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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
ŚLUSARSKIE

PORCELANA 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

duża czcionka

40 lat minęło…!,
str. 4 - 5

2016

Odpady wymagające opakowania są przyjmowane tylko w szczelnych, niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadów.    
Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić.
Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańca.

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK czyli gdzie można oddać
stare meble, dywany i odkurzacze 

We Wrocławiu działają dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) 

ul. Kazimierza Michalczyka 9
poniedziałek - piątek w godz. od 8.00 do 17.00

w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00

ul. Janowska 51
poniedziałek - piątek w godz.  od 7.00 do 15.00

Mieszkańcy Wrocławia do PSZOK mogą bezpłatnie oddać:

Więcej na stronie www.ekosystem.wroc.pl

8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9. zużyte baterie i akumulatory;
10. przeterminowane leki;
11. oleje silnikowe;
12. farby, kleje;
13. środki ochrony roślin;
14. niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady 
betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady 
z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

1. odpady wielkogabarytowe;
2. papier i tekturę;
3. tworzywa sztuczne;
4. drewno;
5. metale;
6. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie) 
- jednorazowo do 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120l;
7. zużyte opony;

Co na sprawne stawy? 
Ruch i dieta!, str. 10 - 13

Jedzmy kaszę!

EKO Poradnik

str. 20 - 23



2 Rozmowa z Gwiazdą

W domu nie żartuję
Sobotnie przedpołudnie, piękna słoneczna pogoda na wrocławskim 
Rynku, cień parasoli słynnej kawiarni „Literatka”…  Urocza, 
dowcipna rozmowa z Panem Stanisławem Szelcem, jak mówi 
o sobie – człowiekiem w wieku pomaturalnym.
Członek Kabaretu Elita, który swoją karierę zaczynał w legendarnym 
teatrze Kalambur, słuchaczom Radia Wrocław znanym z radiowej 
wersji Kabaretu Elita, czyli Studia 202, które w tym roku będzie 
obchodziło swoją 60. rocznicę powstania.

Linda Matus.: Czy Pana poczucie humoru 
wyostrza się z wiekiem?
Stanisław Szelc: Mam opinię człowieka 
dowcipnego, ale nie złośliwego, choć moja żona 
twierdzi, że bardziej ponurego faceta nie poznała 
w życiu. W domu raczej nie żartuję. Zresztą 
śmieszyłoby mnie, gdyby szewc przychodząc 
do domu, dla odprężenia robił buty. Prywatnie 
wolę czytać, sporo czytam. Oglądam telewizję, 
radia słucham w samochodzie, choć głównie płyt. 
W moim przekonaniu stacje radiowe zmieniły 
się na niekorzyść, zasadzają się na krótkich 
newsach i koszmarnej muzyce... to nie jest muzyka 
mojego pokolenia, choć swoje radio, wrocławskie 
z sentymentu bardzo lubię.
Z tym poczuciem humoru jest różnie. Niektórzy moi 
przyjaciele uważają, że jestem dowcipny i mam 
zawsze gotową puentę, ale w gruncie rzeczy 
poczucie humoru jest konsekwencją umiejętności 
słuchania ludzi i przetwarzania tego. Czasem mam 
wyrzuty sumienia, czy aby za bardzo nie korzystam 
z tego, co mi ludzie opowiadają. Polacy są bardzo 
dowcipni. Nie mamy, co prawda, poczucia humoru 
na własny temat, ale to jest chyba przyrodzona 
cecha Słowian. Mam przyjaciół Rosjan, którzy 
opowiadają mi fenomenalne dowcipy o sobie, ale 
bardzo nie lubią, kiedy ja im je opowiadam.
L.M.: Kabaret Elita jest kabaretem 
literackim, dziś takich kabaretów nie ma 
już wiele. Scena kabaretowa zmieniła 
się na przestrzeni lat, jak Pan postrzega 
młodszych kolegów po fachu?
S.Sz.: Drażni mnie, kiedy ktoś mówi, że to 
co się dzieje w parlamencie, to jest kabaret. 
Ja sobie wypraszam, kabaret to jest bardzo 
poważne przedsięwzięcie. Cytując mądrego 
biskupa Krasickiego, że śmiech może być nauką. 
Dlatego w kwestii młodych kabaretów, choć mam 
świadomość, że młodość może się mylić, to nie 
lubię przebieranek i łopatologicznego wkładania 
do głowy prawd objawionych.  Ale mam w tej 
średniej młodości swoich faworytów, to Robert 
Górski, kabaret Mumio. To są ludzie po pierwsze 
bardzo zdolni, po drugie szukają nowych form, 
to jest fajne. Jeżeli chodzi o tzw. stand-up, to 
moi ulubieńcy w większości są w średnim wieku. 
Fantastyczny facet Andrzej Poniedzielski, który 
mnie fascynuje, ponieważ czerpie natchnienie 
z obuwia. Zawsze mówi z takim smutkiem i patrzy 
w buty, widocznie czerpiąc z nich natchnienie. 
Artur Andrus jest bardzo zdolnym człowiekiem 
z ogromnym wdziękiem. Marysia Czubaszek, 
która odeszła, to była nieprawdopodobna osoba. 
No i wielki Krzysztof Daukszewicz, którego mam 

zaszczyt być przyjacielem. Zjawiskiem samym 
w sobie jest Alosza Awdiejew. Do tego Profesor, 
prawdziwy...
L.M.: Czy kabaret literacki skazany jest 
na publiczność w wieku senioralnym, czy 
młodzi potrafią znaleźć tu coś dla siebie?
S. Sz.: Kiedyś po występie podeszła do mnie 
ładna dziewczyna, poprosiła o autograf i chciała 
sobie zrobić ze mną zdjęcie. Mówię do niej, żeby 
wybrała jakiś ładniejszy obiekt, ona, że nie i na 
koniec dodała: „Ale powiem Panu… babcia pana 
uwielbia”. 
Niejednokrotnie ze zdumieniem obserwujemy, 
że młodzież, ta inteligenta, łowi nasze żarty. 
Młodzi ludzie dokładnie obserwują, co się dzieje 
i, jak to się mówi, „kumają”. Mało się dzisiaj nimi 
interesujemy, takie odnoszę wrażenie, stąd też 
pojawiają się różne skrajne ruchy. Czują się 
zagubieni, ale ja ich rozumiem i im współczuję.
L.M.: W czasach kiedy żyje się od projektu 
do projektu, Kabaret Elita obchodzi kolejne 
imponujące jubileusze pracy artystycznej. 
Jaki mają Panowie patent na trudną, 
twórczą, wieloletnią współpracę?
S. Sz.: Po pierwsze, poza sprawami zawodowymi, 
mało spędzać ze sobą czasu. Po drugie, brutalna 
prawda, ale prawda, wiele lat temu ustaliliśmy 
jasne warunki finansowe. Wiele grup rozpadło 
się przez pieniądze. Jeszcze jak żył Andrzej 
Waligórski, to miał na nas naturalny, dobry 
wpływ, potrafił nas w niezwykle delikatny sposób 
dyscyplinować.
L.M.: Dla przypomnienia: Kabaret Elita to 
estradowa wersja kabaretu, a Studio 202 
to radiowa wersja Kabaretu Elita. Przez 
Kabaret Elita i Studio 202 przewinęło się 
mnóstwo ciekawych osobowości...
S.Sz.: Dziś zostało nas trzech, trzymamy się 
razem: Jurek Skoczylas, Leszek Niedzielski i ja. 
Jestem starszy od Niedzielskiego o tydzień, co on 
mi zawsze wyrzuca, bo posyłam go do załatwiania 
różnych spraw. Wszyscy jesteśmy emerytami, ale 
jeszcze nas to radio chce i chcą nas słuchacze. 
W tym roku będziemy obchodzić 60-lecie Studia 
202, które powstało na fali odwilży w 1956 r., 
założone przez Andrzeja Waligórskiego i Ewę 
Szymańską. Andrzej miał ogromne poczucie 
humoru. Kiedyś przyszedł do redakcji uradowany. 
Pytamy, co się stało? Odpowiada: dziadkiem 
zostałem. A co się urodziło? Nie wiem, jeszcze nie 
odwijaliśmy. Miał też taką przypadłość, o której 
wiedział, kładł dowcipy jemu opowiedziane. Nigdy 
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Drodzy Czytelnicy,
na początek zapraszam Was do lektury rozmowy 
ze Stanisławem Szelcem z wrocławskiego kabaretu 
Elita. To człowiek z ogromnym dystansem do siebie 
i świata. Jak mówi o sobie, jest już w wieku pomatu-
ralnym. Gorąco polecam.

Mam nadzieję, że spodoba się Wam lekka formuła 
aktualnego wydania: mnóstwo porad, wskazówek, 
ale i sentymentalnych powrotów do początków 
dwóch wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku, 
które w tym roku obchodzą okrągłe rocznice swojej 
działalności.  

Wrocławskie Centrum Seniora poleca Wam mnó-
stwo ciekawych spotkań na pl. Dominikańskim oraz 
dwie akcje specjalne: pikniki literackie oraz tymcza-
sową adopcję psa lub kota. Nie tylko można pomóc, 
ale i sporo zyskać.

Wielu z Was pewnie pakuje już walizki na wytęsk-
niony urlop.  Aby wakacje przebiegły bez niespo-
dzianek, w giełdzie turystycznej specjalnie dla Was 
analiza oferty ubezpieczeń turystycznych. Warto 
przeczytać i mieć pewność, że jesteście dobrze 
przygotowani, szczególnie do zagranicznych wojaży. 
Po wakacjach zapraszamy na kolejne spotkania 
Klubu Seniora Podróżnika. O szczegółach będziemy 
pisać w kolejnym wydaniu.

Piękna pogoda sprzyja aktywności na świeżym po-
wietrzu. Mam nadzieję, że przyda się Wam przewod-
nik po sportach przyjaznych seniorom i kilka wska-
zówek dla zdrowia stawów. Przygotowaliśmy także 
przepisy kulinarne na bazie zdrowych i pysznych 
kasz, które odkrywamy na nowo: coś na słodko – 
ptasie mleczko z kaszy manny i coś na ząb – wege-
tariańskie burgery z kaszy owsianej i ciecierzycy.

Tradycyjnie zadbaliśmy o aktualne informacje dot. 
produktów i usług, które mogą być dla Was intere-
sujące i pomocne. Dowiecie się także, które firmy 
chcą jeszcze lepiej dostosowywać swoją ofertę do 
Waszych potrzeb i oczekiwań. Koniecznie sprawdź-
cie, które firmy dołączyły do programu Otwarci 50+.

Dbajcie o siebie i korzystajcie z dobrej pogody, która 
nadeszła. Czasem trzeba się trochę zmusić, żeby 
wyjść z domu, ale warto. Jeżeli jeszcze nie chodzicie 
„z kijkami” koniecznie spróbujcie tej wiosny. Trzy-
majcie się ciepło i zawsze zabierzcie ze sobą małą 
butelkę wody.

Linda Matus
Redaktor Naczelna  
z Zespołem
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marketingowych kierowanych do seniorów? Dopiero 
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współpracy firmy, organizacje pozarządowe, samorządy.

Seniorzy to nasza 
specjalność
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W domu nie żartuję

mu się nie zgadzała puenta.
Potem doszedł Jurek Dębski, Jan Kaczmarek, 
Włodek Laskota, Jurek Skoczylas, Leszek 
Niedzielski i na końcu ja. Oni w Elicie niespecjalnie 
za mną przepadali, ponieważ przez długie 
lata byłem członkiem teatru Kalambur. Był taki 
legendarny teatr studencki, który dokonał paru 
fajnych rzeczy, między innymi prapremierę 
„Szewców” Witkacego. A nie lubili mnie, bo 
Kalambur regularnie wygrywał „Famę” z kabaretem 
Elita, ale zlitowali się nade mną, kiedy w 1982 roku 
wyrzucili mnie i Ewę z radia. Co sobie poczytuję 
za wielki zaszczyt, gdyż de facto nie miałem wtedy 
z czego żyć. Oni mnie wtedy z litości wzięli ze sobą 
w trasę, a ja bardzo i pokornie się starałem Im 
podlizać. Opłaciło się! 
L.M.: Jak Pan trafił do tego ruchu 
artystycznego?
S.Sz.: Zdawałem, z powodzeniem do szkoły 
aktorskiej, ale jak się dowiedziała o tym moja mama, 
to usłyszałem: Nigdy w życiu! Wiesz, jakie to jest 
towarzystwo.... Tak więc mama zdecydowała, 
że aktorem nie będę! Gdy przyjechałem na 
uczelnię do Wrocławia, zostały już tylko miejsca 
na historii, polonistyce i rusycystyce. Zrobiłem 
trzy kulki dla każdej dziedziny i wyciągnąłem 
polonistykę. A w związku z tym, że prowadziłem 
intensywne życie towarzyskie, to studiowałem 10 
lat. W międzyczasie zatrudniłem się jako palacz 
centralnego ogrzewania w teatrze Kalambur. 
Palaczem byłem słabym i chyba z tego niedogrzania 
zaproszono mnie do tego towarzystwa. Studia 
skończyłem tylko dlatego, że profesor Herman 
(kochany człowiek) zaczepił mnie kiedyś pod 
Kalamburem i powiedział: Panie Stanisławie, 
błagam pana, niech pan zrobi już ten dyplom, bo 
wydział tego nie wytrzyma. No to zrobiłem...
L.M.: Nagrody, jubileusze - potrzebne czy 
zbędne?
S. Sz.: My to traktujemy poważnie, mimo, że 
nie jest to gala orderowa. Zawsze byliśmy także 
ambasadorami kultury wrocławskiej i to na całym 
świecie, a  zwiedziliśmy prawie cały świat, oprócz 
Japonii.
L.M.: Życie estradowe to także okazja do 
podróży. Czy jest takie miejsce, do którego 
chciałby Pan wrócić?
S.Sz.: Byłem dwukrotnie w Afryce i tęsknię za 
nią. Tylko, że nie lubię latać, bo się boję czując 
się w samolocie jak sardynka. Ja do tej pory nie 
wierzę, że to się odrywa od ziemi, ale do Afryki 
jeszcze bym się zdecydował polecieć. Urzekły mnie: 

zapach, fenomenalny klimat i te majestatyczne 
zwierzęta. Poza tym właśnie w Afryce widziałem 
najpiękniejszych ludzi na świecie. Piękne 
dziewczyny, czarne jak heban, ale tak niesamowicie 
poruszające się. Nie mogłem od nich oczu oderwać, 
aczkolwiek najbardziej lubię swoją żonę. Afryka to 
kontynent najpiękniejszych ludzi na świecie.
L.M.: Wciąż jest Pan bardzo aktywny 
zawodowo: pisze, tworzy program w radiu. 
Czy myśli Pan, że przyjdzie taki czas, aby 
się usunąć w cień?
S.Sz.: Na razie nie mam takiego planu, i nawet 
się bronię przed nim. Jeszcze mam na tyle sił 
witalnych, że chcę coś robić. Tu, w „Literatce”, 
gdzie rozmawiamy, prowadzimy nieformalny klub 
zrzeszający inteligentów, poetów, wariatów... 
Mam dar przyciągania wariatów. Wydawaliśmy 
także gazetę pt.: „Jak rzyć?” To poznaniacy 
będą wiedzieli, o co chodzi. Bezlitośnie 
wyśmiewała się z otaczającej nas 
rzeczywistości. To wiekopomne dzieło 
zamierzamy kontynuować.
L.M.: Jakie ma Pan plany na 
najbliższą przyszłość?
S.Sz.: Teraz przygotowuję 
się do wywiadu rzeki. Tak 
sobie pomyślałem, że tam 
będzie wiele szczerych 
rzeczy, bo ja jestem 
szczery. No, 
prawie... Będzie 
również dużo 
konfabulacji, 
bo w takim 
wieku 
często 
jest 
tak, 
że 

człowiek przytacza fakty, które go zupełnie nie 
dotyczą.
L.M.: Co Pan myśli o starości, o swojej 
starości?
S.Sz.: Wiek sędziwy ma taką dobrą cechę, że 
o wielu rzeczach się już nie pamięta i to jest urocze. 
Zmęczenie materiału już występuje, ale chodzę 
z kijkami, chudnę. Mam jeszcze dwie starsze siostry. 
Moja starsza 92-letnia siostra zamęcza mnie tym 
matkowaniem. Ja jej tłumaczę, że jestem już po 
maturze, ale ona swoje... co z tymi twoimi nogami, 
Jezus Maria. A ja dodzwonić się do niej mogę, bo 
np. trawę kosi. W czasie ulewy! No, ale my jesteśmy 
Sybiracy...

Rozmowa z Gwiazdą

REKLAMA

Posiadasz meble z lat 50-tych, 60-tych lub 70-tych,  
podobne do tych na zdjęciach?
Planujesz ich wymianę, przeprowadzasz się,  
potrzebujesz, aby ktoś je zabrał?

Tel. 608 352 098

Zadzwoń do nas 
- bezpłatnie pomożemy 
w wyniesieniu mebli, odbierzemy 
je, a co więcej otrzymasz od nas 
drobną gratyfikację finansową.



4 UTW

REKLAMA

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

SEZONY 2016 CENA ZA POBYT 1os.  
W POKOJU DWUOSOBOWYM  

MAJ 
WRZESIEŃ 845 PLN 

CZERWIEC  
(1-13.06.) 1000 PLN 

PAŹDZIERNIK 740 PLN  
    

                    

Przygotowaliśmy specjalnie dla seniorów odwiedzających nasz Ośrodek ofertę na aktywny wypo-
czynek nad morzem. Zapraszamy osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane. Mnóstwo zieleni, 
miejsc odpoczynku, malownicza plaża oraz nadmorski klimat pozwolą spędzić niezapomniane 
chwile, a Szef Kuchni zadba o Państwa apetyt.

*Oferta skierowana jest do osób, które są w wieku 60 lat lub więcej
  oraz dotyczy pobytu w pokoju dwuosobowym.
  Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 20  zł/doba

e-mail: recepcja@ows-stoczniowiec.pl Tel. 91 38 63 125 www.ows-stoczniowiec.pl

PAKIET OBEJMUJE:
 ▪ 7 x NOCLEG Z PEŁNYM WYŻYWIENIEM
 ▪ 5 x ZABIEGI FIZYKALNE (do wyboru)
 ▪ KORZYSTANIE Z ROWERÓW
 ▪ KORZYSTANIE Z KIJKÓW NORDIC WALKING
 ▪ 1 x WIECZÓR GRILLOWO-taneczny
 ▪ BEZPŁATNY PARKING
 ▪ Wi-Fi

Dom Seniora BEATA
Złockie 103, Muszyna

tel. 18 471 49 17
www.domseniorabeata.pl

 » Pobyty stałe
 » Aktywny Tydzień
 » Weekend Seniora

komfortowe pokoje 
przyjazna atmosfera 
profesjonalna opieka

Magda Wieteska: UTW kończy 40 lat. 
Z tej okazji odbędzie się międzynarodowa 
konferencja naukowa. Jak będzie wyglądać?
Stanisława Warmuz: Podczas konferencji na 
temat „ Seniorzy dla Kultury” będziemy poruszać się 
w tematyce dotyczącej trzech aspektów: twórczej 
aktywności seniorów w różnych dziedzinach kultury, 
w codziennym życiu oraz obecności osób starszych 
w dziełach wielkich mistrzów. 
Część jubileuszowa konferencji odbędzie się w Sali 
Muzycznej Oratorium Marianum w gmachu głównym 
Uniwersytetu Wrocławskiego 4 lipca w godz. 15:00-
19:00. Natomiast część naukowa, warsztaty, sesja 
posterowa oraz wystawy będą mieć miejsce 5 i 6 
lipca w godz. 10:00-16:00 w Instytucie Pedagogiki 
i Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W konferencji wezmą udział goście z zagranicy, 
a obrady toczyć się będą w języku polskim 
i angielskim.
M.W.: Jak wyglądały początki Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Uniwersytecie 
Wrocławskim?
S.W.: Wszystko zaczęło się w 1976 r.,  kiedy 
powstało Studium Trzeciego Wieku usytuowane 
przy ul. Mazowieckiej we Wrocławiu. Jego 
organizatorem i zarazem pierwszym opiekunem 
naukowym był lekarz geriatra, prof. Czesław 
Kempisty, a pierwszym kierownikiem – Karol 
Węgier. Do Studium należało wtedy 112 słuchaczy. 
Po trzech latach przeniesiono jego siedzibę 
do Medycznego Studium Zawodowego przy 
ul. Stawowej. Kierownikiem została mgr Alina 

Woźnicka, a opiekunem naukowym prof. dr 
hab. Wanda Lubczyńska - Kowalska. W 1984 
roku Studium Trzeciego Wieku uzyskało status 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
M.W.: Dziś UTW mieści się w Instytucie 
Pedagogiki UWr. i liczy 750 studentów. To 
siedem razy więcej niż w jego początkach…
S.W.: Tak, w roku 1997 po nawiązaniu współpracy 
z Uniwersytetem Wrocławskim i uzgodnieniu 
z Dyrektorem Instytutu Pedagogiki prof. Jerzym 
Semkowem, przeniesiono siedzibę UTW na 
ul. Dawida, a nowym kierownikiem została dr 
Walentyna Wnuk. Powstała wtedy Rada Naukowa 
UTW, ukazał się pierwszy numer „Kuriera UTW”, 
czasopisma redagowanego przez słuchaczy 
i wydawanego do tej pory.
M.W.: Którego Pani jest redaktorem 
naczelnym. Jakie były dalsze losy UTW, bo 
to nie koniec zmian? 
S.W.: Ze znaczących momentów w życiu UTW 
warto wspomnieć  jubileusze. Z okazji 25-lecia 
zorganizowano w 2001 roku Ogólnopolską 
Konferencję Gerontologiczną pt. „Ludzie starsi 
w trzecim tysiącleciu. Szanse – nadzieje – 
potrzeby”. Z okazji 30-lecia UTW odbyła się 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek 
starszy w społeczeństwie i kulturze europejskiej”. 
UTW został odznaczony „Złotym Medalem 
Uniwersytetu Wrocławskiego”.
UTW w UWr. był promotorem wielu nowych 
uniwersytetów trzeciego wieku na Dolnym Śląsku; 
wspiera ich działalność i przekazuje swoje 

doświadczenia. 
W 2007 r. funkcję kierownika UTW przejął dr 
Aleksander Kobylarek. Do oferty edukacyjnej 
doszły m.in. zajęcia komputerowe, kurs bankowości 
elektronicznej, seminarium gerontologiczne, Teatr 
Międzygeneracyjny. Rozpoczęła się współpraca 
międzynarodowa z uniwersytetami trzeciego wieku 
w innych krajach. Pomogliśmy założyć Uniwersytet 
Złotego Wieku w Grodnie i UTW we Lwowie, 
z którymi wymieniamy się doświadczeniami do 
dzisiaj. 
W 2011 r, z okazji Jubileuszu 35-lecia UTW UWr, 
odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„UTW dla społeczeństwa wiedzy i porozumienia” 
z udziałem przedstawicieli uniwersytetów trzeciego 
wieku, EFOS(Europejska Federacja Starszych 
Studiujących) i Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
w Grodnie i we Lwowie.
UTW w UWr. jest członkiem – założycielem 
Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą 
we Wrocławiu.
M.W.: Przypomnijmy, kto może zostać 
słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w UWr?
S.W.: Każdy, kto ukończył 60 lat, jest nieczynny 
zawodowo i „zaliczył” rozmowę wstępną. Bez 
znaczenia jest poziom wykształcenia. Co istotne, 
słuchaczem można być przez wiele lat.
M.W.:  Wiem, że chętnych nie brakuje. 
Życzę zatem dalszej, owocnej pracy w UTW 
i kolejnych okrągłych rocznic.

40 lat minęło…!
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie 
Wrocławskim powstał w 1976 roku. Był jednym 
z pierwszych na świecie i drugim w Polsce 
ośrodkiem edukacyjnym aktywizującym 
seniorów. 
O historii UTW ze Stanisławą Warmuz, 
rzecznikiem prasowym, rozmawia Magda 
Wieteska.

fot. A. Kobylarek
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Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Seniorzy dla Kultury”
Wstępny program:

14:00-15:00 Rejestracja gości i uczestników

15:00-10:20 Rozpoczęcie uroczystości w wykonaniu Chóru 
UTW „Sursum corda”
Powitanie uczestników – dr Aleksander 
Kobylarek, Kierownik UTW w UWr

15:20-15:50 Historia UTW – mgr Alina Woźnicka, dr 
Walentyna Wnuk, dr Aleksander Kobylarek – 
kierownicy Uniwersytetu w kolejnych latach jego 
40-letniej działalności

15:50-16:05 Film o działalności UTW

16:10-16:40 Przerwa kawowa

16:40-17:40 Wręczenie przyznanych uhonorowań dla 
osób szczególnie zasłużonych  w 40 - leniej 
działalności UTW w UWr

17:40-18:00 Część artystyczna

18:30 Kolacja dla zaproszonych gości. Spotkanie 
prowadzi dr Emilia Nowaczyk, przewodnicząca 
Zarządu UTW

10:00-16:00  Aula II p., referaty w j. angielskim
sala 8 (mała aula UTW) – referaty w j. 
polskim
s. 24, 25, 26, 27 – warsztaty, sesje plakatowe 
i wystawy

16:00-17:00  Przerwa obiadowa

17:00-18:30  Występy senioralnych zespołów 
artystycznych

5 lipca 2016 r., Uniwersytet Wrocławski, 
budynek Instytutu Pedagogiki i Psychologii, 
Wrocław, ul. Dawida 1/3

6 lipca 2016 r., Uniwersytet Wrocławski,  
budynek Instytutu Pedagogiki i Psychologii, 
Wrocław, ul. Dawida 1/3

10:00-15:30   Aula II p., referaty w j. angielskim
sala 8 (mała aula UTW) – referaty w j. 
polskim
s. 24, 25, 26, 27 – warsztaty, sesje 
plakatowe i wystawy

15:00-16:00  Zakończenie konferencji

16:00-17:00  Przerwa obiadowa

17:00-18:30  Wycieczka po Wrocławiu

4 lipca 2016 r., sala muzyczna 
Oratorium Marianum

Z posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów

Prowadzący obrady Dominik Golema witając 
zaproszonych gości przypomniał, że na poprzednim 
posiedzeniu członkowie WRS jednogłośnie wskazali 
na konieczność dyskusji o przekazie medialnym 
kierowanym do odbiorcy 60+. Mając na myśli zarówno 
tzw. „media papierowe”, jak i radio oraz telewizję 
lokalną. Stąd obecność przedstawicieli tychże mediów 
bezpośrednio odpowiedzialnych za jakość i formę 
komunikatów dedykowanych najstarszym mieszkańcom 
Wrocławia.
Na początku ze strony członków Rady zostały 
skierowane postulaty, sugestie, a także uwagi 
pod adresem wykorzystania przestrzeni medialnej 
i uwzględnienia potrzeb seniorów. Określono jasno 
cel spotkania: wspólne wypracowanie wniosków 
dotyczących poprawy komunikatów medialnych 
trafiających do prawie 160 tys. seniorów we Wrocławiu, 
a ok. 330 tys. Dolnoślązaków. Dyskusja została 
zawężona do rozgłośni radiowych.
Pani Elżbieta Góralczyk od razu na wstępie zwróciła 
uwagę na to, że ludzie starsi to najliczniejsza grupa 
odbiorców, ponieważ dla nich to często jest jedyne 
„okno na świat”.
Pani Walentyna Wnuk dodała, że konieczne jest 
popularyzowanie w mediach wzorów pomyślnego 
starzenia, poprzez spotkania z ludźmi, którzy swoją 
biografią mogą zaświadczać o skutecznym radzeniu 
sobie z trudami wieku senioralnego. Dziś dominuje 
przekaz, że ze starością trzeba walczyć. Potrzeba nam 
formuły, która będzie starość oswajać. Media poddają 
się kultowi młodości, a w ślad za nimi ludzie starsi, co 
zaburza rzeczywistość.
Po wypowiedziach kolejnych członków rady głos 
zabrał pan Tomasz Duda – prezes Radia Wrocław. 
Na wstępie poinformował, że w ramach jego rozgłośni 
funkcjonuje także Radio Ram i Radio Wrocław Kultura. 
Wprowadził WRS w zakres misji radia regionalnego, 
publicznego, prowadzącego działalność w oparciu 
o Ustawę o mediach publicznych. Wskazał na zadania 
i obowiązki, które nakłada Ustawa. W tym dbałość 
o słuchacza seniora. Przytoczył dane z których wynika, 
że 37 proc. słuchaczy Radio Wrocław to seniorzy. 
Wyciągnął wniosek, że na Dolnym Śląsku statystycznie 
dużo częściej seniorzy wybierają jego stację. Stąd 
wniosek, że oferta jest ciekawa. Wskazał na program 

dedykowany seniorom, który teraz jest emitowany 
w soboty między godzinami 7 a 8 rano. Oprócz tego 
czasu antenowego przeznaczonego tylko dla seniorów, 
z muzyką, spotkaniami, informacjami, są programy, 
gdzie tematy dedykowane ludziom starszym też się 
pojawiają. Od stycznia tego roku, codziennie, od 12 do 
13, jest godzina, tzw. „gadana”. Tematy są przeróżne. 
Program ma charakter interaktywny, można zadzwonić 
i podyskutować.
Następnie głos przekazano do pana Krzysztofa 
Kunerta, dyrektora programowego Radia Rodzina. 
Nadmienił, że jest to rozgłośnia Archidiecezji 
Wrocławskiej i medium prywatne - średniej wielkości 
stacja, o zasięgu regionalnym. Ma ambicje być słyszalną 
na całym Dolnym Śląsku, a kieruje swoje audycje 
do słuchaczy, przede wszystkim 55+. Dodał, że cały 
program jest nastawiony na słuchaczy senioralnych, 
nie ma wydzielonych audycji dla osób starszych, 
audycje tematycznie w największym stopniu kierowane 
są do sfery ducha słuchaczy, wiele materiału w swoim 
założeniu to poradnictwo, bardzo podobnie jak Radiu 
Wrocław. Przypomniał, że zainteresowanie słuchaczy 
decyduje o tym, co jest nadawane. Przykładem jest 
cykl programów: jak nie dać się oszukać? Rozmowy 
z rzecznikiem praw konsumenta trwały aż do 
wyczerpania pytań, telefonów od słuchaczy. Radio 
rodzina obejmuje patronatem medialnym Dni Seniora. 
Współpraca z Wrocławskim Centrum Seniora również 
poza tym świętem seniorów jest intensywna. Podkreślił, 
że należy rzeczywiście zwrócić uwagę na określenie 
w radiu modelu pomyślnego starzenia się.
Przytoczyliśmy tylko wybrane wypowiedzi 
członków rady i zaproszonych gości. Zapraszamy 
do lektury sprawozdania z całego spotkania na  
www.seniorzy.wroclaw.p
***
Inne tematy poruszone na XV i XVI posiedzeniach to m.in. 
sytuacja szpitala na Brochowie i oddziału geriatrycznego, który 
miał służyć wrocławianom 60+, sprawozdanie z udziału członków 
WRS w I Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów Kraków  25 
kwietnia 2016 r czy relacja Roberta Pawliszko zII ogólnopolskiego 
spotkania centrów seniora (Poznań, 21-22 kwietnia 2016 r.) 
Obszerne sprawozdanie z tego spotkania znajdziecie na www.
gazetasenior.pl
opracowanie „Gazeta senior“ na podstawie protokołu XV posiedzenia 
Wrocławskiej Rady Seniorów /red. Gazeta Senior

Obrady to wielogodzinne spotkania reprezentantów środowisk senioralnych. Niektóre tematy budzą 
sporo emocji i trudno w kilku słowach przybliżyć dogłębnie i szczegółowo wszystkie omówione 
zagadnienia i planowane inicjatywy. Dziś krótko zrelacjonujemy obrady XV i XVI posiedzenia Wrocławskiej 
Rady Seniorów. Jednocześnie chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do lektury protokołów z 
obrad, które udostępniane są na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Seniora. XV posiedzenie 
zdominowały media, ponieważ temat jest nam bardzo bliski, chcemy poświęcić dzisiejszą relację tej 
debacie. Gośćmi spotkania byli: Tomasz Duda – prezes Radia Wrocław, Krzysztof Kunert - dyrektora 
programowego Radia Rodzina i Linda Matus – redaktor naczelna Gazety Senior.
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www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny

Odpady wymagające opakowania są przyjmowane tylko w szczelnych, niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadów.    
Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić.
Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańca.

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK czyli gdzie można oddać
stare meble, dywany i odkurzacze 

We Wrocławiu działają dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) 

ul. Kazimierza Michalczyka 9
poniedziałek - piątek w godz. od 8.00 do 17.00

w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00

ul. Janowska 51
poniedziałek - piątek w godz.  od 7.00 do 15.00

Mieszkańcy Wrocławia do PSZOK mogą bezpłatnie oddać:

Więcej na stronie www.ekosystem.wroc.pl

8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9. zużyte baterie i akumulatory;
10. przeterminowane leki;
11. oleje silnikowe;
12. farby, kleje;
13. środki ochrony roślin;
14. niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady 
betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady 
z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

1. odpady wielkogabarytowe;
2. papier i tekturę;
3. tworzywa sztuczne;
4. drewno;
5. metale;
6. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie) 
- jednorazowo do 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120l;
7. zużyte opony;

Już od dekady słuchacze uniwersytetu biorą udział 
w zajęciach z ekologii, historii, organizują warsztaty, 
kursy i klubowe spotkania towarzyskie. Angażują się 
także w pomoc potrzebującym dzieciom.
Na uroczystości rocznicowe przybyli licznie 
zaproszeni goście.– To bardzo ważne, że po raz 
kolejny możemy być razem, lepiej rozumieć nasze 
troski i potrzeby, aby realizować to, co powiedziano 
w Piśmie Świętym: „Jeden drugiego ciężary nosił”. 
Z dnia na dzień stajemy się bardziej zwartą grupą 
przyjaciół. Nie tylko wspólnie uczymy się, ale 
jesteśmy dla siebie oparciem – rozpoczęła liderka 
grupy Ewa Rzewuska.
Następnie przybliżyła zgromadzonym gościom 
i słuchaczom początki działalności UTW. Wszystko 
zaczęło się od spotkania w klubie inteligencji 
katolickiej, gdzie po raz pierwszy zorganizowali 
świetlicę środowiskową i pomyśleli, że można by 
coś zrobić dla seniorów. I tak zawiązano Dolnośląski 
Obywatelski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Skąd ta obywatelskość? Aby skupiać się na czerpaniu 
z życia, dla tego, co poza nauką jest radością bycia 
razem. – Nie tylko sami dla siebie, ważne jest, 
abyśmy mogli się do czegoś przydać – tłumaczyła 

Ewa Rzewuska. Przypomniano wiele inicjatyw, które 
UTW zrealizował przez 10 lat, a ponieważ nie sposób 
ich tutaj wszystkich wymienić, wspomnimy o kilku.

Dla chorych i potrzebujących dzieci
Ewa Jadzia (mamy trzy Ewy, musimy je rozróżniać 
– wtrąca liderka grupy) współpracuje z Fundacją Na 
ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Dzięki 
niej seniorzy zbierają nakrętki dla chorych dzieci. 
Z inspiracji pani Ewy zorganizowali stroiki na Boże 
Narodzenie. Kilkanaście pań zebrało się, żeby każde 
dziecko dostało indywidualny, unikalny prezent. 
Później przyszedł czas na pomoc dzieciom z ośrodka 
z Wąsocza, które od poniedziałku do piątku mieszkały 
w tamtejszym internacie, a w piątki jechały do domów. 
– Dotarła do nas smutna prawda, że najwięcej 
chleba idzie w poniedziałek, po powrocie z domów 
rodzinnych… Nie tylko pomagaliśmy materialnie, ale 
przywieźliśmy tam decydentów, a dzieci z ośrodka 
były honorowymi gośćmi podczas Dni Seniora w 2012 
r. Od tego zaczęła się nowa jakość codzienności tych 
dzieci – opowiada Ewa Rzewuska.

Wzajemna współpraca
UTW zaproponował szkolenia ekologiczne dla 

seniorów i uczniów 11 Liceum we Wrocławiu. – Na 
początku wzajemnie się obserwowaliśmy, ale po 
pewnym czasie była już pełna komitywa – wspomina 
pani Ewa.
Uczniowie również zaskoczyli seniorów. W listopadzie 
zadzwonił dyrektor szkoły i zaprosił uniwersytet jako 
jedynego gościa na Dzień Życzliwości. Specjalnie dla 
słuchaczy UTW przygotowano całodzienny program.
– Nie jesteśmy osobami, które będą czekać na to, co 
im los przyniesie, chcemy działać, bywać, pokazywać, 
że jesteśmy pełni życia. Z czasem staliśmy się grupą 
przyjaciół – podkreśla Ewa Rzewuska.

Nagroda za działalność
Robert Pawliszko, kierownik Wrocławskiego Centrum 
Seniora, w imieniu własnym oraz prezydenta Rafała 
Dutkiewicza i dyrektora Departamentu Spraw 
Społecznych Jacka Sutryka pogratulował wspaniałej 
pracy UTW i przyjaźni, którą udało się zbudować. Na 
zakończenie przekazał na ręce liderki grupy pierwszy 
taki we Wrocławiu bon podarunkowy o wartości 5 tys. 
zł. Bon szybko przejęła skarbnik UTW, pieszczotliwie 
nazywana Władysławą „twardy grosz”. Na pewno 
zostanie dobrze wykorzystany.

Linda Matus / Red. MW

Ich działalność nie skupia się tylko na edukacji 
i spotkaniach klubowych. Są otwarci na ludzi, 
wrażliwi na krzywdę dzieci i pomagają tym, którzy 
wymagają wsparcia.
O działalności Dolnośląskiego Obywatelskiego 
Uniwersytetu III Wieku, który właśnie obchodził 10 
rocznicę powstania, opowiada dr Ewa Rzewuska, 
liderka grupy.

Nie tylko sami dla siebie
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Pikniki literackie we Wrocławiu
Lubisz czytać? Rozmawiać o książkach? To odwiedź jeden z literackich pikników 
i wygraj pamiątkowe gadżety! Kolorowe, barwne przebrania uczestników to tylko 
jedna z atrakcji czytelniczego korowodu. Zapraszamy wrocławian do udziału 
w wymianie książek oraz do wspólnego czytania.

Fundacja Edukacji Alternatywnej LIBRIS oraz 
Wrocławskie Centrum Seniora zapraszają na 
pikniki literackie pod hasłem: „Włącz czytanie we 
Wrocławiu”, w ramach programu BIBLIOPOLIS 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Najaktywniejsi uczestnicy otrzymają pamiątkowe 
gadżety promujące czytanie, z hasłem 
wydarzenia „Włącz czytanie we Wrocławiu”.

Kiedy, co i gdzie?
12 czerwca 2016, godz. 12:00-18:00
Wyspa Słodowa - Pawilon Kultury.
W ramach Miesiąca Rodziny - Dzień Dziadków seniorki 
z Wrocławskiego Centrum Seniora w stylizowanych 
strojach z dawnych epok będą czytać bajki, baśnie 
oraz fragmenty powieści. Nie zabraknie również 
czasu na wspólne, międzypokoleniowe rozmowy 
o ulubionych bohaterach literackich, rysowanie oraz 
gry i zabawy literackie. Gwarantowane atrakcje dla 
wnuków, rodziców i dziadków: warsztaty edukacyjne, 
zajęcia artystyczne i sportowe, konsultacje 
specjalistów z zakresu profilaktyki zdrowia, przegląd 
twórczości wrocławskich chórów osiedlowych.
19 czerwca 2016, godz. 14:00-20:00
Park Zachodni - Pawilon Kultury.
Dla chętnych – księga pamiątkowa do wpisywania 
tytułów ulubionych książek. Dla miłośników 
literatury w języku angielskim – czytanie literatury  
pięknej w oryginale. Cykliści - bookcrosserzy będą 
rozdawać książki i zachęcać do wspólnej zabawy. 
Najaktywniejsi uczestnicy czytelniczej przygody 
otrzymają pamiątkowe gadżety z hasłem wydarzenia 
„Włącz czytanie we Wrocławiu”.
Happeningi przy skrzynkach bookcrossingowych:  
28 września i 12 października, pl. Nowy Targ i Rynek.
(Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów 
wydarzeń ze względu na złe warunki atmosferyczne).

Czerwiec 
we Wrocławskim 
Centrum Seniora 
Bezpłatne wykłady, warsztaty  
i spotkania. Wstęp bezpłatny,  
ale obowiązują zapisy:  
Wrocławskie Centrum Seniora
pl. Dominikański 6 (pok. 20), 
tel. 71 772 49 40, 
czynny w godz. 09.00-15.00,  
email: elzbieta.iwanska@wcrs.wroclaw.pl

02, czwartek, godz. 10:00-11:30, s. 27
Niedożywienie - niezauważany problem; cykl: 
Zdrowie od kuchni; prowadzenie Magdalena 
Szyszka (dietetyczka).
02 czwartek, godz. 13:00-15:00, s. 28
Cudowne dziecko klasycyzmu W. A. Mozart; 
cykl: Nadzwyczajna Fenomenalna Muzyka; 
prowadzenie: Alina Puchalska.
03, piątek, godz. 9:00-10:00, s. 210
Jak reklamować towary czyli omówienie reklamacji 
i rękojmi; prowadzenie: Magdalena Olszowska 
(prawnik, pracownik Biura Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu).
06 poniedziałek, godz. 10:00-12:00, s. 210
MED-ORTH prelekcja dotycząca schorzeń stóp; 
prowadzenie: Stanisław Choiński.
06 poniedziałek, godz. 14:00-15:00, s. 210
Bioróżnorodność to także my; prowadzenie: 
Grażyna Jaworska (Europejskie Stowarzyszenie 
Ekologów).
07 wtorek, godz. 11:00-13:00, s. 27
Idealny makijaż Twoich oczu; cykl: Warsztaty 
pielęgnacji urody; prowadzenie: Danuta 
Stępień.

REKLAMA

Rubryka Wrocławskiego Centrum Seniora

Polskie 
Hotele

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

Buksa 
Travel

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

Albaniaod  1259 zł

Bułgaria
od  1239 zł

Włochy
od  1169 zł

hotel

hotel  

hotele
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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

08 środa, godz. 13:00-14:00, s. 210
Dodać życia do lat; cykl: Integracja z KLANZĄ; 
prowadzenie: Teresa Kmiecik (Polskie 
Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów 
KLANZA).
08 środa, godz. 14:30-16:30, s. 210
Plotkojady 2; warsztaty biograficzne - spotkanie 
organizacyjne dla seniorów pragnących wziąć 
udział w projekcie Gwiazdozbiór Wspomnień 
(w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016); 
prowadzenie Ewa Rapacz.
09 czwartek, godz. 11:00-13:00, s. 27
Zwierzak dla Seniora, Senior dla Zwierzaka. 
Prelekcja i dyskusja; prowadzenie: wolontariusze 
projektu.
14 wtorek, godz. 11:00-13:00, s. 27
Pielęgnacja stóp. Pierwsze kroki do pięknych stóp. 
Automasaż stóp; cykl: Warsztaty pielęgnacji urody; 
prowadzenie: Danuta Stępień.
14 wtorek, godz. 13:00-14:30, s. 210
Jak dbać o swój układ krążenia? Prowadzenie: 
Liliana Michalska.
15 środa, godz. 12:00-14:00, s. 210
Spotkanie ze szczęściem, czyli jak wzmacniać 
swoją pozytywność. Warsztat z zakresu psychologii 
pozytywnej; prowadzenie:Grażyna Skurczyńska 
(psycholog, trener biznesu, coach, hr business 
partner) i Katarzyna Dąbkowska (psycholog, trener 
biznesu).
16 czwartek, godz. 10:00-12:00, s. 27
Kawa i herbata i ich wpływ na zdrowie; cykl: 
Zdrowie od kuchni; prowadzenie Magdalena 
Szyszka.
16 czwartek, godz. 13:00-15:00, s. 27
Fidelio - Ludwiga van Beethovena; cykl: 
Nadzwyczajna  Fenomenalna Muzyka; 
prowadzenie: Alina Puchalska.
16 czwartek, godz. 14:00-15:30, s. 210
Zaklęte ścieżki codzienności; cykl : Herbertiada; 
prowadzenie: Janina Lachowicz i Józef Józak.
21 wtorek, godz. 11:00-13:00, s. 27
Pielęgnacja okolic oczu; cykl: Warsztaty pielęgnacji 
urody; prowadzenie: Danuta Stępień.
27 poniedziałek, godz. 13:00-15:00, s. 210
Gimnastyka mózgu drogą do doskonalenia siebie; 
prowadzenie: Wanda Dąbrowska (instruktorka 
kinezjologii edukacyjnej, ARTE - kinezjologii oraz 
kinezjologii w biznesie i zarządzaniu).
28 wtorek, godz. 11:00-13:00, s. 27
Pielęgnacja ciała; cykl: Warsztaty pielęgnacji urody; 
prowadzenie: Danuta Stępień.
29 środa, godz. 12:00-14:00, s. 27
Prelekcja poświęcona tematyce narządu słuchu 
oraz fizjologii słyszenia; prowadzenie: Paulina 
Waloszek (specjalistka z Amplifon Poland).
29 piątek, godz. 13:30-15:00, s. 210
Podróże dla koneserów; prowadzenie: Irena 
Gruszczyńska (Biuro Turystyczne IPO).

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny

Wrocławskie  
Centrum Seniora

Telefon 
Seniora

71 344 44 44

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

www.facebook.com/centrum.seniora

Aby zwierzę doszło do siebie i było gotowe 
do adopcji, potrzebuje bezpiecznego miejsca 
i życzliwych opiekunów. Najlepiej, jeżeli może w tym 
czasie żyć w domu tymczasowym, w godnych 
warunkach dochodzić do zdrowia i móc na powrót 
zaufać człowiekowi. Takich domów tymczasowych 
bardzo brakuje. To właśnie seniorzy są cierpliwi, 
mają niewyczerpane pokłady miłości i zrozumienia, 
a co ważne, dysponują czasem. Wielu seniorów 
kocha zwierzęta, ale może obawiać się wziąć na 
stałe psa lub kota ze względu na swój wiek, stan 
zdrowia czy ograniczenia finansowe.
Wolontariusze projektu mają nadzieję, że przy 
ich wsparciu seniorzy mogliby zrealizować swoje 
marzenie o życiu z kotem lub psem, a zwierzakowi 
w potrzebie dać szansę na nowe, lepsze życie.

Spotkanie informacyjne
9 czerwca w godzinach 11:00-12:00 we Wrocławskim 
Centrum Seniora, sala 27 zorganizowane zostanie 
pierwsze spotkanie informacyjne, w trakcie którego 
będzie można się dowiedzieć, jak funkcjonują 
domy tymczasowe, w jaki sposób wspierani są 
tymczasowi opiekunowie i jak dobiera się dla nich 
zwierzęta.

Zapisy pod numerem 71 772 49 40 
lub e-mailowo:  
elzbieta.iwanska@wcrs.wroclaw.pl
Bardzo prosimy o zadawanie wszelkich pytań, 
a także o zgłaszanie chęci udziału w tym wspólnym 
przedsięwzięciu pod e-mailem: dt.koty@gmail.com 
i telefonicznie 663 732 628.

Zaopiekuj się porzuconym 
chorym psem lub kotem
Wolontariusze projektu „Zwierzak dla Seniora. Senior dla Zwierzaka” 
poszukują osób, które przy ich wsparciu zaopiekowałyby się 
tymczasowo kotem lub psem. Do czasu, aż zostanie znaleziony dla 
samotnych zwierząt nowy dom i stały opiekun. 

Rubryka Wrocławskiego Centrum Seniora
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Co na sprawne stawy? 
Ruch i dieta!
Choroby stawów powodują ból, którego efektem są ograniczenia 
w wykonywaniu ruchów, znacznie utrudniające codzienne 
funkcjonowanie. Co zrobić, żeby dolegliwości stawów nie 
przeszkadzały nam w codziennym funkcjonowaniu? Podpowiadamy 
kilka sposobów, które warto wprowadzić w życie, by skutecznie 
walczyć z bólami stawów.
Na dolegliwości związane ze zwyrodnieniem stawów 
skarżą się przede wszystkim osoby po 45. roku 
życia. Ból, który odczuwają, powoduje, że mniej się 
poruszają. Nie powinniśmy jednak również wtedy 
stronić od aktywności. Adekwatny do naszych 
możliwości ruch to jeden z naszych największych 
sprzymierzeńców w walce z chorobą stawów. Należy 
jednak pamiętać, że w przypadku zaawansowanego 
procesu chorobowego zakres ruchów, jakie możemy 
wykonywać, jest bardzo ograniczony. Najlepiej 
zdecydować się wtedy na wszelkie aktywności 
wykonywane zgodnie z naturalnym ruchem stawów.

Najważniejszy jest ruch
–  Przed rozpoczęciem regularnych ćwiczeń warto 
zasięgnąć opinii lekarza, jakie rodzaje sportu będą 
dla nas odpowiednie. Zwłaszcza, jeśli od 
dawna nie byliśmy fizycznie aktywni. 
Jednak bardzo ważne jest także to, żeby 
znaleźć sport dla siebie, tzn. taki, który 
nie tylko najlepiej odpowiada potrzebom 
organizmu, lecz także sprawia frajdę. To 
gwarantuje, że będziemy mieli z ćwiczeń 
przyjemność – mówi prof. Shlomo Noy 
z Centrum Angel Care.

Refundacja NFZ

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

3 lokalizacje we Wrocławiu:

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

ul. Joannitów 10/12
tel. 71 783 30 40

ul. Kamieńskiego 73a
tel. 71 327 01 80

www.sklepmedyczny-wroclaw.pl
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 produkty KineTex zalecane są w profilaktyce, leczeniu obrzęków  
i opuchlizn oraz przy przewlekłych chorobach narządu ruchu

 dzięki wytwarzającym mikroprądy włóknom srebra, miedzi i węgla  
w efektywny i naturalny sposób wspomagają leczenie stawów

 zalecane do pooperacyjnego i prewencyjnego zabezpieczania stawu podczas 
aktywności fizycznej (także pod opatrunki usztywniające i ortezy)

 opaska wspomaga leczenie bolesnych stanów zapalnych i chorobowych oraz 
przyspiesza regenerację po zdjęciu gipsu lub ortezy

 w ofercie opaski na kolana, biodra, odcinek krzyżowo-lędźwiowy kręgosłupa, 
staw skokowy, łokciowy, nadgarstki oraz rękawice lecznicze

Dokuczają Ci bóle 
kończyn i stawów?
Miałeś urazy kończyn?
Cierpisz na choroby 
zwyrodnieniowe?
WYPRÓBUJ PRZECIWBÓLOWE 
OPASKI ORTOPEDYCZNE KINETEX!

SIŁA NATURY W WALCE Z BÓLEM

Produkty rekomendowane przez Uzdrowisko 
Lądek-Długopole SA specjalistyczny ośrodek 

leczenie chorób narządu ruchu
Rezerwacja: 74 814 64 37

www.uzdrowisko-ladek.pl

Produkty dostępne są w sklepach medycznych, 
medyczno-zielarskich i aptekach.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonu:  
660 639 650, 22 633 19 73 

oraz na stronie www.kinetex.pl

Jazda na rowerze
Na stawy kolanowe najlepsza będzie jazda na rowerze, która ma bardzo pozytywny 
wpływ na pracę serca i dodatkowo pomaga spalać kalorie. Rekreacyjna jazda nie 
obciąża stawów. Już 10 minut na rowerze ma zbawienny wpływ na pracę układu 
krwionośnego i poprawia pracę mięśni, 20 minut wspiera układ odpornościowy, 
a 50 minut przemianę materii. Poza tym jazda na rowerze daje poczucie swobody, 
umożliwia kontakt z przyrodą, a także odkrywanie nowych miejsc. Pasjonujące 
może być już samo planowanie wycieczki. Dodajmy do tego korzyści wynikające 
z przebywania z innymi, bo jazda na rowerze to taka forma aktywności, która 
bardzo sprzyja rozmowom. Istotne jest także to, że z roweru nie trzeba rezygnować 
w zimnych miesiącach – można się ruszać na stacjonarnym.

Ruch

REKLAMA
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Klinika RCV, ul. Łapińska 1, 83-331 Przyjaźń, koło Gdańska | tel: 58 355 07 77, tel. kom. 537 336 864 | e-mail: kontakt@klinika-rcv.pl

Zdrowe ciało to podstawa, zadbaj o nie z nami! Sprawdź naszą ofertę na: www.klinika-rcv.pl

Turnusy rehabilitacyjne 7 i 14-dniowe w XIX-wiecznym Pałacu, 20 km od centrum Gdańska 
Promocyjne ceny – już od 1199 zł

Masz kłopot z kręgosłupem? Problemy z poruszaniem się?  
Doznałeś urazu lub kontuzji? Doskwiera Ci ból narządu ruchu?  
– Nasza oferta jest dla Ciebie!

W trakcie turnusów oferujemy: 
 - Zakwaterowanie w stylowych pokojach jedno- i dwuosobowych
 - Wyżywienie (śniadanie, lunch, kolacja)
 - Konsultację lekarza rehabilitacji medycznej
 - Zajęcia grupowe na sali i na świeżym powietrzu
 - Zajęcia na basenie

 - Zabiegi fizykalne
 - Indywidualne zajęcia z fizjoterapeutami
 - Masaże
 - Niepowtarzalny klimat pałacowy i usługi na najwyższym poziomie

Specjalizujemy się w rehabilitacji osób w każdym wieku. 
Zadzwoń do nas i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc!

Zauważalne efekty leczenia już po 7 dniach intensywnej 
rehabilitacji

Spacery z kijkami i bez
Nordic walking – chodzenie z kijkami angażuje nawet 90% 
mięśni, nie obciąża stawów tak jak zwykły marsz, a rozwija 
wytrzymałość. Chodzi się we własnym tempie, długość 
wyjścia można dostosować do indywidualnych potrzeb. Poza 
tym aktywność na świeżym powietrzu dotlenia organizm, 
pozytywnie wpływając na funkcjonowanie układu krążenia 
i układu oddechowego. – Sporty wytrzymałościowe nie są 
problemem nawet po 70-tce, jeśli uprawiamy je w odpowiedni 
sposób i w sprzyjających warunkach. Nordic walking ma 
również i tę zaletę, że wyjść można ze znajomym – dodaje 
prof. Shlomo Noy z Centrum Angel Care we Wrocławiu.
Dla seniorów wskazane jest nawet zwykłe spacerowanie 
bez kijków. To przecież najbardziej naturalna i najprostsza 
forma aktywności. Badania pokazują, że korzyści zdrowotne 
przynosi już 30 minut chodzenia codziennie – redukuje 
ryzyko chorób serca i układu krążenia, reguluje ciśnienie 
krwi i poziom cukru, zmniejsza ryzyko otyłości, osteoporozy 
i cukrzycy.

Zalety pływania
Doskonałe dla seniorów jest pływanie, ponieważ buduje siłę 
i modeluje sylwetkę (w ciągu 30 minut spala się nawet do 
350 kalorii), tylko w minimalnym stopniu obciążając stawy, 
mięśnie i kości. Dzięki sile wyporności wody ciężar ciała 
spada aż siedmiokrotnie. Pływanie wzmacnia zwłaszcza 
mięśnie pleców, ramion i nóg (pływanie na plecach 
również muskulaturę tułowia). Poprawia się przy tym 
także koordynacja pracy poszczególnych grup mięśni, co 
bezpośrednio przekłada się na sprawniejsze funkcjonowanie 
na co dzień. Poza tym regularne pływanie, i to nawet 1 czy 
2 razy w tygodniu, już po kilku tygodniach stabilizuje i obniża 
rytm serca oraz optymalnie poprawia ukrwienie organizmu. 
– Dobrym pomysłem jest także tzw. aqua aerobik. Fitness 
na basenie wspaniale odciąża kręgosłup, wspomaga układ 
krwionośny, oddechowy oraz pracę mięśni, a ćwiczenia 
można dobrać również tak, by wspierać rehabilitację – 
wyjaśnia prof. Shlomo Noy.

REKLAMA
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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

Bule – zdrowa 
rywalizacja
Bule (gra w kule) – jedna z ulubionych 
towarzyskich rozrywek Francuzów, zwłaszcza 
wśród seniorów, dziś staje się coraz 
popularniejsza na świecie. To wciągająca 
sportowa rywalizacja, która wymaga przede 
wszystkim koncentracji, a nie wysiłku fizycznego. 
Grając w bule ćwiczy się koordynację i spędza 
się czas na świeżym powietrzu.
Warto zadbać o to, aby podstawowe codzienne 
czynności wykonywać w taki sposób, który nie 
powoduje nadmiernego obciążania stawów, np. 
poprzez zachowywanie odpowiedniej postawy 
przy podnoszeniu cięższych przedmiotów.

Dobra dieta  
to podstawa
W profilaktyce i leczeniu zwyrodnień stawów 
należy zadbać też o odpowiednio zbilansowaną 
dietę. Powinniśmy dostarczać naszemu 
organizmowi składników, które będą wzmacniały 
chrząstkę, a unikać tych, które mogą potęgować 
dolegliwości.
Białko to sposób na wspomaganie regeneracji 
chrząstek stawowych. Znajdziemy je m.in. 
w jajkach, chudym mięsie, nabiale, np. 
kefirze, mleku czy twarogu.  Kwasy omega-3 
(EPA i DHA), których w Polsce spożywamy 
zdecydowanie zbyt mało, zawarte są w rybach 
morskich i tranie.  Witamina C to kolejny ważny 
składnik, który wspiera produkcję kolagenu 
– składnika chrząstki. Odnajdziemy ją m.in. 
w cytrusach, natce pietruszki, jagodach goi czy 
kiszonej kapuście.
Aby wspomóc organizm, powinniśmy 
wyeliminować wszelkie wysoko przetworzone 
produkty (batony, chipsy, produkty instant). 
Warto również pamiętać, aby do pieczenia czy 
gotowania unikać białej mąki.

źródło: materiały prasowe Angel Care Centrum 
Seniora / red. MW

REKLAMA

Ruch
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Nowatorski krem rodzinny 
Zaawansowana profilaktyka oraz ochrona 
i regeneracja przy użyciu tylko jednego produktu.
Czy Twoja skóra jest często wilgotna, podrażniona 
i zaczerwieniona? Czy Twoi bliscy cierpią na odleżyny 
i odparzenia? Może wnuk cierpi na pieluszkowe zapalenie skóry? 
Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco –  to 
ten ochronno-regenerujący krem jest właśnie dla Ciebie.

CUDOCELL MAX to innowacyjny, rodzinny krem 
hipoalergiczny o działaniu ochronno- regenerującym. 
Dlaczego możemy pokusić się o określenie innowacyjny? 
Bo jako jedyny produkt na rynku zawiera unikalny składnik 
biopolimer Dibushield PRO-HEAL - który powoduje, że 
działanie kremu jest nie tylko szybkie, skuteczne, ale 
i wielokierunkowe. 
Pierwotnie biopolimer Dibushield PRO-HEAL został 
opracowany i wdrożony w firmie Celther Polska Sp. 
z o. o. w formie unikalnych na skalę światową aktywnych, 
biodegradowalnych opatrunków (w technologii chronionej 
zgłoszeniem patentowym). Opatrunek ten nie wymaga 
zdejmowania, nie ma nieprzyjemnego efektu traumatyzacji 
nowo powstałej tkanki. Jest w 100% biodegradowalny, 
pozostawiając odbudowaną tkankę. Jest też doskonałą 
barierą ochronną przed środowiskiem zewnętrznym, która 
zapewnia optymalne warunki do wzrostu komórek (a co 
za tym idzie, procesem leczenia). Dalsze prace badawcze 
pozwoliły na wykorzystanie biopolimeru Dibushield 
PRO-HEAL w serii kosmetyków oraz innych wyrobów 
medycznych w postaci maści, kremów i żeli.

Jak działa biopolimer?
Biopolimer tworzy na powierzchni skóry delikatną, w pełni 
biodegradowalną strukturę ochronną przed czynnikami 
zewnętrznymi, jednocześnie umożliwiając swobodne 
przenikanie cząsteczek powietrza oraz wody. Stabilizuje 
strukturę kremu po nałożeniu na powierzchnię skóry. Nie 
jest w żaden sposób obciążający nawet dla delikatnej 
skóry po agresywnych  zabiegach kosmetycznych.   

REKLAMA
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Podrażniona, wrażliwa skóra 
nie musi być problemem!
Seniorzy, ale także osoby młodsze i aktywne fizycznie (np.: dzieci, sportowcy, 
tancerze) narażeni są na otarcia, odparzenia. Skóra w tych miejscach, nawet 
po zaleczeniu, staje się delikatna, wrażliwa, skłonna do podrażnień. Z pomocą 
przychodzi Cudocell Max. Krem ten nie tylko łagodzi istniejące podrażnienia, ale 
także zapobiega ich powstawaniu w miejscu potencjalnego wystepowania.
Krem zawiera dodatkowo 7 wyjątkowo skutecznych składników aktywnych. 
Wszystkie z nich są certyfikowane i dodatkowo wzmacniają działanie ochronne, 
pro-regeneracyjne kremu.
ALANTOINA ma działanie łagodzące, przeciwzapalne i regenerujące. 
Pobudzając podziały komórkowe sprzyja odnowie i gojeniu uszkodzonego 
naskórka. Zmniejsza zaczerwienienie i podrażnienie skóry, działa kojąco, 
zmiękczająco i wygładzająco na uszkodzony naskórek.
AVENACARETM (BETAGLUKAN Z OWSA) jest naturalnym 
betaglukanem, otrzymywanym ze szwedzkiego owsa, który łagodzi podrażnienia 
poprzez pobudzanie aktywności komórek immunologicznych. Przyspiesza 
procesy regeneracji podrażnionej skóry oraz gojenia się ran. Likwiduje także 
zaczerwienienia.
D-PANTHENOL to prowitamina B5, która po wniknięciu w skórę przekształca 
się w witaminę B5, czyli kwas pantotenowy. Intensywnie nawilża, łagodzi 
podrażnienia, działa kojąco i osłaniająco na nadwrażliwą skórę oraz ułatwia 
procesy gojenia mikrouszkodzeń skóry.
GLICERYNA dzięki bardzo silnym właściwościom higroskopijnym długotrwale 
nawilża nadmiernie przesuszoną skórę, regulując procesy prawidłowej odnowy 
naskórka.
MEDILAN ULTRATM (LANOLINA) to oczyszczona lanolina, pozbawiona 
wszelkich zanieczyszczeń i alergenów. Imituje naturalne lipidy skóry, poprawiając 
jej barierę ochronną i zmniejszając parowanie wody z jej głębszych warstw. 
Zapobiega wysuszeniu oraz podrażnieniu skóry. Przyspiesza gojenie otarć 
i zaczerwienień. Redukuje szorstkość. Chroni przed infekcjami bakteryjnymi.
TLENEK CYNKU (ZnO) wykazuje działanie ściągające, wysuszające oraz 
antyseptyczne i ochronne na skórę.
WITAMINA F jest mieszaniną Niezbędnych Nienasyconych Kwasów 
Tłuszczowych (NNKT), zwłaszcza kwasu linolowego (C18:2, Omega-6) 
i linolenowego (C18:3, Omega-3). Przywraca funkcjonowanie bariery skórnej, 
poprawia poziom nawilżenia skóry. Witamina F pomaga regenerować błony 
komórkowe i tkanki skórne, dzięki czemu działa intensywnie odżywczo i naprawczo 
oraz zdecydowanie poprawia wygląd i elastyczność skóry.

Na odparzenia i odleżyny
Krem CUDOCELL MAX dzięki swoim unikalnym właściwościom rekomendowany 
jest przy pieluszkowym zapaleniu skóry występującym zarówno u dzieci, jak 
i przy odparzeniach u osób dorosłych. Zabezpiecza przed drażliwym działaniem 
czynników zewnętrznych, np. moczu czy stolca, a dzięki zawartości cynku 
wykazuje działanie aseptyczne. Łagodzi odleżyny, odparzenia, podrażnienia 
oraz zapobiega ich powstawaniu. Produkt polecany jest do pielęgnacji skóry 
wrażliwej, skłonnej do podrażnień. To idealne rozwiązanie dla osób z problemami 
dermatologicznymi.

• 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 

Zadzwoń do nas
71 307 37 47
792 990 991

lub odwiedź nas na
www.holisticcare.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.

Opieka domowa dla Twoich bliskich

Zdrowie
REKLAMA
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Gazeta Senior Wrocław 
tylko 24 zł za rok 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. 505 151 952
Poznań (tylko 24 zł) 
dwumiesięcznik

Kraj (tylko 20zł)
kwartalnik

6  
wydań

6  
wydań

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny

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.

Wykwalifikowany 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

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

Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
skupia się wokół wymiany doświadczeń wśród 
osób działających na rzecz seniorów. Szczególnie 
promowane są zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem 
nowych technologii oraz wspieranie inicjatyw 
poszczególnych UTW dotyczących czasu wolnego 
seniorów i ich uczestnictwa w kulturze.
Co roku inny uniwersytet organizuje Forum, podczas 
którego promuje również swój UTW i lokalną 
społeczność.
W tym roku gospodarzem jubileuszowego Forum 
jest UTW w Uniwersytecie Wrocławskim wraz 

z Departamentem Zdrowia i Promocji Województwa 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Wcześniejsze spotkania odbyły się 
w uniwersytetach trzeciego wieku w Jeleniej Górze, 
Brzegu, Strzelinie, Miękini, Nowej Rudzie, Bielawie, 
Zgorzelcu, Ząbkowicach Śląskich i Wrocławiu. 
Natomiast pierwsze Forum z inicjatywy dr 
Walentyny Wnuk zorganizował Departament Polityki 
Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, Dolnośląska Rada ds. Seniorów 
oraz UTW w Uniwersytecie  Wrocławskim.

Jubileusz spotkań 
dolnośląskich UTW
Dziesięć lat temu powołano Dolnośląskie Forum Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, które powstało w celu integracji środowisk 
senioralnych oraz doskonalenia się liderów UTW.
4 lipca 2016 r. Forum będzie świętować okrągłą rocznicę.

4 lipca 2016 r., Wrocław, Sala muzyczna Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego
9:30  Rejestracja gości
10:00-10:30  Powitanie i przedstawienie misji Dolnośląskiego Forum UTW  

– dr Walentyna Wnuk
10:30-10:40  Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego
10:40-11:40  Historia spotkań w ramach Dolnośląskiego Forum UTW  

–  mgr Stanisława Warmuz
11:40-12:10 Przerwa kawowa
12:10-13:10 Dyskusja panelowa: Plany na przyszłość Dolnośląskiego Forum UTW
13:10-13:40  Dyskusja z udziałem Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku
13:40-14:10 Obiad

Program X Dolnośląskiego Forum UTW
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SOCZEWKI PROGRESYWNE JZO
Komfortowe widzenie na każdą odległość, w każdej sytuacji
Okulary z soczewkami progresywnymi to najbardziej zaawansowane, a tym samym najlepsze rozwiązanie, które umożliwia 

prezbiopowi wyraźne widzenie przedmiotów, niezależnie od tego, w jakiej odległości się znajdują.

JAK TO JEST MOŻLIWE?
Wady wzroku zazwyczaj są korygowane soczewkami jednoogniskowymi, które 

charakteryzują się niezmienną mocą optyczną na całej powierzchni soczewki. Inaczej 
jest w przypadku soczewek progresywnych, w których moc optyczna zmienia się  
w sposób płynny - najmniejsza jest na górze a największa na dole soczewki. 

Dzięki temu możliwe jest wyraźne widzenie zarówno dali, bliży, jak i odległości 
pośrednich, co gwarantuje komfort użytkowania okularów bez konieczności ciągłego 
ich zmieniania. Dla przykładu, w okularach progresywnych nauczyciel będzie jednakowo 
dobrze widział dziennik, tablicę i całość klasy, a osoby pracujące przy komputerze 
będą doskonale widziały zarówno klawiaturę, ekran, jak i całą przestrzeń pokoju  
w którym pracują. Soczewki progresywne, przy bocznych krawędziach posiadają 
obszary obarczone niepożądanymi aberracjami. Są one mniejsze w soczewkach  
o bardziej zaawansowanych konstrukcjach.

CO TO JEST prEzbIOpIA?
Prezbiopia jest efektem naturalnej ewolucji wzroku, 

która dotyczy każdego po około 40. roku życia i objawia się 
trudnościami z wyraźnym widzeniem z bliska, szczególnie 
przy słabym oświetleniu.

Z upływem lat oko traci zdolność do akomodacji, 
czyli dostosowywania się do dobrego widzenia na każdą 
odległość. Zjawisko to można porównać do działania 
obiektywu aparatu fotograficznego z funkcją autofocus, 
który nie nastawia prawidłowej ostrości obrazu.

OpróCz TEgO, ŻE uMOŻLIWIAJą WIdzEnIE  
nA WSzySTKIE OdLEgłOśCI,
okulary progresywne mogą oferować wiele innych korzyści dla Twojego wzroku, np.:

• Mogą być wykonane z materiału fotochromowego, dzięki czemu automatycznie 
zaciemniają się, kiedy są używane w słoneczny dzień gwarantując ochronę 
przeciwsłoneczną wzroku.

• Mogą być wykonane z tzw. materiałów wysokoindeksowych. Wówczas są cienkie  
i lekkie nawet jeśli mają dużą moc korekcyjną.

• Są polecane z powłokami antyrefleksyjnymi, które eliminują odbicia światła od 
powierzchni soczewek, a dodatkowo mogą zwiększać ochronę wzroku przed 
szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, ułatwiać utrzymanie soczewek  
w czystości, chronić je przed zarysowaniami, czy zaparowywaniem.

KOMfOrT I ESTETyKA
Soczewki progresywne to również wygoda użytkowania 

okularów. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba nosić 
dwóch par okularów - jednych do czytania i innych do 
chodzenia. Poza tym ich wygląd jest identyczny jak 
zwykłych okularów używanych do czytania. W żaden 
sposób nie zdradzają więc wieku…

Zakup okularów z soczewkami progresywnymi to też 
oszczędność i bezpieczeństwo. Okulary cały czas są na 
nosie więc na pewno nie zostaną zgubione, zapomniane, 
itp. A w dodatku są oferowane z pakietem Komfortowa 
Adaptacja, co oznacza, że w razie jakichkolwiek problemów 
z przyzwyczajeniem się do nich, można je wymienić na inne 
soczewki okularowe - jednoogniskowe, dwuogniskowe lub 
progresywne o bardziej zaawansowanej konstrukcji.

widzenie dali 

widzenie pośrednie

widzenie bliży

JZO jest firmą produkującą najwyższej jakości soczewki okularowe. Dzięki połączeniu ponad 70-letniego doświadczenia  
w produkcji artykułów z branży optycznej, polskiej solidności i korzystaniu z projektów francuskich specjalistów, JZO oferuje 
soczewki okularowe najnowszej generacji, zapewniające doskonałą korekcję i ochronę wzroku, w tym wysokiej klasy soczewki 
progresywne.

www.jzo.com.pl
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Soczewki progreSywne Jzo:

są dostępne w dobrych salonach optycznych na terenie  

całej Polski

posiadają Certyfikat Autentyczności, który potwierdza  

ich wysoką jakość i dbałość o Twój zdrowy wzrok

są oferowane z pakietem Komfortowa Adaptacja, co oznacza,  

że w razie jakichkolwiek problemów z przyzwyczajeniem się  

do nich, można je wymienić na inne soczewki okularowe 

korzyStaJ z Soczewek progreSywnych Jzo,  
aby cieSzyć Się

idealnym dopasowaniem okularów do potrzeb Twojego wzroku

eleganckim wyglądem Twoich okularów

wygodnym użytkowaniem

dowolnością w wyborze oprawy, niezależnie od wady wzroku

przejrzystością i komfortem widzenia, dzięki wysokiej klasy  

powłokom antyrefleksyjnym

ochroną wzroku przed szkodliwym promieniowaniem UV

Intuitiv® Plus        Anateo® Plus        Sirus® Plus        Intro®+

Zapytaj swojego optyka, które soczewki progresywne JZO będą najlepsze dla Ciebie:

Komfortowe widzenie

      na każdą odległość, 

w każdej sytuacji

• 

• 

•

•

•

•

• 

• 

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

Sklep Medyczny 

MEDICA 
HUMANA

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

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

www.artykuly.medyczne.wroclaw.pl

Sklep medyczny
Artykuły medyczne

Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko
tel. +48 12 386 04 20

e-mail: recepcja@hotelswnorberta.pl
www.hotelswnorberta.pl      www.wiaraikultura.pl

Hotel św. Norberta*** 30 km od Krakowa

Zapraszamy na:
 ͫ Turnusy z dietą  
dr. Ewy Dąbrowskiej
 ͫ Wczasy dla seniora
 ͫ Zjazdy rodzinne

Jedzmy kaszĘ!
Zawiera cenny błonnik, który przeciwdziała tworzeniu się 
nowotworów jelita grubego. Naturalna, bez konserwantów 
i dodatków spożywczych, polecana jest zwłaszcza cukrzykom 
i osobom odchudzającym się. Łatwa w przyrządzaniu i dostępna 
na każdą kieszeń.

Choć wydawałoby się, że tradycyjna kuchnia 
polska słynie z ziemniaków, w rzeczywistości 
to kasza była podstawą kuchni staropolskiej 
i gościła na stołach nawet częściej niż chleb. 
Dopiero w XVII wieku zaczęła być powoli 
wypierana przez ziemniaki. Obecnie zaczynamy 
wracać do korzeni, dzięki czemu kasza staje 
się modnym, inspirującym i co najważniejsze – 
zdrowym składnikiem potraw. 
Kasza to nasiona zbóż oczyszczone 
z niejadalnych części ziarna. W zależności 
od rodzaju zboża, z którego ją pozyskujemy, 
wyróżniamy kasze jęczmienne, gryczane, 

owsiane, pszenne, z prosa, kukurydziane.
Właściwości zdrowotne kaszy wynikają z tego, 
że jest to produkt z pełnego ziarna. Oznacza 
to, że ziarno przeznaczone do jej produkcji 
nie jest oczyszczane ze swojej zewnętrznej 
warstwy, czyli łuski (co ma miejsce podczas 
produkcji mąki). Obłuskiwanie polega jedynie 
na usuwaniu niejadalnych części, czyli plewek 
kwiatowych i okrywy owocowo-nasiennej. 
Najcenniejsze części pod względem wartości 
odżywczych, czyli łuska i zarodek, pozostają 
nienaruszone.

EKO Poradnik Gazety Senior
Giełda produktów ekologicznych

REKLAMA

Kasza z pełnego 
ziarna
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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

 

EKO Poradnik Gazety Senior Giełda produktów ekologicznych

REKLAMA

Sposób 
przygotowania:
Mleko zagotuj z cukrem i laską wanilii przeciętą na pół, po czym ją wyjmij. Na 
gorące mleko wsyp kaszę mannę i ciągle mieszając trzepaczką doprowadź do 
wrzenia. Gotuj do miękkości. Gotową kaszę przelej do keksówki wyłożonej 
folią aluminiową, rozprowadź równomiernie po całej powierzchni, po czym 
przykryj kolejną warstwą folii aluminiowej i wygładź powierzchnię. Pozostaw do 
ostygnięcia, po czym włóż do lodówki na kilka godzin, aby całość dobrze stężała.
Gotową masę potnij ostrym nożem na równe prostokąty. Czekoladę przełóż do 
metalowej miski i ustaw nad garnkiem z gotującą się wodą. Ciągle mieszając, 
całość rozpuść, po czym odstaw na chwilę na bok, aby lekko przestygła.
Każdą kostkę z kaszy maczaj kolejno w płynnej czekoladzie i układaj na kratce do 
ociekania. Pozostaw tak do czasu, aż czekolada w pełni się zetnie i utworzy wokół 
kaszy równomierną skorupkę.
Najlepiej smakuje prosto z lodówki. Taka kostka to lekka, zdrowsza wersja 
słynnych słodkości, więc czasem warto pokusić się o jej wspólne wykonanie np. 
we współpracy z wnukami.

Składniki:
 ͫ 0,5 l mleka
 ͫ 7 łyżek kaszy manny
 ͫ 4 łyżki cukru
 ͫ 250 g ciemnej czekolady
 ͫ 1 laska wanilii
 ͫ ew/ skórka z cytryny

Ptasie mleczko z manny
Kto z nas nie zna kaszy manny? Pewnie niewiele takich osób się znajdzie. 
Często bywa zmorą dzieciństwa i nie zawsze kojarzy się dobrze. A szkoda, 
bo to jedna z bardziej uroczych kasz dostępnych na półkach sklepowych. 
Wyjątkowo delikatna w smaku, idealna dla naszych żołądków i jako składnik 
różnych diet. Zawiera witaminy z grupy B, magnez, potas, żelazo i sporą 
dawkę jodu.
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8-14 sierpnia 2016
Pokochaj Życie, Pokochaj Siebie Zrozum swój lęk
Tydzień z Ireną Polkowską- Rutenberg
Prowadzenie Irena Polkowska-Rutenberg  
i Ewa Żukowska

Miejsce: Ośrodek Wspierania 
Rozwoju Osobistego w Domu 
Gościnnym MAKARENA, ul. 
Piaskowa 5, Gąski
Informacje i zgłoszenia:  
Ewa Żukowska, tel. 603 126-196, 
mail:makarena.gaski@go2.pl  
www.wspieranie-rozwoju.pl

Warsztaty rozwoju osobistego 
w Gąskach nad morzem koło Koszalina

Wypoczynek i inspirujące zajęcia

Pensjonat Bursztyn
w Pobierowie
zaprasza na wypoczynek nad morzem

25-31 lipca   6 dni  540 zł 
31 lipca-5 sierpnia  5 dni  540 zł 
16 sierpnia-20 sierpnia  4 dni  320 zł 

Dla grup zorganizowanych  
i indywidualnych gości!

Specjalna oferta z wyżywieniem. 
Dostępne terminy!

Pensjonat Bursztyn
ul. Mickiewicza 48
72-345 Pobierowo

tel. 605 062 093
www.pensjonatbursztyn.pl

Biuro Turystyczne ELIN
Elegancko Luksusowo I Niedrogo

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

www.elin.pl

Oferty dla osób indywidualnych 
i grup zorganizowanych.

WYCIECZKA:  
Jura Krakowsko-Częstochowska

13-15.08.2016 - 499 zł
WCZASY: Francja - Lazurowe Wybrzeże

10-17.09.2016 - 1399 zł

REKLAMA

EKO Poradnik Gazety Senior Giełda produktów ekologicznych

Przygotowanie:
Kaszę owsianą ugotuj do miękkości, najlepiej podlewając ją bulionem. Ugotowaną 
kaszę przepuść przez maszynkę do mięsa wraz z ciecierzycą i przesmażoną na 
złoty kolor cebulą, lekko skarmelizowaną.
Dodaj do masy mąkę, przyprawy i mieszaj dokładnie. Podziel na porcje i smaż na 
oleju z każdej strony na złoty kolor.

To ciekawe!
Nie wylewaj wody, w której gotowałeś 

kaszę jęczmienną. Ostudź ją i użyj 
jako olejek lub płukankę do włosów. 

Zawarte w niej przeciwutleniacze 
sprawią, że włosy będą mocne 

i lśniące.

Burgery
z kaszy owsianej i ciecierzycy

Składniki:
•	 1 szklanka kaszy owsianej
•	 1 op. ciecierzycy w puszce
•	 1 łyżka mąki pszennej
•	 1 cebula
•	 kminek mielony,  

ostra papryka
•	 pieprz, sól
•	 natka pietruszki,
•	 olej do smażenia
•	 pomidory polskie
•	 ogórek małosolny

Gościniec NAD POTOKIEM to domowa atmosfera, miła 
i fachowa obsługa, niepowtarzalny klimat oraz komfor-
towy wypoczynek z widokiem na Śnieżkę.

PAKIET DLA SENIORA
6 dni od 650 zł za 2 osoby

Pakiet obejmuje:
• kosz owoców  

na przywitanie,
• 5 noclegów,

• 5 śniadań - bufet 
szwedzki,

• 5 obiadokolacji

Gościniec NAD POTOKIEM
ul. Mostowa 5, Karpacz
tel. 75 761 60 70, kom. 510 291 748
www.nadpotokiem.pl

Dodatkowo można skorzystać z usług masażysty,  
instruktora Nordic walking, sauny.

REKLAMA
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Polski ZwiąZek Głuchych 
oddZiał dolnośląski 

sPecjalistycZny ośrodek 
diaGnoZy i rehabilitacji 

dZieci i MłodZieży Z wadą słuchu
ul. Braniborska 2/10 
53-680 Wrocław
tel. (71) 355 67 19
www.osrodek-pzg.pl
osrodek@osrodek-pzg.pl

aParat słuchowy dla seniora
Aparaty słuchowe to rozwiązanie 
najczęściej zalecane osobom starszym 
z niedosłuchem. Na czym polega 
specyfika protezowania słuchu 
u seniorów, wyjaśnia Aldona Sobiecka 
protetyk słuchu z Polskiego Związku 
Głuchych.
Presbyacusis definiuje 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

REKLAMA

Źródło błonnika
Im grubsza kasza, tym więcej błonnika. Najwięcej 
więc znajdziemy go w kaszy gryczanej i pęczaku. 
Dzięki błonnikowi kasza reguluje proces trawienia, 
zapobiegając zaparciom, nowotworom jelita 
grubego i hemoroidom. To m.in. za sprawą błonnika 
kaszę zaliczamy do produktów o niskim indeksie 
glikemicznym. Oznacza to, że po posiłku węglowodany 
uwalniają się stopniowo przez długi czas, przez co 
dłużej czujemy się syci, a w ciągu dnia nie dopada 
nas nagły głód i ochota na słodycze. Ponieważ kasze 
(gruboziarniste) nie powodują drastycznego wzrostu 
glikemii poposiłkowej, polecane są cukrzykom 
i osobom odchudzającym się. Kolejną zaletą kasz, 
wynikającą z zawartości błonnika, jest jej wpływ 
na obniżanie stężenia złego cholesterolu we krwi 
(zwłaszcza kasza jęczmienna) i zmniejszanie ryzyka 
kamicy żółciowej.

Witaminy i minerały
Kasze są dobrym źródłem magnezu, cynku, żelaza, 
potasu i witamin z grupy B. Dzięki wysokiej zawartości 
tych składników wprowadzanie kaszy do jadłospisu 
może zapobiegać pogorszeniu koncentracji, 

łamliwości włosów i paznokci, rozdrażnieniu, 
bezsenności, bolesnym skurczom mięśni, kołataniu 
serca, a nawet łuszczeniu się naskórka.

W pełni naturalna
Zastosowane procesy technologiczne, stanowiące 
tylko niezbędne minimum (zbiór i oczyszczanie z części 

niejadalnych), sprawiają, że nie znajdziemy w kaszy 
żadnych sztucznych substancji konserwujących 
czy poprawiających smak. W przeciwieństwie do 
produktów przetworzonych, praktycznie nie zawiera 
sodu, którego nadmierne spożycie prowadzi do 
nadciśnienia tętniczego i obrzęków.
Jest łatwa do przygotowania i ma przystępną cenę
Nie trzeba jej obierać, wystarczy wrzucić ją do garnka, 
zalać wodą i gotować – gryczana czy kukurydziana 
potrzebuje zaledwie 20 minut. Kasza nie wymaga 
również specjalnych warunków przechowywania 
– wystarczy ustawić ją w suchym miejscu lub 
szczelnie zamkniętym pojemniku. Dzięki bardzo 
niskiej zawartości wody produkt ten ma długi okres 
przydatności do spożycia.

Chroni przed
chorobami
Regularne spożywanie kasz z pełnego ziarna może 
chronić nas przed:
• nadwagą i otyłością
• zaparciami
• hemoroidami
• polipami i nowotworami jelita grubego
• nowotworami piersi
• kamicą pęcherzyka żółciowego
• podwyższonym stężeniem cholesterolu we krwi
• miażdżycą i udarami
• cukrzycą typu II

REKLAMA

EKO Poradnik Gazety Senior Giełda produktów ekologicznych

Analiza składu ciała 
Jadłospisy indywidualne i familijne

Edukacja żywieniowa | Dietoterapia
Bilansowanie jadłospisów w żywieniu specjalnym

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

www.abcdietetyk.pl
Izabela Helman

693 638 539

źródło: Kampania 
„Lubię kaszę”
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Leczenie w podróży
Ubezpieczenia turystyczne pod lupą  
Sezon wakacyjnych wyjazdów za chwilę. W wielu szufladach czekają dokumenty 
zakupionych wycieczek, wśród nich kolorowe foldery reklamowe, bilety, warunki 
uczestnictwa i... no właśnie. Jednym z ważniejszych dokumentów dla podróżującego, 
nie tylko za granicę, jest polisa ubezpieczenia turystycznego.
Zaostrzenie objawów choroby przewlekłej, silne zatrucie pokarmowe, złamanie, 
zawał – zdarzają się i jak na złość właśnie wtedy, gdy postanowiliśmy się 
cieszyć upragnioną wycieczką i odpoczynkiem. Przeanalizujemy ubezpieczenie 
turystyczne z uwzględnieniem potrzeb seniorów. Podpowiemy, jak w dzisiejszych 
realiach skutecznie zabezpieczyć się przed skutkami nagłych zachorowań lub 
nieszczęśliwych wypadków w podróży.

Z biurem podróży czy we 
własnym zakresie?
Jeśli wybieramy się na urlop organizowany 
przez biuro podróży, z pewnością posiadamy 
ubezpieczenie turystyczne co najmniej 
w minimalnym zakresie. Organizatorzy turystyki są 
bowiem zobowiązani ubezpieczyć swoich klientów 
w zakresie kosztów leczenia w podróży oraz 
następstw nieszczęśliwych wypadków. I dobrze, 
bowiem z dużym prawdopodobieństwem wiele osób 
w natłoku obowiązków przedurlopowych w ogóle 
nie pomyślałoby o zabezpieczeniu swojego zdrowia 

i życia. Niektórzy po prostu na ubezpieczeniu 
chcą zaoszczędzić, zdarzają się osoby, które są 
skłonne wydać na urlop kilka tysięcy złotych, ale 
ubezpieczenie to według nich już niepotrzebny koszt.
Pamiętajmy, nawet posiadając ubezpieczenie 
zakupione razem z wycieczką, aby przeanalizować, 
czy zakres tego ubezpieczenia jest adekwatny do 
celu podróży i naszych potrzeb. Jeśli nie, powinniśmy 
rozważyć rozszerzenie zakresu ubezpieczenia – 
czy to w biurze podróży (biura najczęściej oferują 
pakiety o różnej cenie i zakresie), czy u agenta 
ubezpieczeniowego. Jeśli organizujemy wyjazd 
we własnym zakresie, skonsultujmy zakres 

ubezpieczenia u zaufanego agenta. Oferta 
ubezpieczeń turystycznych dostępnych na rynku jest 
w swym zakresie bardzo szeroka.

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

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
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+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

Penzjonat Pegaz jest położony w zacisznym, 
urokliwym miejscu w Karkonoszach, w pobli-
żu wyciągu na Małą Kopę - przystanek 
u podnóża Śnieżki.
Nasz zespół pomoże Państwu zorganizo-
wać jednodniowe wycieczki do Drezna, 
Pragi, Wiednia, Skalnego Miasta itp. 
z wyjazdem spod ośrodka.

• serwujemy domowe posiłki
• oferujemy możliwość zorganizowania wieczorków 

integracyjnych przy muzyce i grilla w naszym ogrodzie
• udostępniamy gościom dużą salę do wspólnego 

biesiadowania
• na terenie ośrodka do Państwa dyspozycji 

jest tenis stołowy i bilard
• goście mogą skorzystać także 

z rehabilitacji, masaży i zabiegów spa

Pensjonat Pegaz
ul. Karkonoska 17, 58-540 Karpacz
tel. 75 76 19 264
www.pegaz.karpacz.pl

Pensjonat przyjazny seniorom!

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

18 czerwca Sprewald 

25 czerwca Dolina Pałaców i Ogrodów 

Hornow Manufaktura Czekolady

2 lipca Czechy

7-10 lipca Szczecin

19-21 sierpnia Włocławek i Płock

dzienne przejazdy, bogaty program: zwiedzimy Parlament, Ope-
rę, Synagogę, rejs wieczorny po Dunaju, wieczór folklorystyczny, 
okolice Budapesztu – Szentendre, Wyszehrad, Godollo pałacyk 
Sissi, pokaz konny pasterzy pustańskich i wiele innych atrakcji

Wojanów-Łomnica – Bukowiec – wnętrza pałaców  
i park w Bukowcu

pałace Opoćno – Ćastolovice

Szczecin od A do Z – rejs statkiem po porcie – 
Stargard – perła pomorskiego gotyku

pogranicze Mazowsza i Kujaw

31 sierpnia - 04 września Budapeszt i Zakole Dunaju

Leczenie ambulatoryjne, szpitalne, transport 
do placówki medycznej, powrót do kraju
Podstawowe ubezpieczenie turystyczne powinno obejmować swym zakresem:
• koszty leczenia (zarówno ambulatoryjnego, jak i szpitalnego)
• koszty transportu medycznego (np. do szpitala)
• koszty transportu do kraju zamieszkania
• następstwa nieszczęśliwych wypadków
Powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że zwłaszcza w przypadku wyjazdów 
zagranicznych, koszty leczenia i transportu mogą sięgać od kilku do kilkuset 
tysięcy złotych. Jeżeli zdarzy nam się poważny wypadek lub choroba, zagraniczna 
placówka medyczna (prywatna lub publiczna) wykona zabiegi niezbędne 
do przywrócenia zdrowia w stopniu, który umożliwi nam powrót do kraju 
zamieszkania. Zanim to nastąpi, musimy zostać przetransportowani z miejsca 
wypadku do najbliższej placówki medycznej czy szpitala. Do tego dochodzą 
koszty zabiegów, operacji, itd.

Co składa się na wysokie koszty transportu
Może się okazać, że do domu musimy wrócić w pozycji leżącej, np. z Hiszpanii. 
Mało kto wie, z czego wynikają bardzo wysokie koszty takiego transportu. 
W takiej sytuacji w samolocie muszą zostać wymontowane trzy rzędy siedzeń, 
a ubezpieczyciel musi pokryć koszty utraconych przychodów firmy lotniczej, które 
uzyskałaby ze sprzedaży biletów innym pasażerom. Dla przykładu, wg wyliczeń 
Allianz, otwarte złamanie nogi we Francji może kosztować nawet blisko 418 
tys. złotych, tyle ile spore mieszkanie we Wrocławiu. Na ten koszt składają się: 
Ambulans – 1 tys. zł, Ambulans helikopter – 36 tys. zł, hospitalizacja – 377 tys. zł, 
hotel – 852 zł, leki – 210 zł.
Inny przykład: wypadek komunikacyjny w Zanzibarze to koszt nawet 261 tys. 
zł: leczenie szpitalne – 100 tys. zł, transport medyczny do placówki – 24 tys. zł, 
transport medyczny do Polski – 137 tys. zł (źródło: materiały własne Allianz).
Dlatego aby uniknąć przykrej niespodzianki w postaci rachunku na astronomiczną 
sumę, sprawdźmy, na jaką kwotę opiewa nasze ubezpieczenie i dopasujmy 
zakres ubezpieczenia do celu podróży.
Wysokie koszty leczenia i transportu nie dotyczą tylko odległych i egzotycznych 
zakątków globu, leczenie w Europie Zachodniej też może nas zrujnować.
Są już na rynku oferty, w ramach których ubezpieczyciel bez limitu pokrywa 
koszty transportu do kraju. Gdy chodzi o transport w odpowiednich warunkach, 
opłaty mogą być bardzo wysokie. Pamiętajmy, że transport ten obejmuje również 
transport ciała na wypadek śmierci.

Poza podstawowym zakresem ubezpieczenia obejmującym leczenie, 
transport i NNW, pozostałe warianty ubezpieczeń dobieramy już według 
własnych potrzeb i sytuacji, dopasowując je do naszych indywidualnych 
potrzeb.

Choroby przewlekłe
W grupie 60+ trudno znaleźć turystę bez choroby przewlekłej. Dlatego seniorzy 
muszą pamiętać, że w podstawowym zakresie ubezpieczenia zazwyczaj nie 
zostaną pokryte koszty leczenia objawów chorobowych będące nasileniem 
choroby przewlekłej. Jeśli więc cierpimy na chorobę przewlekłą (np. cukrzycę, 
nadciśnienie tętnicze), koniecznie powinnyśmy rozszerzyć zakres ubezpieczenia 
o koszty leczenia i transportu będące ich następstwem. Nie powinniśmy 
ukrywać przed ubezpieczycielem, że cierpimy na chorobę przewlekłą, bowiem 
historia takiej choroby jest stosunkowo łatwa do ustalenia. W razie wątpliwości 
ubezpieczalnia szybko ustali, jakie były fakty.

Relaks vs drinki z palemką
Podczas urlopu zdarza się nam delektować lokalnymi trunkami o różnej mocy. 
Powinniśmy wiedzieć, że w większości wypadków w podstawowych wariantach 
ubezpieczenia nie otrzymamy odszkodowania, jeśli ulegliśmy wypadkowi 
pod wpływem alkoholu. Jeżeli więc podczas wakacji planujemy nie odmawiać 
sobie żadnych przyjemności, w tym alkoholu, powinniśmy rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o zdarzenia, które wystąpiły pod jego wpływem.

Naciąganie „na poszkodowanego”
Gdy lubimy spędzać wakacje aktywnie, jeździć na rowerze, na nartach 
wodnych, rozważmy zakup ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (tzw. 
OC w życiu prywatnym). Ochroni nas ono, gdy wyrządzimy krzywdę innej 
osobie lub uszkodzimy komuś jego rzecz (np. potrącimy kogoś rowerem, wnuk 
rozbije lustro w restauracji). Ubezpieczenie takie często chroni nie tylko szkody, 
które wyrządziliśmy osobiście, ale także osoby będące pod naszą opieką (np. 
wspomniane wnuki).
W Polsce rzadko żądamy odszkodowania, gdy ktoś najedzie na nas rowerem 
albo potrąci nas na stoku. Pamiętajmy jednak, że w niektórych krajach to norma, 
a wręcz okazja na uzyskanie solidnego odszkodowania. Nie skończy się na „nic 
się nie stało”, a do akcji wkroczy sztab prawników.

Dla zmotoryzowanych
Jeśli wybieramy się własnym samochodem za granicę, sprawdźmy czy posiadamy 
tzw. car assistance obejmujący region, do którego się wybieramy. Co ciekawe, 
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Pensjonat BRYZA  
zaprasza nad morze

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

Pensjonat BRYZA
ul. Teligi 10, 72-351 Pogorzelica

tel. 503 735 936    www.bryzapogorzelica.pl

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

doba z pełnym  
wyżywieniem 
3 posiłki

59 
zł/os

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

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

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg - Podczele”

Pobyt  
z zabiegami

7 dni 
od 520 zł 

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

Po zdrowie do Podczela
przez cały rok

CENA 680 zł/os ZAWIERA:
• 9 dni pobytu (8 noclegów 

w pokoju 2-os.),
• całodzienne wyżywienie,
• zabawy taneczne,
• jedna godzina basenu dziennie,

• codzienna poranna 
gimnastyka prowadzona przez 
fizjoterapeutę,

• trzy godziny bezpłatnego 
korzystania z roweru w pobycie

LATO NAD BAŁTYKIEM  
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

10.07 - 18.07 oraz 23.07 - 31.07.2016

nie musimy wykupować asysty motoryzacyjnej na cały rok, a wyłącznie przy 
okazji zakupu ubezpieczenia turystycznego na okres urlopu i wybrany region. 
Ubezpieczenie będzie przydatne podczas awarii auta, wypadku komunikacyjnego, 
konieczności holowania na autostradzie itp.

Terroryzm lub nieoczekiwana wojna
Niestety, coraz częściej słyszymy o zamachach terrorystycznych, które dotykają 
także turystów. Niektórzy ubezpieczyciele wyszli naprzeciw tej sytuacji i oferują 
rozszerzenie ubezpieczenia o nieoczekiwane akty terroru i działania wojenne. 
Do niedawna ubezpieczenia całkowicie wykluczały odszkodowania w takich 
sytuacjach. Zazwyczaj będziemy objęci ubezpieczeniem przez ograniczony okres 
(np. do 7 dni) i do ograniczonej kwoty, gdy dojdzie do nagłego i niespodziewanego 
aktu terrorystycznego. Ochrona nie będzie jednak obowiązywała, gdy np. 
świadomie wybierzemy się w strefę działań wojennych.

Podróż, ale do pracy
Osoby które wybierają się w podróż w celach zarobkowych (np. opiekunki osób 
starszych, kierowcy, złote rączki), również powinny pomyśleć o ubezpieczeniu 
kosztów leczenia, transportu czy NNW. Wystarczy zadeklarować przy zawieraniu 
umowy ubezpieczenia, że podczas pobytu zagranicznego będziemy wykonywali 
pracę zarobkową – fizyczną lub umysłową.

Dobrze się bawimy, a w domu...
Ciekawą opcją jest ubezpieczenie home assistance i medical assistance, o którym 
wspominaliśmy we wcześniejszych artykułach. W przypadku tego pierwszego 

możemy skorzystać z pomocy fachowca, gdy podczas pobytu daleko od domu 
zdarzy się awaria – np. otrzymamy telefon od sąsiada z dołu, że zalewamy mu 
mieszkanie. W takiej sytuacji nie musimy przerywać urlopu, a ubezpieczyciel 
zorganizuje niezbędną pomoc fachowców, którzy usuną awarię.
Asysta medyczna będzie przydatna dla osób, które pozostawiają w domu np. 
osoby starsze, częściej narażone na choroby. Gdy otrzymamy informację np. 
o złym samopoczuciu naszego domownika, możemy w ramach ubezpieczenia 
zamówić wizytę lekarza lub pielęgniarki w miejscu naszego stałego zamieszkania.

Opłaty dla seniorów
Z reguły opłaty za ubezpieczenie kosztów leczenia są zależne od wieku 
ubezpieczonego. Im jesteśmy starsi, tym drożej.  Ale warto wiedzieć, że 
niektórzy ubezpieczyciele przypiszą nas do kategorii senior z wyższą składką już  
po 55 r.ż., a inni dopiero powyżej 70 lat.
W tym artykule przedstawiliśmy tylko wybrane elementy ubezpieczeń 
turystycznych. Dostępna oferta jest dużo szersza. A ciekawostek 
w ubezpieczeniach dziś nie brakuje, np. możemy ubezpieczyć zwrot kosztów 
wycieczki w przypadku konieczności jej odwołania. Ważne aby ubezpieczać 
się świadomie, wiedzieć od czego i na ile jestem ubezpieczony/a. Naprawdę 
warto poświęcić chwilę przed wyjazdem i rozsądnie dobrać ubezpieczenie, bo 
negatywne skutki nieprzemyślanej decyzji mogą ciągnąć się przez lata.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertem 
Gazety Senior, który bezpłatnie pomoże 
dobrać optymalne ubezpieczenie 
turystyczne. A także w razie potrzeby 
w uzyskaniu najlepszej oferty ubezpieczenia 
mieszkania, OC i AC pojazdów, 
ubezpieczenia na życie, jak również 
kredytów gotówkowych i hipotecznych.
Bezpłatna pomoc w uzyskaniu dobrego 
ubezpieczenia lub kredytu:

Łukasz Marszałek
Ekspert Gazety Senior  
ds. finansów 
tel. 608 352 098
 ͫ dojazd do domu lub spotkanie w redakcji „Gazety Senior”
 ͫ uczciwe i rzetelne wsparcie
 ͫ oferta wielu ubezpieczycieli i banków w jednym miejscu



27+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

Turnusy wrzesień 2016
• 8 dni od 497 zł (7 noclegów)     

• 11 dni od 710 zł (10 noclegów) 

Star Łeba zaprasza na wypoczynek nad morzem

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.

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

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
Regionalny Ośrodek 

Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”

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

Uzdrowisko Świnoujście posiada wieloletnią 
tradycję leczniczą. W ramach skierowania 
NFZ odbywają się tu turnusy sanatoryjne 
i szpitalne oraz wczesna rehabilitacja kar-
diologiczna. Uzdrowisko jest firmą przyjazną 
seniorom, której główne wartości opierają 
się o tradycję, profesjonalizm i zdrowie. Pod 
opieką wykwalifikowanej 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 fińskiej, 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.

Jesień  
w Uzdrowisku Świnoujście

Turnusy dla  
seniora 55+.  
Już od 840 zł!
Cena pakietu zawiera: 
• 7 noclegów w komfortowych warunkach
• całodzienne wyżywienie
• 10 zabiegów leczniczych
• opiekę medyczną oraz badania lekarskie
• nieograniczoną możliwość korzystania  

z basenu, jacuzzi oraz strefy saun



28

REKLAMA

ul. Jedności Narodowej 52, 50-258 Wrocław
tel: 71 322 19 19
e-mail: info@ecotour.com.pl

Ogród Różany  
i Łuk Mużakowa
25 czerwca, cena: 135 zł/os.

Hiszpania dla Seniora 
- już od od września!
cena od 1200 zł/os. 
tygodniowy pobyt

Odkrywamy  
Dolny Śląsk
wycieczki jednodniowe 
po Dolnym Śląsku  
cena od 70 zł/os.

Biuro Podróży "ECO TOUR"
Ośrodek Wypoczynkowy AMEBA
ul. Słoneczna 8, 76-032 Mielno
tel. 94 318 95 52, kom. 608 489 552
www.ameba.pl

 ͫ noclegi w komfortowych pokojach z łazienkami
 ͫ na wyposażeniu pokoju czajnik, RTV, leżak, parawan 
 ͫ wyżywienie 2 razy dziennie
 ͫ możliwość wypożyczenia kijków 
do Nordic walking i rowe-
rów

 ͫ do dyspozycji gości: 
siłownia zewnętrzna, stół 
do ping-ponga, bilard, 
piłkarzyki 

 ͫ rodzinna atmosfera
 ͫ wspaniały wypoczynek 
wśród zieleni i błogiej ciszy

WCZASY DLA 
SENIORÓW 60+ 
NAD MORZEM
7 dni już od 660 zł

tylko 

50 m 
do plaży

Ośrodek Wypoczynkowy 
AMEBA zaprasza do Mielna

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny

www.montebello.com.pl

PAKIET 50+

 ͫ słodki poczęstunek na powitanie
 ͫ 6 nocy w pokoju 2-osobowym
 ͫ 6 śniadań w formie bufetu
 ͫ 6 obiadokolacji
 ͫ 22 zabiegi

7 dni za 699 zł
aż 22 zabiegi w cenie

Pakiet Aktywni 50+

Szczegóły na www.montebello.com.pl

MONTEBELLO BUSINESS & SPA
ul. Turystyczna 8
43-450 Ustroń
+48 33 858 86 16
+48 608 624 884

Portrety wałbrzyszan w Muzeum 
Porcelany w Wałbrzychu
Zapraszamy naszych Czytelników na wakacyjną wycieczkę do Wałbrzycha 
i tamtejszego Muzeum Porcelany. W Muzeum Porcelany widz może stanąć 
przed wizerunkami osób, które żyły w mieście kilkadziesiąt lat wcześniej 
i spróbować lepiej je poznać. O historii znanych wałbrzyszan, utrwalonych na 
obrazach znajdujących się w muzeum, opowiada Joanna Błoch.
Portrety lepiej niż jakiekolwiek źródło historyczne 
potrafią utrwalić pamięć o postaciach, których 
wizerunki ukazują. Zaświadczają o istnieniu człowieka, 
jako indywidualnej jednostki, wiążąc ze sobą jej 
historię, fizyczność i psychikę. Według Gottfrieda 
Boehma portret przedstawia osobę „pomiędzy 
jej wycofywaniem się w siebie a odniesieniem do 
świata, pozostawaniem wobec tego, co zewnętrzne. 
Portretowany szuka bowiem kontaktu z widzem”. 
Portret jest oczywiście dziełem artystycznym, ważne 
przy jego ocenie są umiejętności malarza, ale im 
artysta lepszy, tym bardziej potrafi zainteresować 
widza nie swoim warsztatem, a osobą modela.
W Muzeum Porcelany widz może stanąć przed 
wizerunkami osób, które żyły w Wałbrzychu 
kilkadziesiąt lat wcześniej i spróbować lepiej je poznać. 
Portrety wałbrzyszan znajdujące się w zbiorach 
Muzeum nie tworzą jednorodnej kolekcji o wspólnych 
cechach formalnych, dlatego też warto nad każdym 
dziełem pochylić się z osobna, zwracając uwagę na 
osobę modela, jak również i formę konterfektu.

Rodzina kupców  
w pałacu Albertich
Od roku 1926 siedzibą Muzeum jest pałac 
Albertich (Albertihaus) przy ul. 1 Maja 9 (wówczas 
Gottesbergerstrasse 23). Budowla powstała w latach 

1801-1803 według projektu Leopolda Niederräckera. 
Od 1834 r. właścicielami pałacu była kupiecka rodzina 
Albertich. W zbiorach muzealnych znajduje się 
obraz przedstawiający Johanna Gustava Wilhelma 
Albertiego, pierwszego właściciela pałacu oraz 
założyciela fabryki tkackiej w Wałbrzychu. Portret 
przedstawia jego popiersie zwrócone en trois quatre 
w lewo. Ubrany jest on zgodnie z ówczesną modą 
w jasną koszulę z krawatem, ciemnogranatową 
(niemalże czarną) kamizelkę oraz frak w takim 
samym odcieniu. Ukazany został na ciemnym tle, 
bez żadnych dodatkowych elementów. Na podstawie 
zachowanej w zbiorach Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte w Münster akwatincie z 1808 roku, 
przedstawiającej właśnie Johanna Gustava Wilhelma 
Albertiego w ujęciu z profilu, można wywnioskować, 
że na portrecie z naszego muzeum znajduje się on 
w kwiecie wieku – ma ok. czterdziestu lat. Z obrazu 
nie wyczytamy więcej informacji na temat tej postaci, 
możemy jednak sięgnąć do innych źródeł, by lepiej 
ją poznać.

Założyciel domu 
handlowego
Johann Gustav Wilhelm Alberti urodził się 24 
października 1757 roku w Hamburgu. Jego ojciec 
Wilhelm Alberti był pastorem, niestety zmarł, kiedy 

Giełda ofert turystycznych dla seniora
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PORCELANA 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

syn był jeszcze chłopcem.
Jego mentorem stał się Johann Georg Büsch, prowadzący od 1771 r. Akademię 
Handlową w Hamburgu. W czasie podróży służbowej przez Śląsk Alberti dostrzegł 
możliwości, jakie tereny te stwarzają dla przemysłu włókienniczego, jeśli tylko 
udałoby się wprowadzić tutaj pewne udoskonalenia techniczne. W 1792 r. założył 
wraz kupcem Assmannem i wrocławską firmą Schreiber &Co. w Wałbrzychu 
(w obecnej dzielnicy Biały Kamień) dom handlowy specjalizujący się w produkcji 
i sprzedaży lnu. Został on przekształcony w 1818 r. przez jego synów Hermanna 
i Wilhelma w manufakturę tkacką z mechaniczną przędzalnią lnu, liczącą około 
tysiąca krosien. Wałbrzyska przędzalnia była pierwszą zarówno na Śląsku, jak 
i na kontynencie europejskim (poza Anglią) tego typu fabryką.
27 lutego 1834 roku Alberti obchodził pięćdziesiątą rocznicę ślubu z Rosiną 
Toepfer, z okazji której zorganizował festyn miejski. Zmarł niecały rok później 
w wieku 78 lat.

Od małżeństwa do tkalni
Z rodziny Alberti wywodziła się również dama ukazana na konterfekcie zdobiącym 
obecnie gabinet dyrektora Muzeum Porcelany Jacka Drejera. Clara Margarete 
Pauline von Treutler urodziła się w Wałbrzychu 13 maja 1834 roku, czyli 
w momencie, kiedy rodzina ta nabyła pałac przy ulicy 1 Maja 9. Przez węzeł 
małżeński związała się ona z inną bardzo ważną dla historii miasta rodziną 
von Treutler. Georg Treutler przybył do Wałbrzycha już w 1570 r. Jego prawnuk 
Christoph Friedrich założył tutaj przedsiębiorstwo zajmujące się handlem lnem 
Christoph Friedrich Treutler&Sohn, które jako pierwsze w Niemczech zastosowało 
mechaniczną tkalnię. Zostało ono zamknięte w 1823 roku.

Honorowy Obywatel Wałbrzycha
Z kolei prawnuk Christopha Friedricha, Carl Georg Treutler, tajny radca handlowy, 
w 1820 r. zamienił zabudowania młyna nad Pełcznicą w hutę i odlewnię żelaza, 
nazwaną od jego imienia Carlshütte 6. W kolekcji Muzeum zachował się także 
niewielkich rozmiarów obraz ukazujący jego popiersie. Model ukazany został 
w zwrocie en trois quatre na jasno brązowym tle. Ubrany jest w czarny frak, 
kamizelkę, białą koszulę oraz czarną muchę. Jego lewą pierś zdobi Order Orła 
Czerwonego – cywilne i wojskowe odznaczenie niemieckie, ustanowione przez 
margrabiego Jerzego Wilhelma von Bayreuth w 1705 r. W 1855 r. Carl Georg 
otrzymał tytuł honorowego obywatela Wałbrzycha.
Clara Margarete Pauline Alberti wyszła za mąż za jego syna – Oswalda von 
Treutlera, który w 1884 r. uzyskał tytuł szlachecki.
Pani von Treutler na swoim konterfekcie została ukazana w pozycji siedzącej, en 
trois quatre, ze wzrokiem skierowanym w stronę widza.

Joanna Błoch - Muzeum Porcelany w Wałbrzychu / red. MW

REKLAMA

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora
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1. Senior jest ważnym klientem naszego przedsiębiorstwa/
organizacji.

2. Jesteśmy otwarci na potrzeby, oczekiwania seniorów oraz 
wartości przez nich szanowane.

3. Dostrzegamy potrzebę likwidacji barier, które utrudniają dostęp 
do oferty seniorom.

4. Uwzględniamy tradycyjne sposoby komunikacji z seniorami.
5. Akceptujemy potrzebę poświęcenia czasu i uwagi seniorom.
6. Kierujemy się odpowiedzialnością za seniorów w działaniach 

kierowanych do nich.
7. Sprzyjamy międzypokoleniowej wymianie doświadczeń i wiedzy.
8. Popieramy wprowadzanie nowoczesnych i pomysłowych 

rozwiązań dedykowanych seniorom.

Kredo Firm 
Otwartych 50+

www.gazetasenior.pl/otwarci50
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Mega-Med

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 „Żak”

Ayurvedik

Uzdrowisko Wysowa S.A.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Pałac Poraj

Gabinety Fizjoterapii Novina Poznań

Butterfly-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

Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Audio-Lab Aparaty Słuchowe

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze  
Salwator Park

Orbic Polska

Fabryka Materacy Janpol

Kinetex opaski ortopedyczne

Holistic Care Sp. z o.o.

Dzienny Dom Opieki Medycznej 

Senior Active

SuperSeniorzy.pl 

senioralny panel badawczy

Firmy, które już przystąpiły do
Programu Otwarci 50+ (na dzień 27 maja)

2016

 ͫ 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 PŁYWANIA 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
 ͫ Ośrodek Wspierania Rozwoju Osobistego 
Gąski

 ͫ Albatros*** SPA & SKI
 ͫ Aleman Travel
 ͫ Montebello Business & SPA
 ͫ LaLoba Centrum Kobiet
 ͫ Medicus Agencja usług opiekuńczo  
- pielęgniarskich

 ͫ Florian Travel
 ͫ Tristan Hotel & SPA
 ͫ Narodziny Piękna

Już blisko 90 firm i organizacji 
przystąpiło do programu Otwarci 50+
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Edukacja
Ośrodek Wspierania  
Rozwoju Osobistego Dom Go-
ścinny Makarena 
Gąski, ul. Piaskowa 5
www.wspieranie-rozwoju.pl 

603 126 196

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

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

71 796 77 34

Dom Seniora Beata
Muszyna, Złockie 103

18 471 49 17

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
Baltic Inn
www.ows-stoczniowiec.pl

91 386 31 25

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

Eco-Tour Biuro Podróży
Wrocław, ul. Jedności Narodowej 52

71 322 19 19

Gościniec Nad Potokiem
Karpacz, ul. Mostowa 5

75 761 60 70

Hotel św. Norberta
hotelswnorberta.pl

12 386 04 20

Montebello SPA
Ustroń, ul. Turystyczna 8  

33 858 86 16

OW Ameba
Mielno, ul. Słoneczna 8

94 318 95 52

OWR Venus
Mrzeżyno, ul. Bursztynowa 6

91 386 62 30

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

OW Star
Łeba, ul. Brzozowa 16

59 866 51 45

Pensjonat BRYZA
Pogorzelica, ul. Teligi 10

503 735 936

Pensjonat Pegaz
Karpacz, ul. Karkonoska 17

75 761 92 64

Pensjonat Bursztyn
Pobierowo, ul. Mickiewicza 48

605 062 093

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

94 354 31 16

Sandra Spa 
www.sandraspa.eu

91 387 86 62

Uzdrowisko Świnoujście S.A
Świnoujście, ul. Żeromskiego 13 

91 321 21 85

Usługi
Pogotowie Ślusarskie
Wrocław, ul. Drukarska 34

887 959 094

PSZOK
ul. Kazimierza Michalczyka 9
ul. Janowska 51

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

Fabryka Materacy Janpol
Orzesze, ul. Cynkowa 2a
www.janpol.pl

Sklepy Tradycja i Jakość

Zdrowie i uroda
Affidea 
Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wrocław, ul. Traugutta 116

22 44 11 111

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

71 715 01 11

CUDOCELL MAX
Rodzinny krem ochronno-regenerujący 
– dostępny w aptekach

Dental Med
Wrocław, ul. Kamieńskiego 142 

71 327 63 13

Dolnośląskie Centrum  
Rehabilitacji
Kamienna Góra, ul. Korczaka 1

75 645 96 06

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

71 346 81 55
76 850 97 40

Niezbędnik

Flex OPTIMA
www.slimclick.pl

780 050 005

JZO soczewki okularowe
www.jzo.com.pl

Kinetex
Opaski ortopedyczne – produkt 
dostępny w aptekach i sklepach 
medycznych

22 633 19 73

Klinika RCV
Przyjaźń, ul. Łapińska 1

58 355 07 77

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

22 228 20 13

Normaflex®
Suplement diety dostępny w aptekach

Polski Związek Głuchych
Wrocław, ul. Braniborska 2/10

71 355 67 19

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

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


