyjnym, 
terapeutycznym itp. jest prawie niemożliwe.

Jest jeszcze jeden problem: w Polsce nikt nie szko-
li, nie pomaga nieformalnym opiekunom, przez co 
mogą nawet w dobrej wierze zaszkodzić sobie i bli-

skiej osobie. – Jest to problem o tyle poważny, 
że polskie społeczeństwo, podobnie jak za-
chodnie, coraz bardziej się starzeje, więc opie-
kunów będzie potrzeba coraz więcej. Niestety 
obecnie nie ma w Polsce programu kształcenia 
wykwalifi kowanych opiekunów w zakresie opie-
ki geriatrycznej – mówi prof. Shlomo Noy.   

M.in. dlatego wynajęcie opiekuna jest bardzo kosz-
towne. Sprawdziliśmy, z jakimi wydatkami trzeba 
się liczyć. W tej chwili stawka za godzinę wynosi co 
najmniej 10 zł w szarej strefi e, ale i 50 zł u profesjo-
nalnego opiekuna. Jeśli opiekun pracuje przez osiem 
godzin dziennie, to koszt jego wynajęcia wyniesie 
nawet do 2,4 tys. zł, i to przy najniższej stawce. Przy 
czym jest to wyłącznie wynagrodzenie dla opiekuna, 
bez kosztów związanych z zakupem środków higie-
nicznych, dodatkowej rehabilitacji, wizyt lekarskich 
i pielęgniarskich, wyżywienia oraz zajęć terapeutycz-
nych.

Rozmawiajmy o starości
W dyskusji nad „oddawaniem rodziców do domu 
opieki” rzadko bierze się pod uwagę fakt, że zmienia-
ją się oczekiwania samych seniorów. Coraz częściej 
nie chcą być zdani na opiekę ze strony dzieci i jak 
najdłużej pragną zachować niezależność.

– Żyjemy coraz dłużej, z czego powinniśmy się 
cieszyć. Starość oznacza dziś po prostu kolejny 
etap życia, niosący zarówno pewne ogranicze-
nia, jak i nowe możliwości. Otwarta rozmowa na 
ten temat między dziećmi a rodzicami bardzo 
pomaga i pozwoli nabrać dystansu do utrwalo-
nych przekonań – mówi geriatra.

Jeszcze jedna ważna sprawa: starsze osoby powta-
rzają często „starych drzew się nie przesadza”. Ale 
z drugiej strony, żaden rodzic nie chce być obciąże-
niem dla swoich dzieci. Ostatecznie dla osób star-
szych istotne jest przede wszystkim to, żeby dzieci 
i wnuki utrzymywały z nimi stały kontakt, oparty na 
mocnej, serdecznej relacji.   

Najlepsza opieka 
to profesjonalna opieka

W nowoczesnym centrum seniora lekarze, pielę-
gniarki, opiekunowie medyczni, fi zjoterapeuci oraz 
terapeuci zajęciowi posiadają profesjonalną wiedzę 
z zakresu opieki geriatrycznej. Jest to bardzo istotne 
ze względu na dynamikę zmian, jakie zachodzą w or-
ganizmie starszego człowieka przy braku odpowied-
niego postępowania.

– Dlatego w zakres opieki medycznej wchodzą 
też profesjonalna rehabilitacja oraz profi lakty-
ka. Dodajmy, że centrum seniora to także udo-
godnienia, która ułatwiają codzienne czynności 
i poprawiają jakość życia. Senior może tu otrzy-
mać także pełnowartościową, dopasowaną do 
jego indywidualnych potrzeb dietę. Wszystko to 
ma znaczenie – dodaje prof. Shlomo Noy.

Domy opieki, zwłaszcza nowoczesne, mają jesz-
cze jeden atut: potrafi ą z dobrym efektem aktywizo-
wać seniorów. Zarówno w wymiarze fi zycznym (na 
przykład organizując zajęcia i ćwiczenia pod okiem 
fachowców), jak i społecznym, ponieważ seniorzy 
spędzają czas z rówieśnikami. Takie środowisko mo-
tywuje i dodaje energii.

W Polsce będzie jak na Zachodzie
Obecnie w Polsce z długoterminowej opieki w profe-
sjonalnych ośrodkach korzysta kilkakrotnie mniej se-
niorów niż w krajach zachodnich. Wiele jednak wska-
zuje na to, że się to zmieni – tak samo jak nasz model 
rodziny. Już teraz wielopokoleniowe rodziny należą 
w Polsce do rzadkości.
Angel Care we Wrocławiu to pierwsze w naszym kra-
ju nowoczesne centrum seniora, zapewniające tak 
kompleksową opiekę. Zaprojektowali je eksperci i le-
karze geriatrzy z wieloletnim doświadczeniem. Cen-
trum będzie korzystało z najlepszych, sprawdzonych 
wzorów. Angel Care ma w planach budowę większej 
liczby takich centrów w Polsce.   

Angel Care we Wrocławiu to apartamenty dla aktywnych seniorów, 
dom opieki oraz centrum chorób demencyjnych. Można już rezerwo-
wać miejsca. Całkowity koszt domu opieki od 4,5 tys. zł miesięcznie.

www.angel-care.pl

Profesjonalna opieka bez mitów

REKLAMA

Opieka www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny
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Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzących
wagi i inne pomoce 

mówiące
lupy zwykłe, podświetlane 

i elektroniczne

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

Opieka

Refundacja NFZ

3 lokalizacje we Wrocławiu:
pl. Hirszfelda 16/17
tel. 71 333 25 45

ul. Joannitów 10/12
tel. 71 783 30 40

ul. Kamieńskiego 73a
tel. 71 327 01 80

www.sklepmedyczny-wroclaw.pl

Specjalistyczny 
Sklep Medyczny oferuje:
• sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny
• artykuły przeciwobrzękowe 

i przeciwżylakowe
• artykuły przeciwodleżynowe
• pieluchomajtki
• sprzęt stomijny, środki 

do pielęgnacji stomii
• cewniki zewnętrzne 

i wewnętrzne
• peruki, protezy piersi, 

bieliznę protetyczną 
• kostiumy kąpielowe

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny

Zadzwoń do nas
71 307 37 47
792 990 991

lub odwiedź nas na
www.holisti ccare.pl

Usługi Pielęgniarskie
Usługi Opiekuńcze
Usługi Rehabilitacyjne

Świadczymy prywatne usługi pielęgniarskie, 
rehabilitacyjne, a także opiekuńcze w domu 
pacjenta, w spokojnej, rodzinnej atmosferze.

Powrót do zdrowia w domu jest szybszy i bardziej 
komfortowy niż w warunkach szpitalnych. Zadzwoń do nas, 
wspólnie ustalimy optymalne rozwiązania.

Nasza kadra to wysoce wyspecjalizowane pielęgniarki, 
rehabilitantki i opiekunki. Współpracujemy również 
z lekarzami różnych specjalności.

Działamy na terytorium Wrocławia i okolic, również 
w weekendy i święta.

Świadczymy prywatne usługi pielęgniarskie, 

, w spokojnej, rodzinnej atmosferze.

Powrót do zdrowia w domu jest szybszy i bardziej 

Opieka domowa dla Twoich bliskich

REKLAMA

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

cmentarz 
• asysty pogrzebowe
• załatwianie formalności 

z USC, ZUS i na cmentarzach 
komunalnych

• wieńce i wiązanki

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE 

Zapraszamy do lektury felietonu pt. „Odwaga 
według Dymnej”. Czym jest odwaga? Czy to 
zdobywanie najwyższych szczytów świata? 
Obrona Ojczyzny? Pomoc ludziom w sytuacji 
zagrożenia ich życia i zdrowia? A może to 
także samo życie? Droga, którą codziennie 
przemierzamy…? O tym, czym jest odwaga, 
jak ją zmierzyć, ocenić, przeczytacie na 
GazetaSenior.pl
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Dom Seniora PARAISO
Nasz Dom – Twój Dom

Dom Seniora PARAISO w Brennej jest 
miejscem wykonanym z dbałością o naj-
drobniejszy detal, z myślą o osobach, które 
z racji wieku, choroby czy też samotności 
nie mogą lub nie chcą mieszkać samo-
dzielnie.

Otoczenie Domu Seniora PARAISO urzą-
dziliśmy tak, aby Mieszkaniec mógł swo-
bodnie zażywać świeżego powietrza korzy-
stając ze ścieżek, altanek, uliczek, cienia 
drzew czy odpoczynku przy szumie wody 
z oczka wodnego.

Dom Seniora PARAISO zapewnia dosko-
nałe warunki bytowe, bez barier architekto-
nicznych, stworzone według najnowszych 
standardów europejskich oraz całodzienne 
wyżywienie przygotowywane we własnej 
kuchni ze świeżych produktów z uwzględ-
nieniem indywidualnych diet zgodnych 
z zaleceniem lekarza.

Wykwalifi kowany personel zapewnia facho-
wą i życzliwą opiekę Mieszkańcom, a kom-
fortowo urządzone jedno-, dwu- i trzyoso-
bowe pokoje z własnym węzłem sanitarnym 
dają dużą swobodę i prywatność.

Dom Seniora PARAISO
ul. Wiejska 5, 43-438 Brenna    tel. 33 484 77 00, kom. 608 219 031     www.domspokojnejstarosci.com.pl

Dom Seniora PARAISO w Brennej jest 
miejscem wykonanym z dbałością o naj-
drobniejszy detal, z myślą o osobach, które 
z racji wieku, choroby czy też samotności 
nie mogą lub nie chcą mieszkać samo-

Wszystkich, którzy chcą spędzić jesień 
życia w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
zapraszamy do zamieszkania 
w naszym domu.

REKLAMA

Przyjaciele, 
„Miłość jest wszystkim, co istnieje” – całe życie 
czytam te słowa Emily Dickinson i odkrywam wciąż 
ich głęboki sens. Czym jest ta tajemnicza i wszech-
mocna siła? Skąd taka jej moc? Chyba nikt tego do 
końca nie odkrył. 
Wiem jedno. Bez miłości trudno żyć. A ma ona różne 
oblicza, jest nieskończona i nieśmiertelna. Gdy bu-
dzę się rano i patrzę na krople deszczu spływające 
po szybie, i widzę w nich odbicie świateł poranka, 
i czuję radość, że zaczyna się dzień to... To już się 
otwierają moje drzwi do miłości. Gdy zachwycam się 
widokiem z Kasprowego, zachodem słońca nad mo-
rzem, kotem łażącym po dachu, przebiśniegami wy-
rastającymi spod śniegu, sikorkami uwijającymi się 
przy wiszącej słonince, kiedy mój chory podopieczny 
trzyma mnie za rękę i się do mnie uśmiecha, gdy 
na fi nałach Festiwalu Zaczarowanej Piosenki widzę 
tłumy ludzi na Rynku i radość niepełnosprawnych 
wokalistów, kiedy biegną do mnie na powitanie moje 
dorosłe niepełnosprawne intelektualnie „Dzieci” 
z „Doliny Słońca”, gdy czytam lub słucham wierszy 
w Salonie Poezji .... to widzę, że wszystko ma jakiś 
głęboki sens  i wypełnia mnie spokój, dziwna ener-
gia. A kiedy wchodzę na scenę i, przez kilka godzin, 
w pocie czoła, gram swoją rolę, a potem słyszę 
brawa widzów,  to, pomimo zmęczenia, czuję, jak 
jestem szczęśliwa. 
Wszystko, co robię, robię sercem, więc całe moje 
życie, wszelkie działania to różne oblicza miłości. 
W dodatku czuję się potrzebna i kochana. Nigdy 

nie jestem sama. Mam z kim dzielić się na co dzień 
troskami i radościami, mam Rodzinę, mam prawdzi-
wych Przyjaciół, na których mogę polegać (tak jak 
Oni na mnie), mam wierne zwierzaki, które zawsze 
na mnie czekają i cieszą się, że jestem. Najważniej-
sze, że zdaję sobie z tego sprawę i umiem to doce-
niać. Nauczyłam się dziękować za to. Po burzliwych 
latach wypełnionych pracą, sukcesami, tragediami, 
bolesnymi stratami i radościami, czuję, jak wciąż 
bardzo kocham życie oraz każdy jego dzień: ten 
słoneczny ciepły i ten pochmurny albo lodowaty. 
Zawsze kolekcjonowałam spotkania z ludźmi, dobre 
słowa i spojrzenia, piękne pejzaże, magiczne chwile, 
a miłość do Tych, których kiedyś bardzo kochałam, 
wciąż jest ze mną i pomaga mi żyć. Popatrzcie na 
swoje życie, na to, co jest wokół Was. Czy znaj-
dujecie jakieś powody do radości? Czy możecie 
powiedzieć: „Kocham!”. Jeśli nie, to zróbcie trochę 
wysiłku, bo naprawdę dużo zależy od nas.
Kiedy mój Przyjaciel, całkowicie zamknięty w swoim 
ciele, sparaliżowany przez SLA „pisze do mnie 
oczami” na komputerze, że jest najszczęśliwszy na 
świecie, bo widzi swoją żonę, dzieci i czuje, jak pies 
liże go po ręce, to odkrywam w tych niepojętych sło-
wach siłę najprawdziwszej miłości. Gdy Agnieszka 
z porażeniem mózgowym mówi mi o swojej miłości 
do Grzesia, który jest przykuty do wózka, zupełnie 
niesamodzielny i całe życie uzależniony od osób 
trzecich, to znów rozszerza się moje pojmowanie 
miłości. Agnieszka mówi mi: „Aniu! Czy ty wiesz 
jak mi Grzesiu pomaga?”. Pytam: „Jak to pomaga, 
przecież on sam nic nie potrafi  zrobić?”. A zdziwio-

na Agnieszka wyjaśnia: „Przecież on myśli o mnie, 
martwi się, czy nie zmarznę, czy jest mi dobrze – to 
jest najważniejsze w miłości”. 
Teraz już wiem. I myślę codziennie o tych, których 
kocham. O miłości mogłabym mówić bez końca. 
Każda jest tajemnicą, każda inna – jak osobny 
świat. Gdy kocha się kogoś, to wszystko odczuwa 
się inaczej. Radość podzielona z kochaną osobą 
jest podwójną radością, smutek i cierpienie maleje 
i przestaje być tak dojmujący, gdy obok jest ktoś, kto 
kocha. Miłość  trzeba szanować, cenić, dbać o nią, 
chronić jak najcenniejszy skarb. Jeśli więc tylko mo-
żecie, przytulcie żonę, dziewczynę, dziecko, męża, 
chłopaka, mamę, tatę i powiedzcie, że ich kochacie. 
Tych słów nigdy nie jest za dużo. 
Pamiętam przez całe życie momenty, gdy je słysza-
łam, i w najtrudniejszych chwilach dają mi odwagę 
i siłę. Kochajcie i bądźcie szczęśliwi. To, podobno, 
nasz najważniejszy obowiązek na Ziemi. I tego 
życzę Wam z dymnego serca.

To cykl, w którym znana aktorka, Anna Dymna, będzie opowiadać o fundamental-
nych kwestiach, ważnych dla każdego z nas, a inspirowanych wydarzeniami z jej 
życia. Kolejne felietony będziemy publikować w następnych wydaniach „Gazety Se-
nior”, wszystkie pojawią się również na naszym portalu: GazetaSenior.pl. 

Z dymnego serca... 

fot. Marek Kowalski
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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
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REKLAMA

Jeśli zauważyłeś, że masz problemy z czytaniem oraz gorzej widzisz z oddali, sprawdź, czy nie 
cierpisz na zwyrodnienie plamki żółtej. Choroba ta jest bardzo podstępna, gdyż zmiany w niej 
postępują wolno i bezboleśnie, a nieleczone mogą doprowadzić nawet do utraty wzroku. Na 
szczęście ostatnie lata przyniosły przełomowe zmiany dla pacjentów cierpiących na AMD.

Podstępne zwyrodnienie plamki żółtej

REKLAMA

AMD – z angielskiego Age-related Macular Degene-
ration – to zwyrodnienie plamki żółtej. Główną przy-
czyną powstawania choroby jest proces starzenia 
się organizmu. Zmiany chorobowe lokują się w siat-
kówce centralnej – plamce żółtej, czyli miejscu naj-
lepszego widzenia. Choć schorzenie to dotyczy obu 
oczu, nie zawsze przebiega symetrycznie. 

Sucha i wysiękowa postać choroby
Zwyrodnienie plamki żółtej może przybrać jedną 
z dwóch postaci: suchą lub wysiękową. Postać su-
cha występuje relatywnie częściej. Polega na powol-
nym zaniku komórek światłoczułych i tworzeniu się 
tzw. druzów, czyli złogów pod siatkówką.
W postaci wysiękowej pod siatkówką tworzą się 
nieprawidłowe naczynia, które powodują przesięki 
płynu, krwotoki, a ostatecznie bliznę, która bezpow-
rotnie niszczy siatkówkę w plamce żółtej. Postać mo-
kra, choć występuje rzadziej, jest groźniejsza i może 
doprowadzić do większych ubytków widzenia w po-
równaniu z postacią suchą. Czasem jest też kolej-
nym etapem postaci suchej. 

Czarne plamy, falowanie linii…
Tym, co powinno nas zaniepokoić, są zmiany w do-
tychczasowym widzeniu, objawiające się problemami 
przy czytaniu oraz widzeniem do dali. Typowym symp-
tomem AMD jest krzywienie się liter, falowanie linii. 
Czasem pacjenci widzą czarne plamy, ubytki w polu 
widzenia, mają kłopoty z dostrzeganiem szczegółów, 
rozpoznawaniem twarzy na ulicy. Okulary nie poma-
gają, ponieważ trudności z widzeniem wynikają ze 
zmian strukturalnych w centralnej siatkówce. 

Przełom w leczeniu AMD
Przeciwciała anty-VEGF to rewolucyjne odkrycie 
w leczeniu AMD. Lek ten może zahamować rozwój 
wysiękowej postaci choroby. Blokuje on działanie pro-
dukowanego przez siatkówkę czynnika wzrostu na-
czyń krwionośnych, który jest przyczyną utraty wzro-
ku. Lek podaje się w zastrzykach do ciała szklistego. 
Choć zabieg przeprowadza się w warunkach steryl-
nych na sali operacyjnej, to już po godzinie pacjent 
może wrócić do domu. Dzięki nowoczesnej diagno-
styce już po pierwszej iniekcji można określić, czy 
osiągnięto oczekiwaną poprawę i podjąć decyzję 

o kontynuacji leczenia.  Co najważniejsze, nowator-
skie leczenie przy pomocy inhibitora VEGF dostępne 
jest dla każdego pacjenta w Ośrodku Okulistyki Kli-
nicznej Spektrum we Wrocławiu. 

Jak zdiagnozować chorobę?
Podstawowe badania diagnostyczne w przypadku 
AMD to badanie ostrości wzroku, dna oka i test Am-
slera. Test ten można przeprowadzić samodzielnie, 
patrząc na zwykłą kartkę w kratkę. Ważne jest, aby 
wykonać go dla każdego oka osobno, z odległości 
ok. 30 cm, w okularach do czytania. Jeżeli linie będą 
falować, krzywić się, kratka nie będzie regularna, na-
leży skonsultować się z okulistą.  Lekarz może zlecić 
wtedy badanie OCT, czyli optyczną koherentną to-
mografi ę siatkówki w celu sprawdzenia, czy tworzą 
się druzy, zmiany zanikowe, nieprawidłowe naczy-
nia. Uzupełnieniem tej diagnostyki jest angiografi a 
fl uoresceinowa polegająca na wykonaniu zdjęć dna 
oka po dożylnym podaniu kontrastu. 

Czynniki obciążające
Bardzo ważne jest systematyczne monitorowanie 
wzroku i samoobserwacja pacjenta, gdyż nowo-
czesne i skuteczne leczenie można stosować tylko 
w przypadku wczesnego wykrycia AMD. Czynnikiem 
zwiększającym ryzyko zachorowania jest wiek: cho-
ruje około 10 proc. ludzi w wieku 65-74 lata, a między 
75. a 85. rokiem życia już 30 proc.! Ryzyko wystą-
pienia AMD wzrasta też w przypadku palenia tytoniu, 
jasnej tęczówki oka, stwierdzonych przypadków cho-
roby w rodzinie, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, 
otyłości i wysokiego poziomu cholesterolu. 
Co istotne, jeśli choroba została zaniedbana, wów-
czas nawet leczenie poprzez iniekcję może nie przy-
nieść oczekiwanych rezultatów. 
Jeśli choroba zostanie już zdiagnozowana, ważne 
jest, aby kontrolować i hamować jej postęp. 

Bardzo ważna dieta
W przypadku postaci suchej jedynym leczeniem jest 
suplementacja diety z uwzględnieniem tłustych ryb 
morskich, bogatych w nienasycone kwasy tłuszczo-
we omega-3 oraz warzyw z zawartością luteiny (szpi-
nak, brokuły, pomidory, cukinia, kapusta, brukselka, 
szczypiorek, marchewka). Jeżeli nie możemy dostar-

czyć niezbędnych składników w pożywieniu, dobrze 
jest przyjmować suplementy diety: z luteiną, zeaksan-
tyną, witaminą C i E, cynkiem, selenem oraz nienasy-
conymi kwasami tłuszczowymi omega-3. 
Pamiętajmy również o ochronie oczu przed słońcem.
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Sztuczna szczęka to nie rozwiązanie
All-on-4®

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

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

Różne możliwości protetyczne

Dobra stabilizacja przy użyciu 
jedynie czterech implantów

Zapraszamy do rekomendowanej kliniki

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

W celu uzyskania dodatkowych informacji zajrzyj na   nobelbiocare.pl

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH 
ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI 

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK 
DIAGNOZY I REHABILITACJI 

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

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

ZAPRASZAMY DO OŚRODKA PZG

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny
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Trzydzieści lat temu trzy czwarte osób w wieku 65 lat 
i więcej traciło zęby i musiało używać protez. Dziś ok. 
70 proc. seniorów ma własne zęby. Zmiany te są na-
stępstwem wiedzy dotyczącej stylu życia (nawyków 
higienicznych i żywieniowych), profi laktyki oraz syste-
matycznego leczenia.

Skąd ból i krwawienie dziąseł?
Gromadzące się na zębach bakterie tworzą lepki, bez-
barwny osad nazywany płytką nazębną, która powodu-
je zarówno próchnicę, jak i choroby przyzębia. Płytkę 
usuwa się przez oczyszczanie zębów szczotką i pastą. 
Nieusunięta płytka twardnieje i tworzy kamień nazębny.

Bezpłatne badanie zębów dla seniorów
Jeśli mieszkasz we Wrocławiu i masz powyżej 65 lat, możesz 
skorzystać z bezpłatnego badania stomatologicznego.

Kamień ten powoduje z kolei zapalenie dziąseł – 
pojawia się wtedy obrzęk i krwawienie. Bolesne 
i krwawiące dziąsła wskazują, w których miej-
scach należy poprawić oczyszczanie zębów, co 
zlikwiduje stan zapalny. Nieleczone zapalenie 
dziąseł prowadzi do chorób przyzębia, skąd już 
krótka droga do destrukcji kości i w konsekwencji 
utraty zęba!

Dobre nawyki
Aby zapobiec chorobotwórczym zmianom, należy 
stosować się do zasad:
Czyść zęby przynajmniej 2 razy dziennie (po 
śniadaniu i przed snem), używaj nitki dentystycz-
nej i płukanki antyseptycznej. Oczyszczaj osob-
no zęby własne i protezy ruchome (po każdym 
posiłku). Stosuj urozmaiconą dietę, nie unikaj po-
karmów o twardej konsystencji. Między posiłkami 
zamiast słodyczy jedz owoce, warzywa, orzechy.
Aby zmniejszyć odczucie suchości w jamie ust-
nej często popijaj wodę, ssij bezcukrowe cukierki, 
żuj bezcukrową gumę do żucia lub stosuj substy-
tuty śliny. Pamiętaj, że na jakość i komfort życia 
wpływa stan jamy ustnej. Nieleczone zapalenie 
dziąseł może stanowić ryzyko chorób serca, płuc, 
cukrzycy i udaru mózgu.

Bezpłatne badanie stomatologiczne dla senio-
rów odbędzie się w Akademickiej Poliklinice 
Stomatologicznej przy ul. Krakowskiej 26 we 
Wrocławiu.
Rejestracja pacjentów od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-15.00, tel. 71 784 03 61. 
Uwaga - liczba miejsc ograniczona!

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

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

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

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

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

REKLAMA
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Tłumy chętnych na spotkaniach 
Klubu Seniora Podróżnika

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Klub Seniora Podróżnika istnieje już od ponad dwóch lat i cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem. Do tego stopnia, że duża sala we Wrocławskim Centrum Seniora 
nie jest już w stanie pomieścić wszystkich klubowiczów i gości.

Zapisy na prelekcje
Jeśli zatem chcesz mieć pewność wejścia 
i zarezerwowane miejsce na prelekcji, zadzwoń 
i zapisz się. Zapisy dotyczą wszystkich, także 
zdeklarowanych członków klubu. – Niestety, ta 
piękna i ogromna sala jest już dla nas za mała 
i dlatego rozglądamy się za nowym miejscem, 
mając nadzieję na zmiany po wakacyjnej prze-
rwie – dodaje lider Klubu Seniora Podróżnika.
Na razie trzeba więc zapisywać się na spotkania 
we Wrocławskim Centrum Seniora, pl. Domini-
kański 6, tel. 71 772 49 40, w godz. 9.00-15.00 
lub wysyłając e-mail na adres:
elzbieta.iwanska@wcrs.wroclaw.pl. Zapisy pro-
wadzi pani Elżbieta Iwańska.

Wspomnienia z Maroko i Islandii
Spotkania podróżnicze w WCS przyciągają tłu-
my chętnych. Pod koniec stycznia odbyła się 
prelekcja i pokaz zdjęć z wyprawy do Maroka, 
o której opowiadała pani Teresa Szewioła, za-
palona podróżniczka, słuchaczka Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Kolejne, również bardzo udane spotkanie po-

święcone było wspomnieniom z po-
bytu w Islandii, którymi dzieliła 

się pani Anna Padewska (na 
zdjęciu). Klubowicze mieli 

okazję zobaczyć cudowne 
miejsca na wspaniałych 
fotografiach i usłyszeć 
niesamowite historie, 
których prelegentki same 
doświadczyły.

W podróż po  
Japonii i Afryce

Następne spotkanie Klubu Seniora Podróżnika 
odbędzie się 31 marca o godz. 14.00 we Wro-
cławskim Centrum Seniora przy pl. Dominikań-

skim 6, w sali nr 210. Zbigniew Kletowski opowie 
o Japonii, a prelekcji towarzyszyć będzie mini wy-
stawa zdjęć z tego kraju.
Dodatkową atrakcją stanie się pokaz filmów ze 
spacerów Klubu Seniora Podróżnika autorstwa 
pana Michała Dębińskiego, który dokumentuje 
spotkania klubowiczów.
28 kwietnia o godz. 14.00 pan Andrzej Rubaszko 
opowie o Afryce.
19 maja o godz. 14.00 podsumowanie w konkur-
sach i zabawach z nagrodami.  
Przypominamy, że na prelekcje obowiązują 
wcześniejsze zapisy!

Zwiedzanie Wrocławia
Spacery z przewodnikiem odbędą się 22 marca 
(wtorek, godz. 14.00) oraz 19 kwietnia (godz. 
14.00). W marcu spacer zostanie poświęcony 
zwiedzaniu barokowej Kaplicy Hochbergów i bł. 
Czesława. Koszt 5 zł. Natomiast kwietniowy, trzy-
godzinny spacer, przebiegnie szlakiem dzielnicy 
Czterech Świątyń. Koszt: 7 zł.

Dyżury i zapisy
Dyżury Klubu Seniora Podróżnika odbywają się 
we Wrocławskim Centrum Seniora przy pl. Domi-
nikańskim 6, w sali nr 28 w drugi czwartek mie-
siąca. Podczas dyżurów można zapisać się na 
wycieczki i spacery.
Do grona klubowiczów może dołączyć każdy 
senior. Członkostwo jest bezpłatne. Tematycz-
ny Spacer po Wrocławiu to opłata w wysokości  
5-7 zł od osoby. Z tej zbiórki opłacany jest profe-
sjonalny przewodnik, który oprowadza wyciecz-
kę.
Kontakt: Janusz Czech, lider i opiekun Klubu,  
tel. 797 163 682
Przerwa wakacyjna w działalności klubu potrwa 
od czerwca do sierpnia. – Wracamy od września, 
mam nadzieję, że już może z większą salą – 
mówi Janusz Czech.

MW

Klub Seniora Podróżnika rozpoczął 
działalność 15 listopada 2013 roku 

z inicjatywy Gazety Senior. W ostatnim 
czasie poszerzył ofertę o nową formę 
aktywności, czyli comiesięczny spacer 
po Wrocławiu z przewodnikiem. Dwa 
miesiące temu Janusz Czech, lider Klu-
bu Seniora Podróżnika opowiadał, że 
liczba zwiedzających przechodzi jego 
najśmielsze oczekiwania. Teraz okazało 
się, że wysoka frekwencja dotyczy także 
spotkań stacjonarnych – prelekcji i po-
kazów zdjęć.
Klubowicze spotykają się raz w miesią-
cu we Wrocławskim Centrum Seniora 
przy placu Dominikańskim 6, w dużej, 
przestronnej sali z wielkim ekranem do 
wyświetlania slajdów. Ale sala przezna-
czona na spotkania stała się już za mała 
w stosunku do liczby chętnych. – Ogrom-
na frekwencja na spotkaniach Klubu Se-
niora Podróżnika zmusiła nas do wpro-
wadzenia wcześniejszych  zapisów, które 
będzie przyjmować Wrocławskie Cen-
trum Seniora – tłumaczy Janusz Czech.
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pokoje gościnne
domki murowane
domki drewniane (Brda)
gospoda góralska
nowa sala bankietowa
duża altana grillowa

www.brenna-savana.pl     43-438 Brenna, ul. Jawornik 42     tel. 33 853 63 04,   kom. 504 991 910

REKLAMA

Regionalny Ośrodek 
Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”

Uzdrowisko Świnoujście S.A.
„Admira³ I” ul. ¯eromskiego 13, 72-600 Świnoujście 
tel. 91 321 21 85, 91 321 44 52 
www.uzdrowisko.pl
e-mail: rezerwacje@uzdrowisko.pl

Pobyty lecznicze 
w Uzdrowisku Świnoujście

Uzdrowisko Świnoujście S.A.

Uzdrowisko Świnoujście posiada wieloletnią 
tradycję leczniczą. W ramach skierowania 
NFZ odbywają się tu turnusy sanatoryjne 
i szpitalne oraz wczesna rehabilitacja kar-
diologiczna. Uzdrowisko jest fi rmą przyjazną 
seniorom, której główne wartości opierają 
się o tradycję, profesjonalizm i zdrowie. Pod 
opieką wykwalifi kowanej kadry można tu 
skorzystać z zabiegów leczniczych, rehabili-
tacyjnych oraz relaksacyjnych na najwyższym 
poziomie, z wykorzystaniem naturalnych su-
rowców: borowiny i solanki. 
Uzdrowisko zaprasza do nowo odrestau-
rowanego, utrzymanego w XIX-wiecznym 
stylu obiektu, położonego bezpośrednio 
przy promenadzie w nadmorskiej dzielnicy 
Świnoujścia. „Admirał I” znajduje się zaled-
wie 150 metrów od jednej z najpiękniejszych 
i najszerszych plaż w Europie. W 2014 r. prze-
szedł kapitalny remont, w wyniku którego po-
wstał budynek towarzyszący z kompleksem 
basenowym, strefą saun i jacuzzi oraz no-
woczesną bazą zabiegową. Obiekt jest przy-
stosowany dla potrzeb osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej.
Uzdrowisko Świnoujście oferuje pobyty w 53 
eleganckich, komfortowych pokojach 2-oso-
bowych, 3-osobowych i apartamentach.

Pakiet leczniczy
W cenie „Pakietu leczniczego” znajduje 
się: 7 noclegów (14, 21 noclegów) oraz ca-
łodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad i ko-
lacja w formie bufetu szwedzkiego). Pakiet 
obejmuje też wstępne badanie lekarskie, 
opiekę pielęgniarską, 15 zabiegów podczas 
pobytu tygodniowego, 30 zabiegów podczas 
pobytu 14-dniowego, 45 zabiegów przy po-
bycie 21-dniowym. Kuracjusze mogą korzy-
stać z basenu, sauny fi ńskiej, parowej i jacuz-
zi. Na terenie uzdrowiska jest dostęp do sieci 
internetowej. 
Na poprawę stanu zdrowia ma też wpływ od-
powiednie samopoczucie. A słoneczny taras, 
który wraz z ogrodem znajduje się na dachu 
budynku to idealne, zaciszne miejsce do od-
poczynku i nabrania sił. W przyziemiu do dys-
pozycji gości funkcjonuje zadaszony ogródek 
letni z widokiem na słoneczną promenadę. 
Nowoczesna, elegancka, klimatyzowana re-
stauracja spełni oczekiwania najbardziej wy-
magających kuracjuszy. Można tu zamówić 
dania kuchni polskiej i europejskiej serwowa-
ne oraz podane w formie bufetu szwedzkie-
go. Jest też bar kawowy. 
Dopłata do balkonu wynosi 10 zł/dzień. 
Szczegóły oraz pełen cennik dostępne są na 
stronie: www.uzdrowisko.pl.

Jeśli cierpisz na cukrzycę, masz problemy z sercem, ze skórą, pobyt w uzdro-
wisku w Świnoujściu pomoże Ci w wyjściu z choroby. Uzdrowisko specjali-
zuje się także w leczeniu schorzeń pulmonologicznych, reumatologicznych, 
laryngologicznych oraz otyłości.

Uzdrowisko dla seniora

W cenie „Pakietu leczniczego” 
zapewniamy:
• 7, 14 lub 21 noclegów
• całodzienne wyżywienie - śniadanie, 

obiad i kolacja w formie bufetu 
szwedzkiego

• wstępne badanie lekarskie
• opiekę pielęgniarską
• 15 zabiegów przy pobycie 7-dniowym
• 30 zabiegów przy pobycie 14-dniowym
• 45 zabiegów przy pobycie 21-dniowym
• korzystanie z basenu, sauny fi ńskiej, 

parowej oraz jacuzzi
• dostęp do sieci internetowej Wi-Fi

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora
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• 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

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny
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Giełda ofert turystycznych dla seniora

„Zamiłowanie do podróżowania zaszcze-
pili we mnie rodzice, którzy wiele lat temu 
jeździli po Polsce pociągami i autobusami” 
– tak Bolesław Osipik rozpoczyna opo-
wieść o niezwykłej pasji, o której można 
przeczytać na jego stronie internetowej: 
www.boleslawosipik.pl.
Podczas rozmowy dowiaduję się więcej. 
– Do czwartej klasy szkoły podstawowej 
razem z Mieczysławem, moim bratem bliź-
niakiem, oszczędzaliśmy w SKO. Rodzice 
dołożyli nam trochę pieniędzy i tak kupili-
śmy swoje pierwsze rowery. Jako 18-latek 
pojechałem na pierwszą dużą wyprawę. 
Jeździłem też motorowerem, w 1975 r. 
zwiedziłem w ten sposób Węgry, Rumunię, 
Niemcy.

Pan Bolesław miał też zabytkowy, nie-
miecki rower NSU Opel z 1931 r., na któ-
rym przejechał Euroregion Nysa, obejmu-
jący trzy przygraniczne obszary położone 
w środkowej Europie, u stylu granic Polski, 
Niemiec i Czech. Rower przekazał później 
do muzeum w Jeleniej Górze.
Od 1997 r. jest ambasadorem rowerowym 
tego miasta. Promuje je podczas swoich 
wycieczek, zabierając w podróże folde-
ry promocyjne o Jeleniej Górze, koszulki 
z emblematami regionu, gazety.
O jego pasji napisało już ponad 350 ga-
zet, w tym zagranicznych, „Gazeta Senior” 
będzie kolejną. – Zabiorę jej egzemplarz 
w moją kolejną trasę – obiecuje pan Bo-
lesław.

Od 50 lat jeździ rowerem po Polsce i Europie. Przejechał 
już ponad 500 tysięcy kilometrów, odwiedzając na swoim 
jednośladzie m.in. Węgry, Rumunię, Niemcy, Belgię, Holandię. 
Jest ambasadorem Jeleniej Góry, którą nieustannie promuje 
podczas swoich tras rowerowych.
Organizuje wystawy zdjęć ze swoich wypraw i razem z bratem 
bliźniakiem uczestniczy w spotkaniach bliźniaków na całym 
świecie.

Życie na rowerze

fot. archiwum prywatne Bolesław Osipik
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Giełda ofert 
turystycznych dla seniora

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

tel. 94 35 43 116, 94 35 43 211
, 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 zdrowie do Podczela

OFERUJEMY: 

wwiee ddooprzez cały rok

W cenie:
• 6 dni pobytu (5 noclegów 

w pokoju 2-os.),
• całodzienne wyżywienie,
• zabawy taneczne,
• codzienna poranna 

gimnastyka prowadzona przez 

• trzy godziny bezpłatnego 
korzystania z roweru w pobycie,

• jedną godzinę basenu dziennie.

W cenie:

MAJÓWKA PEŁNA ENERGII 
29.04 – 04.05.2016    375 zł / os.

REKLAMA

Naprawił ponad 1200 
rowerów
Rowery mają jednak to do siebie, że jak każdy sprzęt 
– zużywają się i psują. Bolesław Osipik, choć zna się 
na rzeczy, bo w swoim życiu naprawił ludziom ponad 
1200 rowerów, przy niektórych usterkach rozkłada 
ręce. Tak było podczas ostatniej wyprawy z Warsza-
wy do Wrocławia. – Mój rower nie nadawał się już 
ani do jazdy, ani do naprawy, na którą byłoby mnie 
stać. Wyceniono ją na 500 zł, a ja po prostu nie mam 
takich pieniędzy. Myślałem, że moje miasto mi pomo-
że i wesprze mnie fi nansowo, ale niestety, zawiodłem 
się – mówi z rozgoryczeniem.
Warto dodać, że pan Bolesław na wydatki związane 
z podróżami zarabia sprzedając złom i makulaturę 
oraz naprawiając rowery. Bo emeryturę ma zbyt ni-
ską. Często się zdarza, że ludzie sami mu pomagają, 
widząc jego ogromną pasję, trwającą nieprzerwanie 
od pół wieku. – Miałem pieniądze na 2 tygodnie trasy, 
a byłem przez miesiąc, bo ludzie mi pomogli – po-
twierdza.

Pomaga seniorom
Jest też prawdziwym społecznikiem, bo sam poma-
ga starszym, samotnym ludziom. – Pomagam dwóm 
paniom, już po 90-tce, mieszkankom Jeleniej Góry. 
Zrobię zakupy, wykupię leki, przyniosę węgiel, wyjdę 
z psem na spacer. A jak potrzeba, naprawię zepsuty 
zamek w drzwiach albo jak z elektryką coś się stanie, 
naprawiam też meble. Lubię pomagać, udzielać się 
społecznie, to mi daje radość, spełnienie, satysfak-
cję.
Turystyka to dla mnie wszystko! – podkreśla pan 
Bolek. Nazywają go „jeleniogórskim Rambo”, bo nie-
straszne mu wichry ani mrozy. – Tak, zimą też jeżdżę 
– przyznaje. – Jechałem przy minus 14 stopniach, 
było ślisko, twarda od lodu powierzchnia, zaliczyłem 
trzy wywrotki.

Spotkania bliźniaków, 
fotografi czne wystawy
Od 38 lat żonaty, ma dwoje dzieci. Czy żona nie de-
nerwuje, że jej mąż tyle dni spędza w rowerowych 
podróżach? – Nie, na szczęście nigdy nie usłyszałam 
od żony, że to jej przeszkadza. Nie jeździmy razem, 
bo żona woli mniej aktywny odpoczynek. Teraz jeż-
dżę też bez brata, bo jest po operacji kolana, mam 
nadzieję, że szybko wróci do formy.
5-6 tysięcy kilometrów rocznie. To tyle, ile niektórzy 
kierowcy przejeżdżają samochodem.
Oprócz turystyki pan Bolesław razem z bratem 
uczestniczy w spotkaniach bliźniaków, organizuje też 
wystawy fotografi czne poświęcone rowerowym wy-
prawom.

A jako cyklista z 50-letnim stażem zaleca młodym 
rowerzystom, aby przede wszystkim regularnie tre-
nowali. – Ważne jest, żeby nie przesadzić ani w jed-
ną, ani w drugą stronę. Pomalutku, powolutku, ale 
regularnie zwiększać dystanse. I przede wszystkim 
w każdą długą trasę zabierać ze sobą trzy podstawo-
we produkty: czekoladę, banana i napój marchewko-
wy. To lepsze i zdrowsze od tych wszystkich witamin 
w pastylkach i energetycznych, tak modnych ostat-
nio, napojów – radzi.
Wystarczy na niego popatrzeć, aby uwierzyć w to, 
co mówi. 67-letni emeryt podkreśla, że nie zamierza 
rezygnować ze swojej rowerowej pasji, a przed nim 
wciąż nowe wyzwania.

Magda Wieteska

fot. archiwum prywatne Bolesław Osipik

Klub Seniora Podróżnika poleca:

609 941 775
509 550 645

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

Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK

19-22 maja SŁOWACJA 

7-10 lipca SZCZECIN od A do Z 
- STARGARD perła gotyku pomorskiego 

Bardejov ze starówką wpisaną na listę UNESCO, Bardejovske 
Kupele – jedno z najpiękniejszych uzdrowisk Słowacji (zwiedza-
my także skansen), Koszyce – jedno z najpiękniejszych miast Sło-
wacji (rynek, katedra), Preszov – równie piękne miasto (rynek, 
świątynie). Baza w Krynicy Zdroju. Ponadto dwie najpiękniejsze 
w okolicy cerkwie – Tylicz i Szczawnik oraz wjazd kolejką na 
Jaworzynę Krynicką, spacer z przewodnikiem po uzdrowisku 
(Muzeum Nikifora, hotel Patria, Łazienki, Pijalnia, Góra Parkowa).

19 marca Bautzen Miasto Wież

9 kwietnia Strzegom – Świebodzice
odwiedzimy m.in. sklep � rmowy Śnieżki 

16 kwietnia Moritzburg zamek – Radebeul 
Muzeum Karla Maya – Radeberg browar
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• dogodna lokalizacja w centrum uzdrowiska
• szeroka gama zabiegów 
• kriokomora i minitężnia
• smaczne i zdrowe posiłki wg receptury dietetyka
• imprezy kulturalno-rozrywkowe

Ciechocinek to najbardziej znane i największe 
uzdrowisko nizinne w Polsce, które swoją po-

złożom solanek ciepliczych oraz tężniom solan-
kowym. Dzięki obecności chlorku sodu, związ-
ków wapnia, magnezu, żelaza i wolnego siarko-
wodoru, jodu, bromu i innych mikroelementów 
– ciechocińska solanka posiada wybitne właści-
wości lecznicze.
Sanatorium Uzdrowiskowe MAX położone jest 
w otoczeniu zagospodarowanego parku oraz 
w dogodnej lokalizacji w sercu Uzdrowiska. Ku-
racjusze mogą tu korzystać z szerokiej oferty 
specjalistycznych zabiegów leczniczych z wyko-
rzystaniem naturalnych produktów (ciechociń-
ska solanka, borowina, emulsja do kąpieli na ba-
zie mineralnej wody siarczkowej z Uzdrowiska 
Busko Solec Zdrój), zabiegów rehabilitacyjnych, 
w tym również z kriokomory, a także specjali-
stycznych pakietów pobytowych.

Pod opieką lekarzy specjalistów
Sanatorium zaprasza na leczenie uzdrowiskowe 
na podstawie skierowań z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia oraz na indywidualne lub grupowe 
pobyty pełnopłatne. Obiekt dysponuje nowo-
czesną bazą zabiegową skomunikowaną z czę-
ścią hotelową. Wszystkie zabiegi leczniczo-reha-

bilitacyjne zlecane są przez lekarzy specjalistów 
-

nej, rehabilitacji, chorób wewnętrznych zatrud-
nionych na miejscu. Leczone są tu choroby: 
układu mięśniowego, układu kostno-stawowe-
go, zwyrodnień kręgosłupa, przemiany materii, 
urazowo-ortopedyczne, dróg oddechowych, 
zaburzenia krążenia obwodowego o etiologii 
miażdżycowej, cukrzycowej oraz schorzenia 
reumatyczne.

Minitężnia, wieczorki taneczne
Sanatorium MAX oferuje 130 miejsc nocle-
gowych w pokojach 1 –, 2 – i 3 – osobowych 
o zróżnicowanym standardzie. Do dyspozycji 
gości jest także wypoczywalnia z minitężnią 

kulturalne oraz wieczorki taneczne przy muzyce 
na żywo.
Z okazji inauguracji działalności pod nazwą Sa-
natorium Uzdrowiskowe MAX przygotowano 
oferty na pobyty indywidualne oraz grupowe ze 
specjalnymi rabatami w zależności od terminu 
pobytu oraz liczby osób w grupie. Sanatorium 
Uzdrowiskowe MAX wyróżniają bardzo konku-
rencyjne ceny w stosunku do jakości i pakietu 
oferowanych usług, miła obsługa oraz przepysz-
na, domowa kuchnia. 

REHABILITACJA 
LECZENIE UZDROWISKOWE  

ZDROWY STYL ŻYCIA

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX 
zaprasza do Ciechocinka

Skierowania z NFZ i pobyty pełnopłatne

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX
ul. Lorentowicza 4, 87 - 720 Ciechocinek 
tel. 54 234 76 10, kom. 721 347 900 
marketing@maxsanatorium.pl
www.sanatoriummax.pl 

Sanatorium w Ciechocinku 
w nowej odsłonie
Sanatorium Uzdrowiskowe MAX w Ciechocinku w nowym roku 
zainaugurowało swoją działalność. Z tej okazji przygotowano spe-
cjalne promocje i rabaty na pobyty leczniczo- rehabilitacyjne oraz 
uzdrowiskowo-wypoczynkowe.

ocinku

iechocinku w nowym roku 
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Ośrodek Wypoczynku 
i Rekreacji Venus
ul. Bursztynowa 6 (wjazd od ulicy 
Nadmorskiej), 72-330 Mrzeżyno

www.spa-venus.pltel. 91 38 66 230/232

Oferta ważna w terminie: 03.09 – 19.12.2016 

Pakiet obejmuje:
• noclegi w komfortowych pokojach
• znakomite śniadania i obiadokolacje 

w formie bufetu
• 2 zabiegi dziennie
• wieczorek taneczny przy muzyce 

na żywo
• kijki do Nordic Walking
• korzystanie z basenu, saun, jacuzzi, 

kortu i sprzętu sportowego

PAKIET 
SENIOR 50+ 
z zabiegami

Ośrodek Wypoczynku 
i Rekreacji Venus

8 dni – od 925 zł
15 dni – od 1850 zł

recepcja@spa-venus.pl

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora

REKLAMA

W 2007 r. przez tydzień razem z córką gościłam 
w Tunezji. Trafi łyśmy do Susse, największego 
i najpiękniejszego kurortu tego kraju. Mieszkały-
śmy w hotelu z basenem, oddalonym od drogi 
szybkiego ruchu, w pobliżu promenady nadmor-
skiej.
Z wycieczki tej do dziś towarzyszą mi niezapo-
mniane wrażenia.
Zwiedziłyśmy Muzeum Narodowe Bardo, słyną-
ce z największej w całej Afryce Północnej kolekcji 
mozaik. Kolekcja ta składa się z pamiątek z cza-
sów rzymskiego panowania. Mozaiki przedsta-
wiają różne sceny i obrazy, np. Daniela w jaskini 
lwa, budowniczych przy pracy, chrześcijańskie 
symbole (gołębie, winogrona). Można zobaczyć 
tu sceny ofi ar składanych bogom w słusznej in-
tencji, np. prośbach o deszcz – najpierw ofi arę 
składano z młodych chłopców, a później ze zwie-
rząt. Zachowały się też punickie sarkofagi. Zwie-
dzać można również sale i przedsionek haremu.

Państwo policyjne
18 marca 2015 r. doszło w Tunisie do zamachu 
terrorystycznego. Śmierć poniosły 23 osoby 
zwiedzające Muzeum Bardo. Osiem lat wcze-
śniej, gdy zwiedzałam muzeum, już słyszało się, 
że Tunezja to państwo policyjne, choć nikt z nas 

Pani Maria Marchwicka, 
uczestniczka warsztatów 
dziennikarskich na UTW 
w UWr. prowadzonych przez 
Magdę Wieteską, jest zapaloną 
turystką. Tym razem dzieli 
się z naszymi czytelnikami 
wrażeniami z pobytu w Tunezji.

Moja przygoda z Afryką

fot. Archiwum prywatne Marii Marchwickiej, Kartagina – łaźnie

 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
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Sanatorium St. Lukas oferuje:
 � pobyty 7 lub 
13-noclegowe

 � pokoje 1-, 2-, 
3-osobowe z łazienkami

 � 3 posiłki dziennie 
w formie bufetu

 � basen, sauny, jacuzzi
 � baza rehabilitacyjna
 � bogata oferta zabiegów 
Spa&Wellness

Sanatorium St. Lukas
ul. Sienkiewicza 21
59-850 Świeradów Zdrój
tel. 75 782 10 00     www.hotel-lukas.pl     www.hotel-lukas.pl

OFERTY 
SPECJALNE 
DLA KLUBÓW 
SENIORA!

REKLAMA

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny

Turnusy maj, czerwiec i wrzesień 2016
• 8 dni od 497 zł (7 noclegów)     

• 11 dni od 710 zł (10 noclegów) 

Star Łeba zaprasza na wypoczynek nad morzem
WIOSNA I JESIEŃ 2016 
DLA SENIORÓW 55+

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

Cena zawiera:
 ͫ noclegi w wygodnych pokojach  
2-osobowych basic 

 ͫ pyszną kuchnię – PEŁNE WYŻYWIENIE  
3 x dziennie

 ͫ bezpłatny bezprzewodowy internet
 ͫ rowery na jeden dzień gratis
 ͫ biesiadę grillową 1 x w turnusie
 ͫ i wiele innych atrakcji

Wybrzeże ma więcej uroku  
poza wakacyjnym szczytem.
Wybrzeże ma więcej uroku  

poza wakacyjnym szczytem.

Giełda ofert turystycznych dla seniora
wtedy nie brał tego do serca. Zastanawiało nas jedy-
nie, że hotele są ogrodzone, a żaden z tubylców, poza 
obsługą, nie może wejść na ich teren. Przed bramą 
stało dwóch ochroniarzy, którzy wpuszczali tylko tury-
stów, odznaczających się specjalnymi bransoletkami 
na rękach.

Kartagina i Medyna
Kartaginę od Tunisu dzieli zaledwie 15 kilometrów. 
W Parku Archeologicznym mieszczą się łaźnie rzym-
skie i pozostałości rzymskich willi. Na zboczach wzgó-
rza widać wysokie ściany domów. Przez ostatnich 10 
lat archeolodzy prowadzili tu prace wykopaliskowe, 
aby ratować resztki zabytków. W parku rosną krzewy 
pieprzu (pocierając ich liście, poczujemy zapach tej 
przyprawy), a wiosną kwitną drzewa granatów.
Zwiedziłyśmy Medynę ze starą zabudową mieszkalną 
oraz licznymi meczetami, a także urokliwe miastecz-
ko artystów – Sidi Bou Said, położone na wzgórzu. 
Przyjeżdżają tu zamożni Tunezyjczycy w podróż po-
ślubną.  

Legenda muzułmańska
Legenda muzułmańska głosi, że św. Franciszek od-
szedł niespostrzeżenie ze swojej armii, ożenił się 
z Berberyjką i stał się miejscowym świętym. Spowo-
dował też, że w Sidi Bou Said, słynącym z umiejętno-
ści leczenia reumatyzmu, przestały żądlić skorpiony. 
Na szczycie starożytnego przylądka Kartaginy zbudo-
wano klasztor, aby chronić wybrzeże przed chrześci-
janami i łupieżcami. W tej właśnie twierdzy zmarł św. 
Franciszek.

Nocowanie na plaży
Dalszy ciąg naszej wycieczki to Tunis, stolica Tunezji, 
chyba jedyne miasto w tym kraju, gdzie przestrzega 
się przepisów drogowych. Spacerując promenadą za-
uważyłam, że pod wieczór całe rodziny Tunezyjczy-
ków – z dziećmi, bagażami, kierują się w stronę plaży. 
Jak się okazało, zostają tam na całą noc. Powód jest 
bardzo prozaiczny – w domach jest bardzo gorąco, 

fot. Archiwum prywatne, Port El Kantaoui. Na zdjęciu widać piękny kaktus, niestety, nie kwitnie

fot. Archiwum prywatne, Aleja parkowa w Kartaginie
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REKLAMA

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

Świnoujście Hotel *** Rybniczanka
Kołobrzeg Hotel*** Górnik
Sarbinowo Hotel*** Jawor
Wisła Pensjonat*** Ogrodzisko
Krynica Zdrój DWL Jagiellonka
Piwniczna Zdrój OLW Smrek
Bukowina Tatrzańska OW Morskie Oko
Szczytna OW Relax

Wszystko co najlepsze 
w wypoczynku w Polsce
SIEC HOTELI I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH W POLSCE

Rezerwuj przez internet:
www.nat.pl

Wczasy 7 dniowe 
z wyżywieniem, 
zabiegi, programy 
specjalistyczne

Zadzwoń i zapytaj 
o ofertę dla siebie!

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51
32 661 12 74
32 325 04 80-81

KWIECIEŃ 
wczasy 7 dni 
w dobrej cenie

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora

a na klimatyzację mogą pozwolić sobie tylko nieliczni. 
Prąd w Tunezji jest bardzo drogi.

Prawa kobiet
Nauka w Tunezji jest obowiązkowa, ale uwaga – tylko 
w gimnazjum, bo w liceum już nie.
Tunezja to najbardziej liberalny kraj arabski, o czym 
świadczą m.in. rozbudowane prawa kobiet. Kobiety 
zawdzięczają je pierwszej żonie pierwszego prezy-
denta tego kraju – Habiba Burgiby, która była Fran-
cuzką. Niektórzy uważają, że to ona przekonała męża 
do kilku wielkich reform, m.in. zniesienia wielożeń-
stwa czy zaprzestania noszenia tradycyjnych chust 
przez kobiety arabskie. Tunezyjki mają nawet własne 
święto kobiet obchodzone 13 sierpnia.
Kobiety odgrywają również znaczącą rolę w tutejszym 
rządzie i dyplomacji. Dziewczęta stanowią 55 procent 
studentów na uniwersytetach. Od 1967 r. zalegalizo-
wano aborcję, dostępną obecnie na życzenie kobie-
ty i bezpłatną. W Tunezji istnieje legalna prostytucja 
oraz domy publiczne.

Warte uwagi
Wybierając się na wypoczynek do tego kraju należy 
pamiętać, że jest to kraj muzułmański, gdzie spoży-
wanie alkoholu jest zabronione. Warto popróbować 
miejscowych przysmaków: owoców morza, baraniny, 
koźliny. Owoce w Tunezji dojrzewają jednak dopiero 
w październiku. Niestety, woda jest tu bardzo droga, 
a należy pić tylko butelkowaną.
Tunezyjczycy to niezwykle gościnny naród. Chętnie 
wybrałabym się tu ponownie, gdybym wiedziała, że 
nie grozi mi żadne niebezpieczeństwo.

Maria Marchwicka

fot. Archiwum prywatne, Mury Mediny. W tle wspaniały oleander.

fot. Archiwum prywatne, Bajkowy Port El Kantaoui
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Ośrodek 
Wypoczynkowo-Leczniczy 
„OPOLE”w Dźwirzynie k/Kołobrzegu

- wczasy dla seniora
- turnusy rehabilitacyjne (PFRON)
- wczasy wypoczynkowe

Zapraszamy!

Ośrodek 
Wypoczynkowo-Leczniczy 

Po zdrowie nad Bałtyk!

Rezerwacje:
tel. 77 441 80 02, 94 358 54 95
www.osrodek.opole.pl

REKLAMA

Gazeta Senior 
Wrocław tylko 24 zł Prenumerata

z dostawą do domu

Dostąpne są również 
wydania Gazety Senior 

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 Wrocław
lub Kraj/ Poznań (jeśli zamawiasz inne wydanie, szczegóły patrz poniżej)

Dane Zleceniodawcy (Prenumeratora):
Imię i Nazwisko

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

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.

4 
wydania

Pytania dotyczące prenumeraty tel. 505 151 952Poznań (tylko 24 zł) 
dwumiesięcznik

Kraj (tylko 20zł)
kwartalnik

6 
wydań

6 
wydań

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatnyGiełda ofert turystycznych dla seniora

Hotel*** Caspar
Pl. Piastowski 28, 58-560 Jelenia Góra
tel. 75 64 55 001, kom. 665 501 228 
recepcja@caspar.pl, www.caspar.pl

 ͫ eleganckie wnętrza
 ͫ wykwintna kuchnia
 ͫ Strefa Wellnes DW KINGA

Kacwin, ul. Św. Anny 12
34-441 Niedzica
tel. 18 26 27 203
kom. 513 013 925
www.dziwisz.pl

Oferta ośrodka:
 ͫ świetlica – stół do ping-pon-
ga, piłkarzyki, bilard

 ͫ zielony teren rekreacyjny
 ͫ wypożyczalnia rowerów
 ͫ biesiada z kapelą i ogniskiem
 ͫ wycieczki: Trzy Korony, 
Spływ Dunajcem, Niedzi-
ca, Jezioro Czorsztyńskie, 
Szczawnica, Słowacja

Dom  
Wypoczynkowy 
KINGA

 ͫ pokoje 2,3,4-os. z 
łazienkami 

 ͫ apartamenty 4-6 os.
 ͫ wyżywienie HB/FB 
– pyszne domowe 
jedzenie

SPECJALNA OFERTA DLA GRUP SENIORÓW
JESIEŃ W PIENINACH – JUŻ OD 50 zł / doba
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Biuro Turystyczne ELIN
Elegancko Luksusowo I Niedrogo

ul. W. Rejtana 9, Wrocław
tel. 71 342 06 20, 71 341 90 11
www.elin.pl

MAJÓWKA: 
Polska, Czechy, Austria, Węgry

Oferty dla osób indywidualnych 
i grup zorganizowanych.

Wczasy krajowe i zagraniczne 
Wycieczki

REKLAMA

„Bieg bez medalu” to impreza sportowo-re-
kreacyjna mająca na celu pomoc osobom 
niepełnosprawnym, a dokładniej Darii i Oliwii 
Nowak, podopiecznym fundacji „Potrafi ę Po-
móc”.
Uczestnikiem biegu głównego na dystansie 
10 km może zostać każda osoba, która ma co 
najmniej 16 lat. Warunkiem udziału w biegu 
na 3 km, 6 km i 9 km jest przedstawienie ak-
tualnego zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do udziału w biegu lub wła-
snoręczne złożenie podpisu pod oświadcze-
niem o zdolności do udziału w biegu na wła-
sną odpowiedzialność. Wszyscy zawodnicy 
powinni mieć przy sobie dowód osobisty lub 
paszport oraz potwierdzenie dokonania wpła-
ty startowego, czyli darowizny: 33 zł (uczest-
nik biegu na 3 km), 36 zł (uczestnik biegu na 

6 km) oraz 39 zł (uczestnik biegu na 9 km) na 
konto bankowe Organizatora lub w dniu za-
wodów. Dane do przelewu: Fundacja Potrafi ę 
Pomóc, ul. Cybulskiego 35H, Wrocław 50-
205, mBank 60 1140 2004 0000 3502 7501 
0722 z dopiskiem „Bieg dla Darii i Oliwi”
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na 
stronie internetowej www.biegbezmedalu.pl, 
portalu Maratony Polskie lub 2 kwietnia w biu-
rze zawodów od godziny 8.00 do 10.45
Bieg rozpocznie się o godzinie 
11.00 w Parku Wschod-
nim przy ul. Kra-
kowskiej.

Seniorze – pobiegnij bez medalu!
Co? Bieg na 3, 6 lub 9 km. 
Kiedy? 2 kwietnia. 
Gdzie? W Parku Wschodnim. 
Po co? Aby pomóc Darii i Oliwii Nowak, 
podopiecznym fundacji „Potrafi ę Pomóc”.

Podaruj 1%
KRS 0000303590
Cel szczegółowy: 
Daria i Oliwia Nowak

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora

• 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 
28.08 – 9.09     780zł/os

31.05 – 12.06   
12.06 – 24.06   

12 
dni

Jesień

Ośrodek Wczasowy „Słoneczko”
ul. Nadmorska 76, 76-212 Rowy

tel. 59 814 19 50, kom. 606 99 15 54 
www.tanie.domkinad-morzem.pl

Wypoczynek nad morzem
od maja do września

DOMKI dwupoziomowe, 4-osobowe
- 50 metrów do morza
- w otoczeniu lasu sosnowego
- pełne wyposażenie
- stołówka w ośrodku

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

w cenie pobytu:
4 – dniowy:

3 x nocleg, śniadanie, obiadokolacja
Cena: 350 zł/os, dzieci 3-10 lat – 200 zł

5 – dniowy:
4 x nocleg, śniadanie, obiadokolacja

Cena: 425 zł/os, dzieci 3-10 lat – 250 zł

6 – dniowy:
5 x nocleg, śniadanie, obiadokolacja

Cena: 490 zł/os, dzieci 3-10 lat – 300 zł 

Do każdego pobytu GRATIS:
1 x godzina sauny i bilarda /dziennie

Parking, Ping-Pong, 
Ognisko z pieczeniem kiełbas

REKLAMA

Luksusowe 5-� obowe
apartamenty z widokiem 

na mo� e w T� ęsa� u

Terminy: 27.05 - 10.07.2016 or�  20.08 - 11.09.2016

Zar� erwuj już dziś!

tel. 605 532 000
www.baltykzaoknem.pl

• każdy Apartament posiada 3 kondygnacje:
parter: pokój kominkowy z łazienką 
i aneksem kuchennym
piętro: pokój dzienny z łazienką
poddasze: sypialnia

• duży balkon z widokiem na morze
• miejsce parkingowe przy budynku 

na ogrodzonej posesji 

każdy Apartament posiada 3 kondygnacje:

– Nasza redakcja już od kilku lat prowadzi projek-
ty, których celem jest poprawa wiedzy seniorów na 
temat fi nansów. Tym razem nacisk położyliśmy na 
kwestie dotyczące domowego budżetu seniora i ak-
tualnej oferty rynkowej. Chcemy, aby nasi czytelnicy 
rozumieli, co kryje się za ubezpieczeniem, kredy-
tem. Żeby nie bali się nowych rozwiązań i korzystali 
z nich, ale rozsądnie. W tym roku postawiliśmy na 
bezpośrednie spotkania z seniorami. Widzimy, że 
jest to potrzebne, zgłosiło się mnóstwo organizacji 

senioralnych – mówi Łukasz Marszałek, prowadzący 
warsztaty.  
Wcześniej redakcja realizowała m.in. kilka projektów 
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej, publikując cykle artykułów 
edukacyjnych na łamach Gazety Senior. – Ważne 
było dla nas, aby o tych trudnych kwestiach fi nanso-
wych opowiadać w sposób prosty. Myślę, że to dzięki 
temu zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem – 
dodaje redaktor naczelna Linda Matus.

Warsztaty edukacyjne 
z Gazetą Senior

W lutym tego roku Gazeta Senior rozpoczęła cykl warsztatów edukacyjnych 
dotyczących fi nansów. Warsztaty prowadzi £ukasz Marszałek, ekspert Gazety 
Senior. Zajęcia odbywają się w klubach seniora i uniwersytetach trzeciego wieku, 
które zgłosiły chęć udziału.

fot. Klub Seniora przy Sp. Mieszkaniowej "Cichy Kącik"przy ul. Ścinawskiej / Warsztaty Finansowe Gazety Senior

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatnyFinanse
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REKLAMA

Bezpłatna pomoc Gazety Senior 
przy wyborze kredytu, ubezpiecznia.
Specjaliści Działu fi nansowego Gazety Senior zapewniają bezp³atn¹ pomoc 
w porównaniu kredytów gotówkowych i hipotecznych oferowanych przez większość 
banków w Polsce oraz doradztwo w wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawdzimy 
zdolność kredytową, policzymy miesięczną ratę i całkowity koszt kredytu w wielu 
bankach a także pomożemy w złożeniu wniosku i zawarciu umowy kredytowej.

Zapraszamy do sprawdzenia wysokości składki ubezpieczenia mieszkania lub samochodu. 
Pomagamy w uzyskaniu polisy ubezpieczenia na życie, NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków), 
ubezpieczenia asysty medycznej (wizyta lekarza, pielęgniarki w domu, dowóz leków) oraz OC 
w życiu prywatnym (np. odszkodowanie na wypadek zalania mieszkania sąsiada). W ramach edukacji 
fi nansowej, prezentujemy tabelę zawierającą listę najpopularniejszych ryzyk w życiu seniora oraz listę 
ubezpieczeń chroniących przed nimi:

Bezpłatne policzenie składki w Państwa indywidualnym 
przypadku i pomoc w uzyskaniu polisy:
Dzia³ Finansowy Gazety Senior, tel. 608 352 098

* Ostateczna wysokość składki zależy od wybranego towarzystwa ubezpieczniowego, wysokości ubezpieczenia, innych czynników wpływających na ryzyko ubezpieczeniowe – np. 
wielkość mieszkania, miejsce zamieszkania, posiadanie zabezpieczeń antywłamaniowych, etc.

Co może Ci się przytrafi ć. Jakie ubezpieczenie musisz 
posiadać, aby otrzymać 
odszkodowanie / pomoc?

Wysokość składki 
ubezpieczniowej*.

Złamanie nogi, ręki, skręcenie / zwichnięcie kostki, 
uszkodzenie uzębienia, uszkodzenie rdzenia kręgowe-
go, inne uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku

NNW – Następstwa Nieszczęśliwych 
Wypadków

Od 30 zł rocznie

Zalanie lub pożar własnego mieszkania Ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych 
zdarzeń losowych

Od 45 zł rocznie

Włamanie do mieszkania i kradzież Ubezpieczenie wyposażenia mieszkania 
od kradzieży

Od 45 zł rocznie

Zalanie mieszkania sąsiada, pogryzienie przechodnia 
przez naszego psa

OC w życiu prywatnym 
(Odpowiedzialność Cywilna)

Od 45 zł rocznie

Nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek wymagający 
pomocy medycznej

Medical Assistance (Pomoc Medyczna) Od 40 zł rocznie

Uszkodzenie zamka do drzwi uniemożliwijące dostanie 
się do mieszkania, cieknąca pralka, wyciek z baterii zle-
wozmywaka, uszkodzony piekarnik, inne wymagające 
pomocy specjalisty

Home Assistance (Pomoc fachowca – ślusarz, 
hydraulik, elektryk, etc.)

Od 30 zł rocznie

£ukasz Marsza³ek
Ekspert Gazety Senior ds. fi nansów 
tel. 608 352 098

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

Finanse
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Edukacja
Wydawnictwo PWN
www.ksiegarnia.pwn.pl

Żak
Wrocław, ul. Krupnicza 2/4

71 794 58 13

Finanse
Marszałek
kredyty, ubezpieczenia

608 352 098

Informacja
Portal dla seniorów
www.gazetasenior.pl

Wrocławskie Centrum 
Seniora 
Wrocław, pl. Dominikański 6

71 344 44 44

Kultura i rozrywka
Muzeum Porcelany
Wałbrzych, ul. 1 Maja 9

74 664 60 30

Opera Wrocławska
ul. Świdnicka 35

71 370 88 80

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

71 784 31 82

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

71 796 77 34

Dom Seniora Paraiso
Brenna, ul. Wiejska 5

33 484 77 00

Holistic Care
www.holisticcare.pl

71 307 37 47

Ostatnia droga
ARCHON                                 71 332 60 60
Wrocław, ul. Hallera 112
Wrocław, ul. Bogusławskiego 33
Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 49
Wrocław, ul. Krzywoustego 287 
Wrocław, ul. Kiełczowska 90
Wrocław, ul. Traugutta 67
Wrocław, ul. Włodkowica 37
Wrocław, ul. Trzebnicka 64
Wrocław, ul. Warszawska 2
Kiełczów, ul. Wilczycka 53
Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 43

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

71 795 67 89
71 344 65 84

Turystyka
Alga
Mrzeżyno, ul. Wojska Polskiego 16,17

91 386 62 66

Biuro Obsługi Turystycznej 
PODRÓŻNIK
www.botpodroznik.pl

509 550 645 
609 941 775

Biuro Turystyczne Elin
Wrocław, ul. W. Rejtana 9

71 342 06 20

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

DW Kinga
Kacwin, ul. Św. Anny 12

18 262 72 03

Hotel Artus Prestige SPA
Karpacz, ul. Wilcza 9

75 712 20 48

Hotel Caspar
Jelenia Góra, Pl. Piastowski 28

75 64 55 001

Hotel Cieplice
Jelenia Góra, ul. Cervi 11

75 755 10 41

Luksusowe apartamenty 
nad morzem
www.BaltykZaOknem.pl

605 532 000

Nadwiślańska Agencja 
Turystyczna
www.nat.pl

32 326 23 50

Nad Wodospadem
Międzybrodzie Bialskie
ul. Medyków 19

796 862 060

ORW Polonez
www.polonez.msu.pl

512 419 000

OW „BRYZA”
Pogorzelica, ul Teligi 11

503 735 936

OW Komandor
www.owkomandor.pl

91 386 30 19

OWL Opole
www.osrodek.opole.pl

77 441 80 02

OWR Venus
Mrzeżyno, ul. Bursztynowa 6

91 386 62 30

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

OW Słoneczko
Rowy, ul. Nadmorska 76

59 814 19 50

OW Star
Łeba, ul. Brzozowa 16

59 866 51 45

Sanatorium St. Lukas
Świeradów Zdrój, ul. Sienkiewicza 21

75 782 10 00

Sanatorium Uzdrowiskowe 
MAX
Ciechocinek, ul. Lorentowicza 4

54 234 76 10

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

94 35 431 16

Sandra Spa 
www.sandraspa.eu

91 387 86 62

Uzdrowisko Świnoujście S.A
Świnoujście, ul. Żeromskiego 13 

91 321 21 85

Willa Wolność
Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój

74 866 14 60

Zającówka
Szklarska Poręba, ul. Krasińskiego 3

500 092 493

Zakupy
Bernardinum Wydawnictwo
www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl

58 531 64 81

Centrum Handlowe ASTRA
Wrocław, ul. Horbaczewskiego 4-6
Wrocław, ul. Słubicka 18 (CH TGG)
www.astra.wroc.pl

Feeria Wydawnictwo
www.wydawnictwofeeria.pl

Krzesełka schodowe
www.windy-schodowe.pl

692 449 474

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

71 757 53 47

Niezbędnik
Zdrowie i uroda
Affi dea 
Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wrocław,  ul. Traugutta 116

22 44 11 111

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

71 715 01 11

Dental Med
Wrocław, ul. Kamieńskiego 142 

71 327 63 13

Dolnośląskie Centrum 
Rehabilitacji
Kamienna Góra, ul. Korczaka 1

75 645 96 00

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

71 346 81 55
76 850 97 40

Leczsiezagranica.pl 22 290 61 61

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

22 228 20 13

Polski Związek Głuchych
Wrocław, ul. Braniborska 2/10

71 355 67 19

Proktis-M
Produkt dostępny w aptekach.

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

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

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

71 344 81 20

Soraya
Kosmetyki dostępne w drogeriach 
i sklepach kosmetycznych

Spektrum Ośrodek 
Okulistyki Klinicznej
Wrocław, ul. Zaolziańska 4

71 344 22 66

REKLAMA

POGOTOWIE
ŚLUSARSKIE

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

 � zamki
 � wkładki
 � montaż
 � wymiana
 � naprawa

KOPIOWANIE 
KLUCZY

 � domowych, samochodowych 
i pocztowych


