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Krakowska
Najważniejsze 
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Wielka Parada 
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czopki i maść doodbytnicza z kwasem hialuronowym

przyspiesza gojenie uszkodzonej śluzówki odbytu

zapobiega chorobom hemoroidalnym
oraz nawrotom choroby

działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie

przywraca elastyczność oraz właściwe
napięcie naczyń krwionośnych

zmniejsza obrzęki

szybko łagodzi ból, pieczenie i swędzenie
okolic odbytu

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

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

PRODUKT DOSTĘPNY  
W APTECE BEZ RECEPTY!

Przeciwwskazania: stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
Dystrybutor: Miralex Sp. z o.o. ul. Św. Szczepana 25, 61-465 Poznań, tel.: +48 61 832 90 74, fax: +48 61 832 90 70; miralex@miralex.pl; www.miralex.pl
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Jak działają centra 
seniora w różnych 
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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
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2 Rozmowa z Gwiazdą
Drodzy Czytelnicy,
zapraszam Was do lektury kolejnego ogólnopolskiego 
wydania. Prezentujemy mnóstwo informacji oraz relacji 
z ważnych senioralnych wydarzeń w kraju i  tradycyjnie 
już wywiad z gwiazdą. Emilia Krakowska w rozmo-
wie z Magdą Wieteską wspomina trudniejsze chwile 
z przeszłości, ale dziś zawstydza wszystkich witalno-
ścią. Miłość do życia, praca, która jest jednocześnie jej 
pasją i obowiązki to przepis Pani Emilii na piękną jesień 
życia.

Nasi redaktorzy odwiedzili Ogólnopolski Kongres Rad 
Seniorów w Krakowie i międzypokoleniowe spotkania 
w ramach projektu „Miasto Pokoleń” we Wrocławiu. Za-
prosimy Was na kolejną edycję olimpiady dla seniorów 
oraz paradę zwieńczoną piknikiem pokoleń w Warsza-
wie.

W aktualnym wydaniu znajdziecie także relację z II 
spotkania centrów seniora, które odbyło się w Po-
znaniu. Magda Krysińska-Sowa z Centrum Inicjatyw 
Senioralnych - gospodarz spotkania, przygotowała 
specjalnie dla Was opis działań każdego zaprezento-
wanego na nim centrum. Lekturę polecamy wszystkim 
organizacjom senioralnym. Znajdziecie tu mnóstwo 
inspiracji i sprawdzonych metod działania z seniorami 
i dla seniora.

Pasjonującą relację z wycieczki objazdowej do Izraela 
opracował dla Was Jerzy Dudzik. To bardzo cieka-
wa lektura nie tylko dla tych, którzy planują podobną 
podróż. Warto poznać bliżej tak bogaty tygiel kultur 
i religii.

Anna Dymna i jej felieton o magii w codzienności - te 
kilka prostych słów to balsam dla duszy. Stosujcie 
w gorszych momentach bez ograniczeń.

Jak zwykle penetrujemy rynek produktów i usług, które 
mogą być przydatne seniorom. Od ciekawych propo-
zycji książkowych, przez produkty dla zdrowia i urody, 
ważne informacje z rynku fi nansowego, po wycieczki, 
turnusy i najciekawsze propozycje kulturalne. Dowiecie 
się także, że możecie mieć wpływ na to co się dzieje 
na wolnym rynku. W jaki sposób? Więcej szczegółów 
w rozmowie z badaczem z senioralnego panelu badaw-
czego SuperSeniorzy.pl

Dbajcie o sobie. Pijcie dużo wody, bo robi się coraz 
cieplej. Otaczajcie się tylko optymistycznymi ludźmi 
i uśmiechajcie się do sobie. Nie warto marnować czasu 
na smutki. W wolnych chwilach rozejrzyjcie się za 
wakacyjnym wyjazdem na senioralną kieszeń, skorzy-
stajcie z pogody. Do zobaczenia po wakacjach.

Linda Matus
Redaktor Naczelna 
z Zespołem
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Agencja marketingowa skupiająca ekspertów marketingu 
50+. Potrzebujesz wsparcia w swoich działaniach 
marketingowych kierowanych do seniorów? Dopiero 
zaczynasz działać w tym sektorze. Zapraszamy do 
współpracy fi rmy, organizacje pozarządowe, samorządy.

Najważniejsze to 
nie drzewieć!
Znana i lubiana. Starsze pokolenie od razu kojarzy ją z pamiętną 
rolą Jagny w „Chłopach”, młodsze – głównie z serialami: „Na dobre 
i na złe”, „Pierwsza miłość”, „Barwy szczęścia”, „Galeria”. Ma 
76 lat i nadal czynnie uprawia aktorstwo – gra nie tylko w fi lmach 
i serialach, ale również w teatrach, występuje też w objazdowym 
Babskim Kabarecie. Cztery razy wychodziła za mąż, ma dwie 
wspaniałe córki i… wiele planów na przyszłość. Z Emilią Krakowską 
rozmawia Magda Wieteska.

Magda Wieteska: Wielu aktorów mówi, 
że wcale nie chcieli być aktorami, ale 
tak się ich losy potoczyły… Tymcza-
sem Pani już w wieku 8 lat wiedziała, że 
chce być aktorką.
Emilia Krakowska: Nie, nie wiedziałam, ale 
marzyłam, żeby nią zostać. Chociaż miałam też 
alternatywę, bo gdy mama mnie zapytała, co będę 
robić, gdybym jednak nie została aktorką, od razu 
odpowiedziałam: To będę pracować w sklepie. 
A dlaczego właśnie w sklepie? Bo będą przycho-
dzili do mnie ludzie, a ja ich będę pytała: „Co dla 
pani, co dla pana, czym mogę służyć?”. Drugie 
zdanie mojej mamy, które pamiętam odnośnie 
tego tematu, brzmiało: Jeśli chcesz być aktorką, 
interesuj się wszystkimi dziedzinami życia (sztuką, 
kulturą, sportem), bo nie wiadomo, jaką rolę przyj-
dzie ci zagrać.
Chłonąc i obserwując życie według wskazań mamy 
cieszyłam się, że kiedy otrzymywałam propozycję 
ról czy to dentystki czy chłopki, nie sprawiało mi 
kłopotu przygotowanie się do nich. Pamiętam, 
jak moja wieloletnia dentystka, gdy zagrałam rolę 
dentystki u Andrzeja Wajdy, powiedziała mi: „Ach, 
Emilko, niby miałaś zamknięte oczy, a ty mnie 
obserwowałaś!”.
Interesowałam się sportem, tańczyłam, pływałam, 
skakałam ze spadochronem, grałam w tenisa, 
wiosłowałam. W AZS-ie należałam do czwórki ze 
sternikiem.
Zainteresowanie ludźmi, światem, kulturą, sztuką 
procentowało i procentuje mi do dziś.

M.W.: Jest Pani nadal w świetnej for-
mie, co widać na scenie Wrocławskie-
go Teatru Komedia. Szczupła, szybka, 
zwinna…
E.K.: Ale nie zawsze tak było. W pewnym mo-
mencie pomyślałam sobie, że skoro jestem wygim-
nastykowana, uwielbiałam tańczyć, pływać (przez 
wiele lat nosiłam w torebce kostium kąpielowy, bo 
zawsze mógł się przydać, i przydawał się) – że to 
mi wystarczy, uważałam, że to będzie na zawsze. 
Więc ograniczyłam spacery, wędrówki. I co się 

okazało? Że jestem niesprawna, zaczynam drze-
wieć! (o tym drzewieniu pięknie powiedział Goethe, 
że jak człowiek stoi w miejscu to drzewieje).
Powróciłam więc do aktywności fi zycznej. Bardzo 
motywowała mnie w tym moja córka, która jest 
wspaniałą rehabilitantką. Jest też doskonałym 
psychologiem. Poinformowała mnie, że jej 85-let-
nia pacjentka zapytała: Czy pani mamusia też się 
gimnastykuje tak jak ja? Taką moja córka miała 
metodę pedagogiczno-wychowawczą!

M.W.: Zachowanie dobrej formy po-
mimo upływu lat to nie tylko dbałość 
o kondycję fi zyczną…
E.K.: Oczywiście! Trzeba mieć jeszcze zaintere-
sowania i obowiązki.

M.W.: Obowiązki? Na emeryturze? Prze-
cież to okres, kiedy ludziom właśnie 
odpadają obowiązki i mają wolny czas.
E.K.: Kochanie! To wam, młodym się wydaje, że 
jak dojdziecie do emerytury, to wszystkie obowiąz-
ki wam odpadną. My musimy to wszystko nadal 
kontynuować, ale trochę wolniej. I tym sposobem 
wszyscy nie mamy czasu.
Jeżeli podczas czynnego zawodowo życia nie 
mamy dodatkowych zainteresowań, tylko wyłącz-
nie to, co jest związane z wykonywanym zawodem, 
to po odejściu na emeryturę nie wiemy, co ze sobą 
zrobić. I dlatego wielkim osiągnięciem społecznym 
jest organizacja uniwersytetów trzeciego wieku.
Bardzo ważne jest również to, aby czerpać z do-
świadczeń seniorów. Teraz nie cenimy tego, co 
się nazywa doświadczeniem. Wolimy postukać 
w komputer i znaleźć potrzebne nam informacje. 
Nie jestem wrogiem cywilizacji, ale wykorzystujmy 
nowe technologie tylko w takim zakresie, w jakim 
nam są potrzebne. Basia Kraftówna oszczędza 
swoją obecność przy komputerze, bo naciskając 
ten guzik musi czekać, a czas tak szybko biegnie.
Dbać o zdrowie, zmysły, żeby odczuwać świat – to 
jest nasza najlepsza modlitwa i dziękczynienie za 
życie.

Seniorzy to nasza 
specjalność
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M.W.: A propos zmysłów, zmysłów miłości, namiętności – miała 
Pani czterech mężów…
E.K.: I mam dwie wspaniałe córki. Jestem bardzo szczęśliwą matką. Moje córki ma-
rzyły i dążyły do tego, aby stworzyć swoje domy i rodziny. I udało im się, mają wspania-
łych mężów.
A z moimi mężami – mogę powiedzieć, że ich marzenia nie pokrywały się z moimi. 
Nie wiedzieć czemu mężczyźni zawsze pragnęli pojąć mnie za żonę, jakby widzieli we 
mnie wzór małżeńskich cnót. Ale to były ich pragnienia i tęsknoty. Mój zawód nie nale-
ży do łatwych, jest też czasochłonny. Dlatego też wybierałam mężów niepracujących 
w mojej branży. Poza tym bywam czupurna.

M.W.: Na hasło „dzieciństwo” widzi Pani…
E.K.: Ja jestem dziecko wojny. To są straszne i traumatyczne wspomnienia. Moje 
dzieciństwo to był Poznań pod okupacją niemiecką. W miejscach publicznych nie 
wolno było używać języka polskiego. Mieszkałyśmy z mamą w strasznych warunkach, 
wysiedlono nas, gnieździłyśmy się po piwnicach, komórkach.  Ale do tej komórki mama 
przyciągnęła pianino i za kromkę chleba uczyła dzieci grać. Sztuka to był ten oddech 
bardzo wtedy potrzebny człowiekowi. Tak było, jest i będzie, bo sztuka jest potrzebą 
człowieka, bez względu na warunki, w jakich żyjemy.

M.W.: Czym jeszcze jest dla Pani sztuka?
E.K.: Przesłaniem – żeby podnosić na duchu, mówić o radości życia, istnienia. Bo 
nieszczęścia i tak nadejdą, nie trzeba ich wywoływać.

M.W.: Widziałam Panią ostatnio w spektaklu „Przyjazne dusze” 
granym we Wrocławskim Teatrze Komedia. Pani rola, choć niewiel-
ka, wzbudziła wielki aplauz publiczności. Również słuchacze UTW 
w UWr, uczestnicy warsztatów dziennikarskich, które prowadzę, 
byli zachwyceni Pani grą.
E.K.: To mnie bardzo cieszy, dziękuję. Uwielbiam tę sztukę, bo nie jest wyłącznie lek-
ką komedyjką, ale niesie przesłanie. Co istotne, podoba się i starszym, i młodym. Pod 
jej dużym wrażeniem był pewien młody mężczyzna, który poprosił o zgodę na to, aby 
mógł wejść po spektaklu na scenę i… oświadczyć się swojej narzeczonej. Dyrektor się 
zgodził i przy całej widowni obecnej na sali odbyły się publiczne oświadczyny.

M.W.: Jakie ma Pani plany na najbliższy czas?
E.K.: Cały czas jestem zajęta. I szczęśliwa, że tak jest, bo czuję się potrzebna. Gram 
w teatrze, w serialu, jeżdżę z Babskim Kabaretem Old Spice Girl razem z Lidką Sta-
nisławską i Basią Wrzesińską. Jeździmy po całej Polsce, nierzadko pokonując dzien-
nie 400, 500, 600 kilometrów. Już za kulisami słychać, jak ludzie cieszą się na nasze 
występy. Bo śmiech, uśmiech jest u nas towarem defi cytowym. I dla nas to jest właśnie 
największe spełnienie: przynosić ludziom radość.

M.W.: Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę Pani dalszych spełnień 
– i tych małych, codziennych i tych, które powodują, że widzowie 
uwielbiają przychodzić na Pani występy.

REKLAMA

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

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

*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu 

sześciu tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann 

zobaczą Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie 

indziej taniej, Fielmann przyjmie towar z powrotem 

i zwróci cenę zakupu. Dodatkowo podarujemy Państwu 

butelkę szampana. Okulary: Fielmann.

Okulary: Fielmann. 3 lata gwarancji na wszystkie okulary. 20 x w Polsce, ponad 600 x w Europie. Również w Państwa sąsiedztwie: Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, 
 Katowice, Koszalin, 2 x Kraków, Legnica, 2 x Łódź, 2 x Poznań, Płock, Radom, Szczecin i Wrocław. Fielmann Sp. z o. o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań. Dalsze informacje www.fielmann.com

www.fi elmann.com

fot. Marek Grotowski, spektakl "Czysta komercja" 
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GINJAL urit
suplement diety
GINJAL 
suplement diety
GINJAL 
Na kłopoty z nerkami 
i układem moczowym

Opakowanie: 
60 kapsułek

Cena: ok. 35 zł

REUMPAPAI 
suplement diety
Zadbaj o swój układ kostny

GINJAL urit:
• wspomaga naturalne funkcje nerek
• tonizuje i wspiera fukcje dróg moczowych
• zwiększa ilość wydalanego moczu
• dezynfekuje i oczyszcza nerki i drogi moczowe
• zwiększa odporność na zakażenia
• stworzony na bazie naturalnych składników 

roślinnych

Producent: HERBALMED, Warszawa, tel. 506 286 070
Zamówienia można kierować: www.prostoznatury.pl lub pod nr tel. 33 866 65 55, 801 801 190
Produkty roślinne dostępne w aptekach i sklepach zielarskich. 

Zadbaj o swój układ kostny

Wspomaga naturalne funkcje narządu ruchu, sta-
wów i mięśni
W jego skład wchodzą ekstrakty roślinne stosowa-
ne we wschodniej medycynie naturalnej w łago-
dzeniu bólu i stanów zapalnych m.in w zwyrodnie-
niach stawów, mięśni, rwie kulszowej, ramiennej 
i tzw. zapaleniu korzonków.

Opakowanie: 
100 kapsułek

Cena: ok. 35 zł

Ośrodek 
Rekreacyjny 
Leśna Radość Poraj
ul. Wojska Polskiego 79
Jastrząb k. Poraja, 42-360 Poraj
tel. 34 314 51 31, kom. 606 783 687
www.lesnaradosc.pl

Leśna Radośæ zapewnia:
 ͫ ciszę i spokój w pięknym sosnowym lesie nad 
Zalewem Poraj

 ͫ komfortowe noclegi w atrakcyjnych cenach
 ͫ aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu: 
basen, kort, boiska, wycieczki piesze i ro-
werowe, sporty wodne

 ͫ domow¹ kuchniê i rodzinną atmosferę
 ͫ możliwość zabawy i rekreacji 
niezależnie od pogody – 
krêgielnia, bilard, sau-
na, si³ownia, fi tness

 ͫ możliwośæ poznania 
atrakcji jury

Ośrodek Rekreacyjny Leśna Radość 
położony na Jurze Krakowsko
-Częstochowskiej 
zaprasza na 
WCZASY DLA 
SENIORÓW

Leśna Radośæ zapewnia:
ciszę i spokój w pięknym sosnowym lesie nad 

możliwość zabawy i rekreacji 
niezależnie od pogody – 

Krynica-Zdrój zapewnia wypoczynek 
wśród przyrody, pięknych krajobrazów, zdrowego 
powietrza, a przede wszystkim leczniczych wód 
mineralnych. 
Osada nad Słotwinką zaprasza Seniorów do oazy ciszy 
i spokoju. 

Osada nad Słotwinką
ul. Słotwińska 15, Krynica-Zdrój 
tel. 18 472 32 24, kom. 660 783 524
www.krynica-osada.pl     biuro@krynica-osada.pl

Oferujemy:
 ͫ eleganckie, nowocze-

sne pokoje - każdy 
w innym stylu

 ͫ świeże i zdrowe posiłki 
 ͫ TV sat oraz wi-fi 
 ͫ oranżeria
 ͫ gabinet odnowy biolo-

gicznej - masaż
 ͫ sauna infrared i fi ńska
 ͫ jacuzzi, bilard 
 ͫ podgrzewany basen 

latem, leżaki
 ͫ biesiadna altana

 ͫ mozliwość zorgani-
zowania wycieczek 
z przewodnikiem, 
zabawą, ogniskiem itp.

Osada nad Słotwinką
ul. Słotwińska 15, Krynica-Zdrój 

Krynica-Zdrój zapewnia wypoczynek 

Seniorzy

25 czerwca w Warszawie odbędzie się Trzecia Ogólnopolska Parada Seniorów. Jak 
przewidują organizatorzy, w wydarzeniu pod hasłem „Dojrzali Wspaniali” weźmie udział 
aż 10 tysięcy osób! A po Paradzie wszyscy będą się bawić na wielkim pikniku. To wielkie 
energetyczne wydarzenie, organizowane przez DJ Wikę i Fundację ZACZYN, jest 
próbą pokazania potencjału, jaki mają w sobie osoby w wieku 60, 70 i 80+. Co ciekawe, 
na Paradę przyjeżdżają Dojrzali Wspaniali z miejscowości oddalonych nawet o 450 
kilometrów od Warszawy.
Seniorzy przemaszerują przez Warszawę przeciwko krzywdzącym stereotypom i na rzecz 
lepszej polityki senioralnej. A po Paradzie będą uczestniczyć w otwartym dla wszystkich 
Pikniku Pokoleń.

fot. Archiwum Fundacja Zaczyn
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Parada seniorów
Gotowi do startu… 
start!
Wielki marsz wystartuje w sobotę 25 czerwca 
o godzinie 12.00 z Placu Konstytucji, czyli z sa-
mego serca Warszawy. Z Placu pójdzie ulicą Pięk-
ną i Alejami Ujazdowskimi, a na wysokości Placu 
na Rozdrożu wkroczy na teren Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski. Cały prze-
marsz potrwa około 45 minut, w tempie niezbyt 
szybkiego marszu. Do pokonania jest nieco ponad 
1 kilometr.
Jak radzą organizatorzy, na Placu Konstytucji 
warto być przed godz. 12.00. Na miejscu znaj-
dziemy punkt informacyjny, a także transparenty, 
flagi, gwizdki, wuwuzele. Znajdą się tu również 
duże londyńskie autobusy z odsłoniętym dachem 
i nagłośnieniem dużej mocy.
Chwilę po południu Parada wyruszy z Placu Kon-
stytucji prowadzona przez bębniarzy, orkiestry 
i kolorowe autobusy, na których DJ-e będą grać 
różnorodną, pozytywną muzykę. Po dojściu do 
Zamku Ujazdowskiego rozpocznie się Piknik Po-
koleń.

Uwolnić energię  
seniorów
W zeszłym roku w Drugiej Ogólnopolskiej Para-
dzie Seniorów uczestniczyło prawie 7 tys. ludzi. – 
Zgłosiło się do nas 55 miast. Parada dała nam tyle 
radości i dobrej energii, że już z niecierpliwością 
czekamy na czerwiec – mówi DJ Wika.
O tym, co daje Parada, mówi Michał Szczerba, 
przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senio-
ralnej Sejmu VII kadencji: 

– Polityka senioralna, czyli kształtowanie warun-
ków na rzecz dobrego zdrowego aktywnego sta-
rzenia się jest Polsce potrzebne. To trzeba zro-
bić we współpracy ze środowiskami seniorskimi, 

w partnerstwie z nimi, wsłuchując się w ich ocze-
kiwania, ale również tworząc formę, w której oni 
sami mogliby wyrażać swoje poglądy w określo-
nych sprawach.

Wanda Nowicka, wicemarszałkini Sejmu RP VII 
kadencji: 

– Parada jest po to, aby uwolnić energię u se-
niorów. Kiedy jesteśmy tutaj, widzimy, ile tu jest 
doświadczenia, wiedzy, mądrości, ile dojrzałości. 
Trzeba z tego korzystać! Trzeba wyciągnąć senio-
rów z marginesu do środka i razem z nimi budo-
wać przyszłość.

Przemysław Wiśniewski z Fundacji Zaczyn do-
daje, że parada, choć ma wesoły, optymistyczny 
charakter, to również zwraca uwagę na bardzo 
ważne wyzwania społeczne.

– Jest to wielki potencjał, cała masa różnorodnych 
talentów, bo obraz polskich seniorek i seniorów, 
których jest już prawie 10 milionów, to nie jest 
monolityczny obraz. To są różni ludzie, wspaniałe 
osoby i wielkie wyzwanie społeczne. Chcemy do-
prowadzić do tego, by stereotypy na temat staro-
ści znikły, by osoby starsze nie cierpiały z powodu 
wykluczenia społecznego, by czuły się szczęśliwe 
i miały dobrą starość miedzy ludźmi w różnym 
wieku.

Na zeszłorocznej Paradzie był również Włady-
sław Kozakiewicz, mistrz olimpijski: 

– To niesamowita impreza, zaskoczyła mnie licz-
ba ludzi, ich aktywność: tańczą, chodzą, skaczą, 
śpiewają, to jest niesamowite! – mówił z podzi-
wem.

Wierzymy, że i w tym roku Parada – największe 
święto seniorów w Polsce – będzie warta zapa-
miętania.

Opr. MW

fot. Archiwum Fundacja Zaczyn



6

Naszymi sprzymierzeńcami w oczyszcze-
niu organizmu są preparaty, które dba-
ją o równowagę na poziomie jelit. AC 
Zymes to cenne bakterie probiotyczne, 
które odgrywają znaczącą rolę w utrzy-
maniu równowagi mikrobiologicznej 
w organizmie. Nopalin – źródło błonni-
ka – wspomaga oczyszczanie organizmu 
ze szkodliwych produktów przemiany 
materii, a także pozytywnie wpływa na 
metabolizm tłuszczów i poziom glukozy 
we krwi. ParaProteX to unikalna formuła 
składników roślinnych. Jego skład łączy 
medycynę ludową z najnowszą techno-
logią. 

Cennym i silnym wsparciem dla wątro-
by w procesach oczyszczania, regenera-
cji, prawidłowego filtrowania krwi oraz 
neutralizacji szkodliwych dla organizmu 
substancji jest wieloskładnikowy prepa-
rat – Liver Aid, bogaty m.in. w sylima-
rynę (ostropest plamisty), aminokwasy, 
chrom i selen. Pomocna jest także Triple 
Potency Lecithin, zawierająca nienasy-

cone kwasy tłuszczowe, które sprzyjają 
normalizacji poziomu cholesterolu i trój-
glicerydów we krwi. W efekcie korzystnie 
wpływa na zmiany miażdżycowe i zabu-
rzenia krążenia. Lecytyna jest znakomi-
tym uzupełnieniem diety osób dbają-
cych o prawidłowy poziom cholesterolu.

Oczyszczanie naturalnymi preparatami 
wsparte odpowiednim żywieniem oraz 
piciem dużej ilości wody wzmocni naszą 
odporność i złagodzi skutki długotrwałe-
go przemęczenia i stresu. 

Renata Kłosowicz
dietetyk
tel. 609 367 555
www.vitanatural.pl

Wiosna to idealna pora, aby oczyścić 
organizm z nagromadzonych toksyn 
i innych szkodliwych substancji. 
W jaki sposób to zrobić, radzi 
dietetyk Renata Kłosowicz.

Wiosenne oczyszczanie 
organizmu

Kontakt do Orbic Polska: tel. 73 01 01 001
e-mail: orbic.pl@go2.pl
witryna internetowa: www.orbic.pl

Orbic Polska - Ogólnopolska wypożyczal-
nia sprzętu fitness to kolejna firma, która 
dołączyła do programu Otwarci 50+ „Ga-
zety Senior”.

Orbic to firma, która umożliwia korzysta-
nie np. z rowerów stacjonarnych, orbi-
treków osobom, które z różnych powo-
dów nie mogą korzystać z klubów fitness 
lub zwyczajnie wolą poćwiczyć w domo-
wym zaciszu.

Ćwicząc regularnie możemy wpływać po-
zytywnie na swoje samopoczucie, kondy-
cję i co najważniejsze zdrowie.

Wypożyczając sprzęt na miesiąc lub trzy 
miesiące, można sprawdzić czy mamy 
wystarczającą ilość samozaparcia by na 
nim ćwiczyć, bez konieczności wydawa-
nia kilkakrotnie większych kwot na jego 
kupno.

Po dołączeniu do programu Otwarci 
50+ firma od razu zdecydowała się 
na wprowadzenie aż trzech nowych 
rozwiązań:
1. Na stronie www.orbic.pl wprowa-

dzono aplikację ułatwiającą kontakt 
z firmą - w wyskakujące okienko 

wystarczy wpisać swój numer tele-
fonu, a osoba z firmy sama do nas 
oddzwoni.

2. Na hasło SENIOR firma udziela 10 % 
rabatu.

3. Oferta została uzupełniona o rowe-
rek stacjonarny poziomy stosowany 
często w rehabilitacji.

Orbic Polska - dla zdrowia i kondycji

Seniorzy

Sportowa ogólnopolska 
olimpiada dla seniorów

21 maja w Łazach odbędzie się już ósma edycja olimpiady dla seniorów. Jest to jedyna tego typu 
impreza w Polsce, która z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. W ubiegłorocznej edycji 
wzięło udział ponad 800 zawodników z całej Polski.

Coraz więcej osób docenia, że sport i zaangażowa-
nie osób starszych przeciwdziała wykluczeniu spo-
łecznemu, przekładając się na korzyści, nie tylko 
pozamaterialne, ale i materialne, bo zdrowy senior 
jest dłużej aktywny na rynku pracy. Seniorzy coraz 
bardziej dbają o swoje zdrowie, widząc w sporcie 
receptę na długowieczność. Przykładem może być 
wiek uczestników zawodów pływackich: najstarszy 
mężczyzna miał 92 lata, a kobieta 87 lat.

Olimpiada w liczbach
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach sześć lat 
temu zorganizował pierwszą w Polsce Olimpiadę 
Sportową Seniorów ,,Trzeci Wiek na Start”. Wystar-
towało wtedy 130 zawodników z 9 uniwersytetów. 
W 2012 r. Olimpiada została wpisana do jednej 
z trzech centralnych imprez obchodów „Roku UTW” 
objętego Patronatem Honorowym Anny Komorow-
skiej. W 2013 r. sportowe zmagania przyciągnęły 
prawie 600 zawodników z 36 organizacji, których 
dzielnie wspierało ponad 1500 kibiców. Olimpiada 
stała się na tyle rozpoznawalna, że w roku 2014 
uczestniczyły już 44 uniwersytety i organizacje se-
nioralne z całej Polski oraz uniwersytety z Austrii 
i Słowenii. W zawodach wzięło udział 750 zawodni-
ków, a setki kibiców wpierały swoje drużyny.

W ubiegłym roku przedsięwzięcie zostało wpisane 
w program ogólnopolskich obchodów 40-lecia ruchu 
UTW. Wystartowało ponad 800 zawodników z całej 
Polski, a znicz olimpijski zapalał Józef Zapędzki, 
wielokrotny mistrz olimpijski w strzelaniu z pistoletu 
szybkostrzelnego. W ciągu siedmiu edycji Olimpia-
dy wzięło w niej udział łącznie 3287 sportowców.

Wielki wolontariat
Jak podkreślają organizatorzy, głównym celem 
imprezy jest promocja zdrowia i aktywnego wypo-
czynku wśród pokolenia 50+, a w szczególności 
ukształtowanie u osób dojrzałych nawyków dbania 
o własne ciało, sprawność fizyczną i psychiczną 
oraz wykształcenie umiejętności aktywnego spę-
dzania czasu. Zawody te są również doskonałą 
okazją do integracji i wzmacniania więzi pomiędzy 
słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku z ca-
łego kraju.
– Stowarzyszenie UTW w Łazach działa non- profit. 
Organizacja tak wielkiej imprezy, jaką jest Ogólno-
polska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku i Organizacji Senioralnych wymaga 
dużych nakładów finansowych. Fundusze zdoby-
wamy od sponsorów, urzędów oraz pisząc kon-
kursy. Podkreślić należy, że organizacja zawodów 
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– poza udziałem władz Gminy Łazy – opiera się na pracy społecznej członków 
Uniwersytetu i lokalnych wolontariuszy. Środki fi nansowe niezbędne do realizacji 
zawodów pochodzą w zdecydowanej większości od sponsorów – mówi Krystyna 
Męcik, prezes UTW w Łazach.
Od pierwszej edycji olimpiada objęta jest patronatem Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku.
W przedsięwzięcie zaangażowani są wolontariusze w różnym wieku, od przed-
szkola po trzeci wiek. Przy ostatniej edycji pracowało ponad 130 wolontariuszy: 
młodzież z miejscowych szkół, harcerze, seniorzy, członkowie innych organizacji. 
Organizacja zawodów wspierana jest przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu, 
Burmistrza Łaz Macieja Kaczyńskiego, lokalne instytucje, w tym szkoły, OSP, 
WOPR Częstochowa, Jurajską Grupę GOPR.

Pływanie, strzelanie, brydż, szachy
21 maja w dziesięciu dyscyplinach weźmie udział ponad 
800 zawodników z całej Polski oraz Austrii i Ukrainy. 
Ścigać będzie można się m.in. w zawodach pływac-
kich, lekkoatletycznych, strzelectwie, łucznictwie, 
tenisie stołowym, turnieju szachowym, brydżo-
wym, przełajach rowerowych, kajakarstwie. Dys-
cypliny będą podzielone ze względu na płeć i gru-
py wiekowe.
Olimpiada jest w pełni profesjonalna. Posiada re-
gulamin dokładnie opisujący dyscypliny sportowe, 
sposób przeprowadzenia zawodów, kryteria oce-
niania. Zawody sędziowane są przez profesjonalnych 
sędziów, w tym specjalistów z AWF Katowice. Nad bez-
pieczeństwem zawodów czuwają wyszkolone służby 
medyczno-sanitarne.

Dokładny program olimpiady znajdziemy na: www.utw.lazy.pl, na zawody 
można zapisywać się poprzez stronę internetową: www.olimpiada.lazy.pl. Je-
śli jesteś kapitanem drużyny biorącej udział w Olimpiadzie należy się skon-
taktować telefonicznie z biurem organizacyjnym pod numerem telefonu 
32 671 99 03 lub 691 474 445. 
Gazeta Senior objęła patronatem olimpiadę. Zachęcamy naszych Czytelni-
ków zarówno do wzięcia udziału w tej wielkiej sportowej imprezie, jak i do 
kibicowania zawodnikom.

21 maja w dziesięciu dyscyplinach weźmie udział ponad 
800 zawodników z całej Polski oraz Austrii i Ukrainy. 
Ścigać będzie można się m.in. w zawodach pływac-
800 zawodników z całej Polski oraz Austrii i Ukrainy. 
Ścigać będzie można się m.in. w zawodach pływac-
800 zawodników z całej Polski oraz Austrii i Ukrainy. 

kich, lekkoatletycznych, strzelectwie, łucznictwie, 

Olimpiada jest w pełni profesjonalna. Posiada re-
gulamin dokładnie opisujący dyscypliny sportowe, 
sposób przeprowadzenia zawodów, kryteria oce-
niania. Zawody sędziowane są przez profesjonalnych 
sędziów, w tym specjalistów z AWF Katowice. Nad bez-sędziów, w tym specjalistów z AWF Katowice. Nad bez-
pieczeństwem zawodów czuwają wyszkolone służby 

Dokładny program olimpiady znajdziemy na: www.utw.lazy.pl, na zawody 

sędziów, w tym specjalistów z AWF Katowice. Nad bez-

 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

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

WYPRÓBUJ PRZECIWBÓLOWE 
OPASKI ORTOPEDYCZNE KINETEX!
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fot. Archiwum Centrum Inicjatyw Senioralnych

NATURALNY
WYBÓR DLA
TWOICH STAWÓW

www.bivanol.pl

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE

WÓW

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

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

sami zapalnymi, w szczególności 
u pacjentów z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów (rzs), ³usz-
czycowym zapaleniem stawów 
(³zs) oraz innymi zwyrodnieniami stawów o pod³ożu zapalnym.
Bivanol nie zaburza fl ory fi zjologicznej oraz działa osłonowo, zmniej-
szając przy tym również objawy dyspeptyczne. Stosowanie preparatu 
nie wywołuje niepożądanych skutków ubocznych. Co więcej nie po-
woduje wahań wagi. 
Bivanol poprawia jakośæ życia i niweluje przykre skutki dolegliwo-
ści wywołane procesami zapalnymi. Dzięki temu możesz cieszyć się 
codziennymi czynnościami.
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Jak działają centra 
seniora w różnych 
miastach Polski

Gospodarz spotkania Poznań
Współpraca poznańskiego Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych z biznesem odbywa się m.in. w ramach: 
targów VIVA SENIORZY!, akcji „Miejsce Przyjazne 
Seniorom”, wydarzeniom „Senioralni. Poznań” i Po-
znańskiej Akademii Zdrowia. Przedsiębiorcy docie-
rają do seniorów także poprzez Tytkę Seniora. Ob-
serwujemy rosnącą świadomość w opracowaniu 
produktów i usług dla osób starszych i ich promocji. 
Seniorzy otrzymujący rzetelną informację, przyjazną 
obsługę i produkt wysokiej jakości są wiernymi kon-
sumentami. Doradztwo w budowaniu oferty dopa-
sowanej do potrzeb seniorów, którzy bardzo różnią 
się między sobą, to ważne zadanie Centrum. Dlate-
go staramy się tworzyć okazje do spotkań różnych 
podmiotów i sektorów po to, by dzielić się wiedzą 
i wspierać tych, którzy dostrzegają w seniorze odbior-
cę swojej oferty.
Od początku swojej działalności Centrum stawiało na 

rozwój komunikacji z seniorami. Jedno stanowisko 
w całości poświęcone jest temu zadaniu. W siedzibie 
Centrum seniorzy mogą odebrać drukowane mate-
riały, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 
Mimo to stale rośnie liczba osób korzystających 
z informacji elektronicznej poprzez stronę interneto-
wą, newsletter (1500 odbiorców) i facebooka. Stro-
na www została zaprojektowana w taki sposób, aby 
każdy z pracowników mógł dodawać na niej nowe 
ogłoszenia. Z Centrum współpracują także lokalne 
media, takie jak dziennik Głos Wielkopolski, Radio 
Merkury, Radio Emaus, Winogradzka Telewizja Ka-
blowa, Gazeta Senior, magazyn My 50+ i inne.
Wierząc, że najlepszymi ambasadorami działań dla 
seniorów są sami seniorzy, mamy grupę wolonta-
riuszy informacyjnych, którzy raz w miesiącu odbie-
rają z Centrum materiały i roznoszą je do punktów 
dystrybucji na terenie całego miasta. Aby przekonać 

niezdecydowanych, w ramach kampanii „Seniorze, 
masz wybór” powstały krótkie fi lmy z udziałem wolon-
tariuszy, zachęcające do skorzystania z tych licznych 
możliwości.
Dzięki międzysektorowej współpracy sześciu pod-
miotów, samotni i potrzebujący całodobowej opieki 
seniorzy i seniorki z Poznania otrzymali wsparcie 
centrum teleopieki, wolontariusza, sąsiada, pielę-
gniarki środowiskowej oraz lekarza rodzinnego. Na 
potrzeby projektu „Asystent Seniora - aktywizacja, 
wsparcie i opieka” Miasto Poznań weszło w konsor-
cjum ze spółką CenterMed Poznań, Fundacją Inno-
wacji Wspierających Samodzielność „Niezależni”, 
Stowarzyszeniem Medycyna Polska oraz Stowarzy-
szeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”. 

Wymiana doświadczeń i pola potencjalnej współpracy 
między centrami zdominowały drugie spotkanie centrów 
seniora w Poznaniu (21 kwiernia 2016 r). Prezentacje 
działań centrów podporządkowano trzem zagadnieniom: 
srebrnej gospodarce, narzędziom promocji działań wśród seniorów 
w różnych środowiskach oraz teleopiece. Ich różnorodność okazała się 
imponująca, co więcej nawet ośrodki z krótszym stażem rozwinęły swój 
potencjał i zdziałały wiele w swoich lokalnych społecznościach. Nie brakowało 
sytuacji, w których okazywało się, że realizując działania wzorowaliśmy się na 
sobie wzajemnie. Spotkanie przebiegło w życzliwej i niezwykle twórczej atmosferze. 
Mimo naturalnych różnic między miastami i ich mieszkańcami, mamy bardzo podobne 
doświadczenia, wnioski i nastawienie do pracy oraz wspólną wizję roli centrów seniora jako 
koordynatorów działań na rzecz aktywizacji najstarszego pokolenia. Zapraszamy do bliższego 
poznania inspirujących dokonań poszczególnych centrów seniora.
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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

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

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

Wrocławskie 
działania dla seniorów
Wrocław reprezentował Robert Pawliszko, kierow-
nik Wrocławskiego Centrum Seniora, który przepro-
wadził uczestników spotkania przez liczne działania 
dla seniorów we Wrocławiu. Największym zaintere-
sowaniem cieszy się oferta kulturalna. Do najnow-
szych inicjatyw należy unikatowe na skalę europej-
ską Ekologiczne Centrum Seniora. Poza faktem, że 
od powstania WCS seniorzy rosną w siłę, rozrastają 
się także kierowane do nich imprezy – przykładowo: 
hucznie obchodzone Dni Babci i Dziadka zmieniły się 
obecnie w dwutygodniową imprezę. Stałym punktem 
w kalendarzu osób pracujących na rzecz wrocław-
skich seniorów będą także zainaugurowane na jesie-
ni 2015 r. Wrocławskie Dni Gerontologii połączone 
z częścią konferencyjną i studyjną. Nowym osiągnię-
ciem jest też  akcja „Śląsk łączy pokolenia”, w ramach 
której Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław uru-
chamia na każdy mecz pulę bezpłatnych biletów dla 
seniorów, którzy przyjdą z wnukami. W kwietniu tego 
roku będzie to już 200 biletów. 
WCS kładzie duży nacisk na wydawnictwa i publika-
cje, jak np. „Kultura bez granic”. Wciąż we Wrocławiu 
są seniorzy, którzy mimo możliwości jeszcze nie ko-
rzystali z miejskiej oferty aktywizującej. Mimo ogrom-
nych sukcesów, wspomnieć należy także o trudno-
ściach i wyzwaniach, przed jakimi stoją w tej chwili 
centra seniora w dużych miastach. Robert Pawlisz-
ko zwrócił uwagę na specyfi czne położenie, w jakim 

znalazło się WCS – duże i stale rosnące zaintereso-
wanie ze strony seniorów, ale już niewystarczające 
zasoby. W małym zespole, który stanowi dziś kadrę 
WCRS, podejmowanie kolejnych wyzwań stało się 
trudne.

Czas na Gdynię
O działalności Centrum Aktywności w Gdyni opowia-
dała dyrektor Bożena Zglińska. Gdyńskie Centrum 
jest najdłużej działającym ośrodkiem, pracuje od 2005 
r., koordynując działania klubów seniora, uniwersyte-
tów trzeciego wieku i organizując zajęcia w różnych 
dzielnicach miasta. Centrum działa od poniedziałku 
do soboty przynajmniej do godz. 18.00, często dłu-
żej. Z myślą o osobach 55+ przygotowujących się do 
przejścia na emeryturę, których nie obejmują zajęcia 
w klubach, centrum przygotowało także pakiet zajęć 
tzw. program Gdynia 55+. Centrum planuje, aby na 
przyszłych emerytów czekała w ZUS-ie specjalna ko-
perta z ulotkami z ofertą, w jaki sposób zagospodaro-
wać czas po zaprzestaniu pracy zawodowej.
Lokalnie działające kluby seniora prowadzone są 
przez wolontariuszy. To oni m.in. odpowiadają za or-
ganizacje spotkań okolicznościowych, w których bie-
rze udział 1000 osób. Centrum ściśle współpracuje 
z powstałą w 2004 r. Radą ds. Seniorów. 
Dyrektor omówiła dotychczasowe osiągnięcia Gdy-
ni, takie jak wielokrotnie przywoływany i stawiany za 
wzór Standard Usług Opiekuńczych uwzględniający 
w opiece nad osobą niesamodzielną perspektywę 
seniora, jego rodziny, opiekunów i środowiska lokal-
nego. Oferta opiekuńcza została uzupełniona o przy-

cisk życia, który obsługuje Polskie Centrum Opieki, 
a koordynuje MOPS. 
CAS zainicjował cykl wykładów w ramach Gdyńskie-
go Programu Prewencji Udarów Mózgu. Na podziw 
zasługuje pomysł nagrywania odbywających się 
w ramach UTW najbardziej atrakcyjnych wykładów 
i zamieszczanie ich w internecie dla osób, które roz-
ważają przystąpienie do Uniwersytetu lub nie mogą 
uczestniczyć w zajęciach. W partnerstwie z Komendą 
Miejską Policji w ramach gdyńskiego programu pre-
wencyjnego utworzono akcję „Bezpieczna Przystań”. 

Teraz Częstochowa
Działania miasta Częstochowy na rzecz osób star-
szych przedstawiła Elżbieta Markowska reprezen-
tująca Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, 
które na co dzień prowadzi Częstochowskie Centrum 
Aktywności Seniorów. Duża grupa seniorów znalazła 
ciekawą przystań w Centrum Aktywności, w którym 
odbywają się zajęcia aktywizujące i spotkania to-
warzyskie. Wolontariusze starają się, aby Centrum 
było punktem informacji, jednak nadal istnieje bariera 
w dzieleniu się informacjami pomiędzy podmiotami 
zajmującymi się seniorami. W mieście zbudowano 
place rekreacji dla seniorów, wyjście z samotności 
umożliwiają funkcjonujące kawiarenki dla seniorów, 
spotkania towarzyskie i zajęcia taneczne. Utworzono 
kartę seniora, która cieszy się powodzeniem wśród 
osób starszych. Dla samotnie mieszkających senio-
rów miasto przygotowało kopertę życia, która zawie-
ra informacje istotne dla ratowników i lekarzy w sytu-
acji ratowania zdrowia i życia. 

fot. Archiwum Centrum Inicjatyw Senioralnych

REKLAMA



10 Centra seniora

REKLAMA

Opole – praca 
z seniorami 
dla seniorów
Opole na spotkaniu reprezentowała kierownik Cen-
trum Informacji i Edukacji Senior w Opolu Iwona Nie-
dojadło oraz członkowie Opolskiej Rady Seniorów. 
Centrum w Opolu otwarto ofi cjalnie 1 marca 2016 
r. Liczba seniorów jest nieporównywalnie mniejsza 
niż w Gdyni czy Wrocławiu. Wokół czterech „senio-
ralnych” punktów w mieście skupia się dziś ok. 800 
osób. Na czele Centrum stanęła osoba, która dzięki 
doświadczeniu w pracy w Urzędzie Miasta oraz w III 
sektorze gwarantuje koordynacyjny i partycypacyjny 
model działania jednostki. Podczas spotkania pani 
Iwona zwróciła uwagę na liczną i rosnącą grupę se-
niorów, którzy nie chcą być ściśle związani z kon-
kretnym klubem, domem czy uniwersytetem. Chcą 
natomiast korzystać z usług Punktu Informacji, który 
daje im szersze możliwości uczestnictwa w wielu róż-
nych wydarzeniach i inicjatywach i współtworzenia 
rozwiązań dla seniorów. Celowe jest więc tworzenie 
w miastach centrów, bowiem jednostki posiadające 
w nazwie słowo „dom”, a szczególnie „dom dzien-
nego pobytu” skutecznie odstraszają rosnącą grupę 
najbardziej twórczych seniorów. Aby lepiej rozpoznać 
potrzeby opolskich seniorów zdecydowano się zba-
dać dostępną ofertę i wyodrębnić profi le seniorów. 
Taka klasyfi kacja ma ułatwić dobór działań i plano-
wanie inicjatyw. Wśród tych profi li znaleźli się m.in. 
bardzo ambitni seniorzy, z aspiracjami, konsumenci, 
chcący się rozwijać, którzy w naturalny sposób mogą 
stać się liderami działań proseniorskich. To właśnie 
oni potrzebują jednego miejsca scalającego środowi-
ska senioralne. 
Centrum nie jest organizatorem zajęć, a staje się 
w ten sposób inspiratorem działań, włącza, zapra-
sza do współpracy, kojarzy środowiska i podmioty, 
równocześnie – co podkreśliła pani Iwona – dzieląc 
zadania i wyznaczając odpowiedzialnych za ich re-

alizację. Słowem – praca z seniorami dla seniorów. 
W Opolu, wzorem Łodzi i Poznania, uruchomiono 
akcję Koperta Życia, na początek przygotowanych 
zostało 3000 kopert. W Opolu nie brakuje oferty edu-
kacyjnej dla seniorów, działa tam także Uniwersytet 
II Wieku dla osób od 45 r. ż. oraz Uniwersytet Zdro-
wia i Urody Seniora, a także Klub 50+. Na stadio-
nie lekkoatletycznym w sezonie letnim odbywać się 
będą zajęcia z lekkiej atletyki dla seniorów, których 
zwieńczeniem będą międzynarodowe zawody lekko-
atletyczne.

Sportowo 
w Krakowie
Senioralny Kraków reprezentowała Janina Woźniak, 
koordynatorka Centrów Aktywności Seniora w Nowej 
Hucie. Struktura Centrów jest odmienna od dotych-
czas opisanych. Krakowskie Centrum Seniora działa 
obecnie w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw 
Społecznych przy wsparciu Referatu ds. Młodzieży 
i Seniorów Urzędu Miasta Krakowa. Jest to małe 
biuro, w którym pracujący na co dzień wolontariusze 
dysponują jednym numerem telefonu, pod którym se-
niorzy mogą uzyskać interesujące ich informacje na 
temat aktywizującej oferty w mieście. W perspekty-
wie programu PASIOS – Gminnego Programu Aktyw-
ności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 
2015-2020 docelowo powstać mają trzy fi lie Krakow-
skiego Centrum Seniora jako punktu informacji oraz 
54 centra aktywności seniorów. Do tej pory centra 
powstały w 15 lokalizacjach, prowadzone są przez 
organizacje pozarządowe i fi nansowane z budżetu 
miasta. Daje to sporą ofertę dla aktywnych seniorów, 
niestety z powodu braku odpowiedniej informacji 
część zajęć pozostaje niewykorzystana. Kartę se-
niora w Krakowie obsługuje Stowarzyszenie Manko. 
Dzięki niej krakowscy seniorzy mogą korzystać ze 
zniżek na terenie całego kraju. Mocną stroną Krako-
wa są też zawody sportowe dla seniorów.
Od 2013 r. Kraków jest członkiem Age Platform. Tele-
opieka zyskała uznanie mieszkańców i fi nansowana 
jest w ramach budżetu obywatelskiego.
Co ciekawe, działające w innych miastach Pudełka 
lub Koperty życia nie zyskały poparcia krakowskich 
środowisk senioralnych. Obawy budziło wpisywanie 
w formularzu danych osobowych.

Na mapie Polski nasze Centrum Informacyjno-Edu-
kacyjne Senior w Opolu jest najmłodszym. Stąd 
z chęcią przyjechałam na spotkanie, by czerpać 
inspiracje z doświadczeń ośrodków mających nie-
rzadko kilkuletnie doświadczenie w działaniach na 
rzecz środowisk senioralnych. Co było wartością 
spotkania, to poznanie centrów, które ze względu na 
charakter pracy można podzielić na dwie zasadnicze 
grupy: centra, które skupiają się na  aktywizacji spo-
łecznej, intelektualnej i fi zycznej seniorów oraz inte-
gracji wewnątrz- i międzypokoleniowej oraz centra, 
które skupiają się w swej pracy na aktywizacji ludzi 
starszych poprzez organizowanie różnorodnych za-
jęć manualnych, tematycznych warsztatów, imprez. 
Odmienność podejścia, wynikająca z analizy potrzeb 
lokalnych społeczności i będąca odpowiedzią na fak-
tyczne potrzeby środowiska, stanowi znakomity przy-
kład podmiotowego traktowania 
starszych mieszkańców. Wy-
jeżdżam z Poznania z po-
czuciem, że spotkanie 
pomogło mi w ugrun-
towaniu przekonania 
nt. obranego kierunku 
działań naszego Cen-
trum. - Iwona Niedo-
jadło, koordynatorka 
Centrum Informacyj-
no-Edukacyjnego Se-
nior w Opolu, gospodarz 
kolejnego spotkania Cen-
trów Seniora.

starszych mieszkańców. Wy-
jeżdżam z Poznania z po-

nior w Opolu, gospodarz 
kolejnego spotkania Cen-
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CHOLESFYTOL
suplement diety
Produkt dostępny w wybranych aptekach 
i sklepach zielarskich.

• skutecznie wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu 
we krwi 

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

• zapewnia optymalne działanie w kontrolowaniu poziomu "złego 
cholesterolu"

• nie obciąża wątroby
• skuteczność potwierdzona badaniami

 

RENOMOWANE BIURO PODRÓŻY
SPEŁNIAMY MARZENIA

O PODRÓŻACH

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

 ▪ DLA GRUP Seniorów indywidualne programy 
zorganizowanych wycieczek bez nocnych 
przejazdów oraz specjalne, negocjowane ceny.

 ▪ WYCIECZKI OBJAZDOWE po całej Europie: 
Włochy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Austria, 
Czechy, Węgry, Chorwacja, Grecja, Benelux, Litwa.

 ▪ WYCIECZKI LOTNICZE weekendowe do stolic 
europejskich: Rzym, Paryż, Londyn, Ateny, 
Barcelona, Sztokholm, Lizbona, Mediolan.

 ▪ WCZASY Z DOJAZDEM AUTOKAREM: 
Świnoujście: 01.07-08.07, cena 1570 zł/os; 
Mielno: 09. 07-16.07, cena 1470 zł/os.; 
Łeba: 27.08-03.09, cena: 1099 złos. 
Zniżki dla dzieci.

 ▪ WEEKEND MAJOWY
KONCERT FILHARMONIKÓW WIEDEŃSKICH 
w ogrodach Pałacu Schonbrunn ze 
zwiedzaniem Wiednia: 
26.05 - 27.05, cena 499 zł/os.
ROMANTYCZNA ITALIA: 
Padwa - Werona - Sirmione - Wenecja
25.05-29.05, cena od 739 zł/os.

 ▪ TANIA JESIEŃ!
SŁONECZNA TOSKANIA: 
Cortona - Siena - Piza - Florencja - Portofi no - Genua. 
Bez nocnych przejazdów. Promocyjna cena: 1 490 zł, 
5 rat po 298 zł, termin: 11.09 -17.09.
LAZUROWE WYBRZEŻE - HISZPANIA:
San Remo - Cannes - Llioret de Mar - Barcelona 
- Montserrat - Nicea. Cena: 1690 zł/os. 
tj. 5 rat po 338 zł. Termin: 13.10-23.10.2016

 ▪ Oferujemy okolicznościowe Bony Prezentowe 
dla bliskich na wycieczki z okazji rodzinnych 
uroczystości.

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

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

ZAUFAŁ NAM m.in.
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

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

w zakładce: referencje

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

Urodzinowa   10%
Zapra-

szamy po 
katalog

Z tym ogłoszeniem RABATPora na Łódź
O działaniach na rzecz seniorów mówił Dominik Za-
sadziński, pracownik Wydziału Zdrowia Łódzkiego 
Urzędu Miasta. Pierwszą inicjatywą miasta w kierun-
ku rozwijania polityki senioralnej było zainicjowanie 
utworzenia Miejskiej Rady Seniorów. W Łodzi miesz-
ka ponad 200 tys. osób po 60 r. ż., dla których już 
w 2014 r. uruchomiono Kartę Seniora, w którą do tej 
pory na zasadzie partnerstwa włączyło się ponad 
150 fi rm. Łódź zdecydowała się także na uruchomie-
nie Pudełka życia. Pierwszą partię sfi nansowano ze 
środków publicznych, do przygotowania kolejnych 
pozyskano sponsorów. Partnerstwo z biznesem 
przy działaniach senioralnych działa w Łodzi bardzo 
sprawnie. Przedsiębiorcy wnoszą swój wkład fi nan-
sowy i rzeczowy w wiele otwartych imprez. Wielkim 
senioralnym świętem są trwające niemal miesiąc Se-
nioralia. 
W oparciu o wolontariat seniorów działa łódzki tele-
fon życzliwości, pod którym dyżurują też specjaliści, 
m.in. psycholog, prawnik czy Latarnik Polski Cyfro-
wej. Na mapie Łodzi pojawiło się pięć Dzielnicowych 
Centrów Aktywności Seniora, posiadających ofer-
tę aktywizującą w czterech podstawowych blokach 
(Akademia III Wieku, Aktywny Senior, Nowe Techno-
logie, Kultura). Powstały na bazie ośrodków kultury, 
otrzymały dodatkowy budżet na działania senioralne. 
W związku z tym, że oferta kulturalna cieszy się naj-
większym zainteresowaniem seniorów, utworzono 
Akademię Kultury Seniora, na którą składa się pro-
gram spotkań w łódzkich instytucjach kultury.

Co się dzieje w Lublinie
W Lublinie mieszka 85 tys. osób po 60-tce, co stano-
wi 22% populacji miasta. Na spotkaniu Centrum Ak-
tywizacji i Rozwoju Seniorów reprezentowały Maria 
Pawela i Anna Ryńska, wicedyrektor Zespołu Ośrod-
ków Wsparcia w Lublinie, w skład którego wchodzi 
Centrum. Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 
początkowo było częścią Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie w Lublinie. Do zespołu ośrodków należy 
niemal 20 podmiotów, w tym m.in. Centra Dziennego 
Pobytu, Kluby Samopomocy, Kluby Seniora, Środo-

wiskowy Dom Samopomocy położonych w różnych 
częściach Lublina. Dążeniem władz miasta jest uru-
chomienie ośrodka w każdej dzielnicy. W zależno-
ści od stopnia sprawności senior może skorzystać 
z oferty Domu czy Klubu. W ośrodkach realizowane 
są liczne zajęcia i spotkania, poradnictwo, wsparcie 
socjalne, psychologiczne. W mieście organizowa-
ne są Lubelskie Dni Seniora. Współpraca z Policją 
umożliwia akcje informacyjne dotyczące bezpieczeń-
stwa osobistego.
Świadczone są także usługi w ramach tzw. Punktu 
Domowej Opieki. Podopiecznym, którzy z powodu 
choroby lub niepełnosprawności nie mogą samo-
dzielnie opuszczać swojego miejsca zamieszkania, 
codziennie dostarczane są obiady. Umożliwia to 
osobom nawet z poważnymi defi cytami w zakresie 
zdrowia i sprawności funkcjonowanie w swoim do-
tychczasowym środowisku, bez konieczności podej-
mowania trudnej decyzji o zamieszkaniu w całodobo-
wym domu pomocy społecznej. Z tej formy wsparcia 
korzysta ponad 70 osób.

Białystok dla seniorów
Białostockie Centrum Seniora prowadzone jest przez 
organizację pozarządową „Akademię plus 50” zarzą-
dzającą informacyjnym portalem internetowym, który 
utworzony został ze środków rządowego programu 
ASOS. Obecnie działa dzięki dofi nansowaniu Urzę-
du Miasta, wobec czego, niestety, nie istnieje poza 
projektem. Stowarzyszenie prowadzi różnorodne 
zajęcia dla seniorów w ramach Akademii. Należą do 
nich m.in. zajęcia sportowe, sekcje językowe, warsz-
taty rękodzieła, grupa teatralna oraz grupy tańca 
hula, fl amenco i tańca orientalnego. Stowarzyszenie 
organizuje wydarzenia integracyjne, spotkania to-
warzyskie i uroczystości świąteczne. Mocną stroną 
Akademii jest współpraca międzynarodowa dająca 
seniorom możliwość wymiany myśli i energii, dzięki 
której białostoccy seniorzy mogą poczuć się równi, 
atrakcyjni i pełnowartościowi.
Autor Magdalena Krysińska-Sowa
Centrum Inicjatyw Senioralnych Poznań/red. MW.
Więcej informacji w dłuższej wersji sprawozdania na 
www.centrumis.pl

REKLAMA
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czopki i maść doodbytnicza z kwasem hialuronowym

przyspiesza gojenie uszkodzonej śluzówki odbytu

zapobiega chorobom hemoroidalnym
oraz nawrotom choroby

działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie

przywraca elastyczność oraz właściwe
napięcie naczyń krwionośnych

zmniejsza obrzęki

szybko łagodzi ból, pieczenie i swędzenie
okolic odbytu

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

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

PRODUKT DOSTĘPNY  
W APTECE BEZ RECEPTY!

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

WYRÓB MEDYCZNY         0373

REKLAMA
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Centrum Audiologiczno-Protetyczne Maytone 
ul. Kamińskiego 11, 91-427 Łódź 
tel. 42 678 04 48
Wszystkie pozostałe adresy dostępne są 
na naszej stronie internetowej www.maytone.pl
Profesjonalizm naszych usług jest potwierdzony międzynarodowym certyfi katem najwyższej jakości ISO 9001.

Centrum Audiologiczno-
-Protetyczne Maytone

Rok założenia 1991

Centrum Audiologiczno-
-Protetyczne Maytone

Oferujemy:
 ͫ Pełne badanie słuchu 

– audiometria słowna i tonalna,
 ͫ Badanie w wolnym polu,
 ͫ Tympanometrię,
 ͫ Videootoskopię,
 ͫ Bezpłatne konsultacje protetyczne,
 ͫ Profesjonalny dobór aparatu 

słuchowego,
 ͫ Wykwalifi kowany zespół 

specjalistów,
 ͫ Pięcioletnią opiekę nad Klientem,
 ͫ Wizyty domowe,
 ͫ Program Rodzinny,
 ͫ Możliwość wypożyczenia aparatu,
 ͫ Doświadczenie i profesjonalizm 

poparty 25-letnią obecnością 
na rynku.

Centrum Audiologiczno-
-Protetyczne Maytone

Centrum Audiologiczno-
-Protetyczne Maytone

Seniorzy i młodzież – integracja pokoleń
Pan Łukasz Kaleciński opowiadał 
o swojej pasji – sporcie spadochronowym 
i szybowcowym. Pani Anna Gozdowski 
zorganizowała zabawę w segregowanie 
warzyw i owoców, a pani Wanda 
Dąbrowska szukała wraz z dziećmi 
dominującej półkuli mózgu. A wszystko 
to w ramach programu „Wrocław Miasto 
Pokoleń” mającego na celu porozumienie 
i współpracę międzypokoleniową pomiędzy 
seniorami a dziećmi i młodzieżą.

W potocznym myśleniu uważa się, że przygotowanie do starości odbywa się w na-
turalnym rodzinnym środowisku, tymczasem zmiana modelu rodziny nie zawsze 
pozwala dziecku doświadczyć starości, a programy edukacji wczesnoszkolnej 
budują nieprawdziwy obraz osób starszych. Przekazywana wiedza o człowieku 
powinna obejmować wszystkie etapy jego życia, nie wykluczając starości, która 
dotyczy nas wszystkich – potencjalnie lub aktualnie.

Dla kogo i po co
Program ,,Miasto Pokoleń”, zainicjowany przez Doradcę Urzędu Miasta Wrocła-
wia ds. Seniorów dr Walentynę Wnuk ma na celu rozwijanie wśród dzieci i mło-
dzieży pojmowania starości jako naturalnej fazy rozwoju, etapu życia równopraw-
nego z innymi. Autorką koncepcji programu jest dr Walentyna Wnuk, koordynacją 
działań zajmują się naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Edu-
kacji Urzędu Miasta Wrocławia.
Adresatami programu są dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Edukatorami – seniorzy, stu-
denci wrocławskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  
Zajęcia organizowane są cyklicznie, odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 
Prowadzone są przez nauczycieli lub przez seniorów, z którymi szkolny lider 
ustala termin oraz rodzaj i tematykę zajęć. Realizacja programu odbywa się od 
marca do grudnia 2016 roku.

Wianki i skoki
27 kwietnia przedstawiciele grupy o-CAL-eni: Ewa Ra-
pacz, Regina Rogalska i Leon Rapacz, wzięli udział 
w spotkaniu z dziećmi z klasy IIe SP nr 90 poświę-
conym tradycjom Zielonych Świątek i Bożego Cia-
ła. Rozmawiano o roli dziadków w przekazywaniu 
tradycji, odbył się konkurs na wycinanki, plecenie 
wianków.
14 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
13 pojawił się Łukasz Kaleciński. Pan Łukasz opo-
wiadał o swojej wielkiej pasji, którą jest spadochro-
niarstwo. Jak ze śmiechem przyznaje, choć zaintere-
sowanie dzieci było duże i padało sporo pytań, to jednak 
żadne z nich nie zadało pytania o strach przed skokiem ze 
spadochronem.

Ekologia i gimnastyka mózgu
8 kwietnia w Przedszkolu nr 119 odbył się warsztat na 
temat zdrowego odżywiania, który poprowadziła pani 
Anna Gozdowski. W programie znalazły się: za-
bawa w segregowanie warzyw i owoców, zabawa 
plastyczna w tworzenie warzywno-owocowych ob-
razków, rozmowa na temat właściwości zdrowot-
nych produktów, wybieranie zdrowego prezentu dla 
mamy i taty.
W tym samym dniu odbyły się także zajęcia z ucznia-
mi 1 klasy w Gimnazjum nr 18, które poprowadziła 
mgr Wanda Dąbrowska, certyfi kowana instruktorka Ki-
nezjologii Edukacyjnej, ARTE-Kinezjologii oraz Kinezjologii 
w Biznesie i Zarządzaniu, a także autorka comiesięcznych warsztatów „Gimna-
styka mózgu”, prowadzonych dla seniorów we Wrocławskim Centrum Seniora. 
Uczniowie wspólnie z edukatorką wykonywali ćwiczenia, m.in. na równowagę 
i myślenie.

Wpis do Złotej Księgi Dobrych Praktyk
– Wrocław był zawsze miastem pokoleń, w tej chwili pragniemy to po prostu usys-
tematyzować, wykorzystać ten potencjał, który tkwi tak w seniorach, jak i w mło-
dzieży. To program bardzo nowatorski w skali kraju – mówi Robert Pawliszko, 
kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora.
Projekt „Wrocław Miasto Pokoleń” to przykład, w jaki sposób można upowszech-
niać i promować wartościowe inicjatywy podejmowane na rzecz osób starszych 
i z osobami starszymi. Program został wyróżniony wpisem do Złotej Księgi Do-
brych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych.

Opr. MW

REKLAMA
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Darmowe leki dla seniorów po 75 r.ż – LISTA. 
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zainicjował 
kampanię społeczną pt. „Seniorzy tworzą listę 
darmowych leków 75+”, której celem jest stworzenie 
przez samych zainteresowanych sugerowanej 
listy leków. Informacje na temat leków faktycznie 
kupowanych przez osoby po 75 roku życia można 
przesyłać do 31 maja 2016 na adres: biuro@oksenior.
pl lub pocztą na adres: Krajowy Instytut Gospodarki 
Senioralnej, ul. Wilanowska 14 lok. 51, 00-422 
Warszawa.

Doświadczenie vs. obniżenie sprawności - ku 
przestrodze. Wraz z wiekiem przychodzi ostrożność 
i rozwaga, ale sprawność już nie ta. Grupą szczególnego 
ryzyka w ruchu drogowym są osoby młode, w wieku 
18-24 lata, na drugim miejscu są już seniorzy. U osoby 
starszej, nawet tej w dobrej kondycji, zachodzą zmiany, 
które powodują, że seniorzy popełniają błędy przy 
ocenie sytuacji np. odległości od pojazdu; z racji wieku, 
niektórzy domagają się, aby kierowcy ustępowali 
im pierwszeństwa, nawet, gdy łamią przepisy ruchu 
drogowego np. przechodząc na czerwonym świetle, 
bądź poza przejściami dla pieszych; nie zawsze śledzą 
zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym; nie chcą 
się pogodzić z obniżeniem swojej sprawności – czytamy 
na portalu moto.wp.pl. Uważajcie na drogach.

REKLAMA



15Zdrowie

w trosce o długie i zdrowe życie
Kurkuma to przyprawa, która coraz częściej gości w naszych kuchniach. 
Znana jest z właściwości zdrowotnych, m.in. opóźniających procesy sta-
rzenia i wspomagających leczenie wielu chorób.
Kurkuma jest głównym składnikiem azjatyckich curry i podstawą diety mieszkańców wielu 
krajów Azji. Szacuje się, że mieszkaniec Indii spożywa ok. 5 gramów kurkumy dziennie. Wy-
niki badań epidemiologicznych wykazują, że Hindusi znacznie rzadziej chorują na chorobę 
Alzheimera, Parkinsona, czy nowotwory jelita grubego. Substancją odpowiedzialną za to jest 
kurkumina – główny składnik kurkumy. Świat poznał ją przede wszystkim jako jeden z najsil-
niejszych antyoksydantów. Ma potężne właściwości hamujące powstawanie i rozwój stanów 
zapalnych w organizmie człowieka. 

Hamuje procesy starzenia
Stany zapalne o niewielkim nasileniu mogą być nie tylko przyczyną samego starzenia się, ale 
i wielu chorób związanych z wiekiem, takich jak np. nowotwory, miażdżyca tętnic, demencja, 
choroba Alzheimera, depresja, otyłość, insulinooporność, cukrzyca typu 2, owrzodzenia żo-
łądka i jelit, uszkodzenia wątroby czy zespół jelita drażliwego. Kurkumina hamując te procesy 
powoduje, że możemy starzeć się wolniej, a co najważniejsze – zdrowo! 
Pomimo swoich niezaprzeczalnych, przebadanych właściwości, surowa kurkumina jest bar-
dzo słabo przyswajalna przez organizm i już po około 60 minutach jest z niego wydalana. 
Dopiero wysoka przyswajalność substancji gwarantuje jej dotarcie do jak największej liczby 
obszarów naszego ciała, w tym do mózgu. 

Wspomaga leczenie 
Naukowcy nieustannie pracują nad tworzeniem formuł o jak najwyższej przyswajalności, przy 
jednoczesnym zachowaniu naturalnej struktury kurkuminy. Jedna z takich innowacyjnych, 
opatentowanych formuł kurkuminy znajduje się w preparacie Cumind HR. Zaledwie jedna 
tabletka Cumind HR zawiera równowartość 15 łyżek stołowych kurkumy! 
Działanie i przyswajalność kurkuminy wchodzącej w skład Cumindu HR zostały dokładnie 
przebadane, a substancja ta jest wykorzystywana w wielu badaniach klinicznych, w takich 
chorobach, jak depresja, stany lękowe czy stwardnienie rozsiane.  Cumind HR jest też jednym 
z nielicznych suplementów diety zalecanych przez lekarzy, których przekonują wiarygodne 
materiały naukowe i bezpieczeństwo stosowania kurkuminy.
Z tego względu Cumind HR zalecany jest szczególnie osobom w podeszłym wieku. Żyjmy jak 
najdłużej, cieszmy się zdrowiem i aktywnością. Kurkumina jest tą substancją, która może 
nam w tym pomóc.   

Cumind HR

Stosuje się wspomagająco w łagodnych zaburzeniach neurologicznych, 
takich jak:
• zaburzenia pamięci i koncentracji
• pierwsze oznaki demencji
• stany depresyjne i lękowe
• oznaki dyskinezy późnej
• w neuropati i cukrzycowej
Działa wspomagająco w zaburzeniach układu pokarmowego, takich jak:
• stany zapalne i wrzodziejące żołądka
• niestrawność oraz bóle żołądka
Wspomaga regenerację wątroby.
Zmniejsza ryzyko nawrotu IBS, IBD.

Cumind HR dostępny w aptekach i dobrych 
sklepach zielarskich
Źródła oraz więcej informacji na www.cumind.pl
Facebook: www.facebook.com/cumindhr

REKLAMA
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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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40-lecie UTW w Uniwersytecie 
Wrocławskim 
4 lipca z okazji 40-lecia UTW w Uniwersytecie Wro-
cławskim odbędzie się międzynarodowa konferencja 
naukowa poświęcona tematyce gerontologicznej. 
W tym samym dniu odbędzie się także X Dolnoślą-
skie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Tema-
tyka Forum będzie dotyczyć poszukiwań modelu 
rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Dolnym 
Śląsku. Więcej o wydarzeniach w „Gazecie Senior 
Wrocław” i na stronie internetowej GazetaSenior.pl

Kto obejmie stanowisko Dyrektora 
Departamentu Polityki Senioralnej? 
W ostatnim wydaniu „Gazety Senior Poznań” infor-
mowaliśmy, iż Sławomir Legat objął stanowisko dy-
rektora Departamentu Polityki Senioralnej w Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecznej. Tuż przed emisją 
wydania dotarła do nas wiadomość, że Pan Legat 
już nie piastuje tej funkcji. Ogłoszono konkurs na ww. 
stanowisko. Z nieciepliwością czekamy na wyniki.

Inauguracja „III Łódzkich Seniora-
liów"
7 maja w pasażu Schillera ofi cjalnego otwarcia do-
konała prezydent Hanna Zdanowska, która przeka-
zała seniorom klucze do bram miasta. W programie 
inauguracji znalazły się występy artystyczne i pokazy 
w wykonaniu chóru Łódzkiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku im. Heleny Kretz. Ukoronowaniem wyda-
rzenia był koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza 
Korcza, którzy wystąpili wraz z kwartetem smycz-
kowym „Opera Quartet". Seniorzy na dwa tygodnie 
przejęli panowanie w mieście.

Obywatel Senior 
Już po raz piąty młodzi duchem i ciałem seniorzy 
zjechali do Parku Śląskiego na "Kongres Obywatel 
Senior". Zaplanowano wykłady, spotkania, konkuren-
cje i pokazy. Seniorzy mogli m.in. poćwiczyć w par-
ku z Erwiną Ryś-Ferens, panczenistką, czterokrotną 
olimpijką. Zaplanowano także przejazd na rowerach 
w szpilkach i frakach. Nie zabrakło również zajęć z in-
struktorką Nordic Walking. W Parku Śląskim wystąpi-
ły także grupy senioralne oraz zespół Śląsk i Indios 
Bravos.

Kolejna Karta Seniora - Starachowice
4 maja 2016 r. pierwsi zainteresowani odebrali karty 
seniora uprawniające do rabatów i ulg. Wydano już 
50 dokumentów, a wniosków jest sześć razy wię-
cej – jak informuje portal rynekseniora.pl za Gazetą 
Wyborczą. Marek Materek, prezydent Starachowic 
tłumaczy, że to kolejny element polityki senioralnej 
miasta i przypomina, że Starachowice jako pierwsza 
miejscowość w woj. świętokrzyskim powołała radę 
seniorów, a w roku 2015 uruchomiła Dzienny Dom 
Seniora "Manhattan" sfi nansowany z rządowego 
programu "Senior-WIGOR". W programie uczestni-
czy prawie 40 partnerów, u których posiadacze karty 
seniora mają zapewnione ulgi i zniżki. Do inicjatywy 
dołączyły nawet dwa ośrodki sanatoryjne w Ustroniu, 
dzięki czemu starsi kuracjusze taniej zapłacą za po-
byty w obu sanatoriach.

REKLAMA

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

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

WŁOCHY od  1069 zł hotele

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

hotel hotel  
BUŁGARIA od 1129złALBANIA od  1172 zł

Z kraju
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Jak się ochronić przed wyłudzeniem 
kredytu na nasze dane?

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

Ekspert BIK: Pana dane są przesyłane do BIK 
za każdym razem, gdy składa Pan wniosek o kredyt 
lub pożyczkę w banku lub SKOK-u współpracują-
cym z BIK. Informacja o Panu trafi a do BIK także 
wtedy, gdy ktoś, np. szwagierka składa wniosek 
o udzielenie kredytu, w którym Pan występuje jako 
poręczyciel.
Następnie, już po udzieleniu kredytu lub pożyczki, 
do BIK spływają informacje o tym, jak spłaca Pan 
swoje zobowiązania w tym także jak spłacany jest 
poręczony kredyt (terminowo czy z opóźnieniami). 
Dane te są przekazywane (aktualizowane) przez 
bank lub SKOK przynajmniej raz w miesiącu przez 
cały okres, w którym został zaciągnięty lub podżyro-
wany kredyt.

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

Ekspert BIK: Jest kilka sposobów. Najprostszy 

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

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

Ekspert BIK: Aż 11% Polaków zgubiło swój do-

wód osobisty, 5% padło ofi arą jego kradzieży, a 3% 
doświadczyło kradzieży hasła do konta czy skrzynki 
e-mailowej – wynika z badania BIK. Skradzioną toż-
samość coraz częściej wykorzystują grupy przestęp-
cze, m.in. do wyłudzenia kredytu na nasze dane.
Dlatego warto korzystać z Alertów BIK: alertu chro-
niącego przed wyłudzeniem kredytu oraz alertu in-
formującego o pogarszającej się historii kredytowej.
Alert chroniący przed wyłudzeniem kredytu jest 
pomocny w sytuacji, gdy ktoś posłuży się Pana da-
nymi i będzie próbował wyłudzić kredyt bądź kupić 
coś na raty. Wtedy instytucja kredytowa wysyła do 
BIK zapytanie w celu zweryfi kowania wiarygodności 
kredytowej osoby, której dane wykorzystuje złodziej. 
W tym samym czasie Pan otrzyma alert w postaci 
sms lub wiadomości e-mail (w zależności od trybu, 
jaki został wybrany).
W odpowiedzi na rosnącą skalę zagrożeń związa-
nych z kradzieżą tożsamości, BIK wraz Komendą 
Główną Policji rozpoczęło akcję edukacyjną 
Nieskradzione.pl. Wystarczy przestrzegać kilku 
prostych zasad, aby uniknąć bardzo nieprzyjemnych 
konsekwencji kradzieży tożsamości. Na stronie 
Nieskradzione.pl znajdziemy opisane prawdziwe 
zdarzenia, a także gotowe porady dotyczące bez-
piecznego przechowywania i udostępniania danych 
osobowych, zarówno w życiu codziennym, jak 
i w Internecie. 
Jeśli doświadczymy kradzieży bądź zagubienia do-
wodu osobistego, posiadając konto w BIK, możemy 
go natychmiast zastrzec. Wtedy informacja jest 
przekazywana do Systemu Dokumenty Zastrzeżone 
prowadzonego przez Związek Banków Polskich, 
a dokument zostaje wyłączony z obiegu. Informacja 
o tym fakcie dociera do wszystkich banków, poczt 
i operatorów telefonii komórkowej.

Czym jest historia kredytowa? Czy każdy powinien mieć historię swoich zobowiązań 
i jakie będzie miał z tego korzyści? Czy można ochronić nasze dane na wypadek 
wyłudzenia kredytu? Na te i inne pytania naszych czytelników odpowiadają eksperci 
Biura Informacji Kredytowej.
Historia kredytowa to nasz „fi nansowy autoportret” – obraz tego, jak solidnie regulujemy swoje zobowiązania. 
Składają się na nią informacje na temat naszych kredytów przekazywane do BIK przez banki, SKOK-i lub inne 
upoważnione instytucje. Do BIK przekazywane są zarówno informacje pozytywne (o terminowych spłatach), 
jak i negatywne (o opóźnieniach lub zaległościach). Na pytania seniorów dotyczące danych w BIK odpowia-
dają eksperci. 

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 fi zykalne
 - Indywidualne zajęcia z fi zjoterapeutami
 - 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

REKLAMA
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Dogadajmy się 
„Najlepiej jak najszybciej pozbyć się długów” – ktoś odpowie. „Działać i nie zamia-
tać sprawy pod dywan” – doda ktoś inny. „Łatwo mówić…” – powie osoba, której 
problem dotyczy. Przede wszystkim nie obawiajmy się działalności firm windyka-
cyjnych. To nie koniec świata, że do nas dzwonią czy piszą. To w zasadzie do-
brze, bo szybkie podjęcie współpracy gwarantuje nam załatwienie sprawy na tzw. 
etapie polubownym, czyli na linii Doradca firmy windykacyjnej-Klient. Oznacza to, 
że nie dotkną nas dodatkowe konsekwencje prawne (np. postępowanie sądowe, 
komornik) i koszty z tego wynikające. Na etapie polubownym mamy możliwość 
wpływu na sprawę, bo możemy negocjować z firmą windykacyjną miesięczną 
ratę. Firmie windykacyjnej zależy na tym, żeby się porozumieć, więc wysokość  
i datę spłaty raty dopasuje do naszej sytuacji finansowej.  

Często doradzam starszym osobom w trudnej sytuacji finanso-
wej i rozmawiając staram się zrozumieć ich problemy. Są to lu-
dzie w większości przypadków otwarci na współpracę. Proponuję 
warunki spłaty dopasowane do ich dochodów - dzieli się swoimi 
doświadczeniami Sylwia Życka, która już 10 lat doradza Klientom 
w firmie windykacyjnej ULTIMO.

Ugoda uśmiechu doda
Firmy windykacyjne są często bardziej elastyczne niż banki. Specjalizują się one 
w ustalaniu dogodnych warunków spłaty długu. Pomogły już wyjść na prostą wie-
lu tysiącom Polaków. Wśród nich były także osoby dojrzałe, które wypracowały 
indywidualny plan wyjścia z zadłużenia, czyli tzw. ugodę. Jest to korzystny ele-
ment współpracy z firmami windykacyjnymi. Można spotkać się także z innymi 
nazwami - porozumienie, układ, umowa, plan spłaty itp. Dzięki temu rozwiązaniu 
od początku wszystko jest jasne i przejrzyste – wiadomo ile w miesiącu trzeba 
odłożyć na ratę i do kiedy ją spłacić. Przestrzegając wspólnie wypracowanego 
harmonogramu, możesz zaplanować miesięczne wydatki, wiesz kiedy spłacisz 
całe zadłużenie i nikt nie będzie musiał ponownie się z Tobą kontaktować. Tym 
bardziej sąd czy komornik.

Spłata szyta na miarę 
Pamiętaj o tym, że masz wpływ na warunki ugody, czyli na to jakiej wysokości 
ratę będziesz spłacać. Taki „układ” finansowy zostanie „uszyty na miarę” Klienta. 
Tak jak dobry krawiec precyzyjnie zdejmuje miarę z Klienta, tak profesjonalny 
Doradca musi poznać naszą sytuację finansową, by rata była możliwa do spłaty. 
Dlatego nie należy się dziwić, jeżeli padną pytania o wysokość emerytury, renty, 
dodatkowych zarobków. Doradca może zapytać o sytuację rodzinną, dochód ca-
łej rodziny, jak dużo wydajecie na utrzymanie itp. Doradcy profesjonalnych firm 
windykacyjnych traktują Klientów jak partnerów, a nie petentów. Jeżeli kontaktuje 
się z Tobą firma windykacyjna, pytaj zawsze o możliwość zawarcia porozumienia 
potwierdzonego na piśmie, czyli ugody. Rozmawiaj i negocjuj z Doradcami. Do-
gadasz się na pewno!  

Dentyści finansów
Takie firmy jak ULTIMO mówią o sobie, że są dentystami finansów. Analogii po-
między dentystą a firmą windykacyjną jest wiele. Dentyści pomagają swoim pa-
cjentom „naprawiać” zęby. ULTIMO chce pomagać Klientom naprawiać ich sy-
tuację finansową. Tak samo jak dentysta, Doradca musi mieć wiedzę popartą 
doświadczeniem, która pozwoli w pierwszej kolejności na zrozumienie tematu, 
postawienie właściwej diagnozy i zaplanowanie odpowiedniego procesu „lecze-
nia”, czyli wyjścia z trudnej sytuacji. Dentysta nie kojarzy się wyłącznie pozytyw-
nie. Do dentysty chodzi się niechętnie, odwlekając wizytę w czasie, przedkłada-
jąc nad to inne „ważniejsze” sprawy, aż do momentu, gdy dalsze odwlekanie jest 
już niemożliwe. Podobnie z długami… 

Podjęcie spłaty nie jest łatwe, ale dobrze dopasowana niska rata 
ułatwia pozbycie się ciążącego problemu na zawsze. Warto pod-
jąć ten wysiłek, bo czasami okazuje się po prostu, że najtrudniej 
się zdecydować, a potem jest już „z górki”. Nie bez powodu hasło 
naszej firmy brzmi „Dogadajmy się” – podkreśla Sylwia Życka, Do-
radca Klienta z ULTIMO.

Najważniejszy pierwszy krok
Wiele osób wstydzi się, że pomimo dojrzałego wieku zdarzyło im się zapomnieć  
o uregulowaniu jakiegoś zobowiązania. Czasem samemu przed sobą trudno przy-
znać się do tego, że mamy jakieś zaległości. Nie chcemy, aby postrzegano nas 
jako osoby niesolidne, zapominalskie. Boimy się, że ktoś pomyśli, że jesteśmy 
niezaradni. Nie rozmawiamy o długach z bliskimi, więc tym bardziej nie mamy 
ochoty omawiać naszych problemów z obcymi ludźmi z firmy windykacyjnej. Dla-
tego unikamy kontaktu. Jednak bez względu na to czy są to długi małe czy duże, 
to przecież ktoś przed nami miał już takie same problemy. I ktoś przed nami już 
je rozwiązał. Bez względu na przyczynę sytuacji, w której się znaleźliśmy, firma 
windykacyjna skupia się na tym, abyśmy wyszli z zadłużenia, nie ocenia nas jako 
dłużników. Potraktowanie sprawy w sposób: inni dają radę, to i ja muszę, może 
nam pomóc.

Nie unikajmy listów
Chowanie głowy w piasek, nieodbieranie korespondencji nie ma sensu. Spra-
wa może przycichnąć na jakiś czas, ale potem i tak do nas wróci, z narosłymi 
odsetkami i dodatkowymi kosztami. Dlatego warto otwierać i reagować na listy 
– zadzwonić czy porozmawiać, gdy ktoś dzwoni. To nic nie kosztuje, a może przy-
nieść pozytywny efekt. Jeśli nie spróbujesz, tylko polegasz na tym co usłyszałeś 
„na mieście”, to się nie dowiesz. Warto osobiście sprawdzić jak to jest naprawdę 
z tą windykacją. Pamiętajcie - nawet jeżeli wydaje się Wam, że do spłaty jeszcze 
daleka droga, to najważniejszy jest ten pierwszy krok.

Agnieszka Frąckowiak
Specjalista ds. Komunikacji Marketingowej

Jeżeli masz dług w ULTIMO, zadzwoń i dowiedz się jakie są możliwości porozumienia 
pod bezpłatnym numerem telefonu 800 804 905.
W Internecie na stronie www.ultimo.pl znajdziesz też wiele przydatnych informacji.

Z długiem za pan brat 
Długi to nic miłego. Każdemu jednak może się to zdarzyć. 
Czasem zapomnimy zapłacić rachunku za telefon, czasem trudna 
sytuacja życiowa np. choroba, staje na przeszkodzie w spłacie 
rat pożyczki. Sprawa może trafić wtedy do firmy windykacyjnej, 
która kontaktuje się z nami. Co powinniśmy zrobić w takiej 
sytuacji? 

Jeżeli kontaktuje się z Tobą firma windykacyjna, pytaj zawsze 
o możliwość zawarcia porozumienia potwierdzonego na pi-
śmie, czyli ugody. Rozmawiaj i negocjuj z Doradcami. Doga-
dasz się na pewno!

Bez względu na to czy są to długi małe czy duże, to przecież 
ktoś przed nami miał już takie same problemy. I ktoś przed 
nami już je rozwiązał.

Finanse
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Najlepsze dla Seniorów
Kapitalne Konto to rachunek bankowy oferowany 
przez Bank BPH i polecany przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych (ZUS) emerytom i rencistom. 
Bank BPH zwyciężył w zorganizowanym przez ZUS 
konkursie, w którym wyłoniono najlepsze konto dla 
Seniora. To jedyne polecane przez ZUS konto w Pol-
sce.

Co możesz zyskać?
Dziś konta dla Seniorów to nic nowego, ale Bank 
BPH w trosce o codzienne potrzeby i zmartwienia Se-
niorów poszedł o krok dalej i przygotował Kapitalne 
Konto w specjalnej ofercie. Dzięki niemu przez dwa 
lata nie będziesz płacić za prowadzenie konta i nie 
będziesz ponosić kosztów  związanych z opłacaniem 
comiesięcznych rachunków domowych, a dodatkowo 
otrzymasz szereg usług ubezpieczeniowych, które 
zaoszczędzą wielu zmartwień w kłopotliwych sytu-
acjach medycznych, domowych czy drogowych. Mo-
żesz też liczyć na zwrot części wydatków na leki – do 
30 zł miesięcznie.

Zapłać rachunki, przelej pieniądze wnu-
kom bez żadnych dodatkowych opłat
Kapitalne Konto to wygodna i bezpłatna podstawo-
wa obsługa bankowa. Bank BPH nie pobiera opłat za 
przelewy krajowe, zlecenia stałe czy polecenie prze-
lewu. Zatem bez opłat regulujesz wszystkie rachunki 
za prąd, gaz, czynsz czy telefon, a w razie potrze-
by – również bez dodatkowych opłat – możesz wes-
przeć bliskich. Także bez konieczności chodzenia na 
pocztę czy innego punktu przyjmującego opłaty. Zy-
skujesz też łatwy i nieograniczony dostęp do gotówki, 
którą możesz wypłacać w każdej chwili – bezpłatnie 
– ze wszystkich bankomatów na terenie całego kraju. 
Do twojej dyspozycji są również bezpłatne powiado-
mienia SMS, dzięki którym na bieżąco otrzymujesz 
informacje o transakcjach na koncie, np. o tym czy 
wpłynęła emerytura. Monitorujesz wydatki i śledzisz 
wszystkie wpłaty i wypłaty.

Potrzebujesz pomocy medycznej?
Seniorom - posiadaczom Kapitalnego Konta Bank 
BPH proponuje również przydatne i pożyteczne usłu-
gi dodatkowe. Jeśli nagle zachorujesz i będziesz po-
trzebować pomocy lekarza czy pielęgniarki, dostawy 
leków lub sprzętu rehabilitacyjnego – możesz liczyć 
na bezpłatne wsparcie. Ubezpieczenie, które jako 
posiadacz Kapitalnego Konta otrzymasz bez dodat-
kowych opłat, obejmuje także transport medyczny.

Zwrot pieniędzy za leki
Wydatki na leki często pochłaniają sporą część bu-
dżetu emeryta czy rencisty. I tu również Kapitalne 
Konto przychodzi z pomocą. Możesz otrzymać zwrot 
5 procent wydatków na lekarstwa, do kwoty 30 zł mie-
sięcznie, przez 2 lata od daty założenia Kapitalnego 
Konta. Wystarczy, że za leki zapłacisz kartą płatniczą 
Debit MasterCard® Kapitalna, którą otrzymasz od 
Banku BPH bezpłatnie. Warto mieć na uwadze, że 
karta to także wygodny i bezpieczny sposób płacenia 
za zakupy.

Zgubiłeś klucze, masz zapowietrzone 
kaloryfery?
Seniorzy – posiadacze Kapitalnego Konta mogą też 
liczyć na pomoc w wielu innych codziennych kło-
potliwych sytuacjach bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych opłat. Do ich dyspozycji są hydraulicy, 
elektrycy czy ślusarze, którzy pomogą w przypadku 
domowej awarii. Seniorów posiadających samochód 
ucieszy też z pewnością możliwość bezpłatnego 
skorzystania z pomocy drogowej w przypadku uster-
ki auta. Wystarczy jeden telefon do czynnego całą 
dobę Centrum Alarmowego, by uzyskać pomoc. Ile 
dokładnie świadczeń medycznych oraz usług pomo-
cy fachowców w przypadku awarii masz do dyspozy-
cji, dowiesz się ze szczegółowych warunków ubez-
pieczenia. Warto o to podpytać również pracownika 
banku.

Jeśli chcą Państwo 
założyć konto:
prosimy o telefon pod numer
801 800 012 lub 58 300 79 29
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

lub

zachęcamy do wejścia 
na stronę www.bph.pl 

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

przez dwa lata od momentu 
otwarcia rachunku

• świadczenia medyczne w nagłych, 
awaryjnych sytuacjach bez 
dodatkowych opłat

• zwrot 5% wydatków w aptekach 
(do 30 zł miesięcznie, przez 24 
miesiące) – jeśli płacimy kartą do 
konta

• brak opłat za przelewy, w tym opłaty 
za czynsz, prąd czy gaz

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

• brak opłat za wypłatę gotówki we 
wszystkich bankomatach w Polsce

• pomoc fachowców w awaryjnych 
sytuacjach bez dodatkowych opłat

• bezpłatne powiadomienia SMS 
o wszystkich wpłatach, wypłatach, 
przelewach, i innych transakcjach 
na koncie

Kto może skorzystać
z oferty?
• Osoby, które skończyły 55 lat

• Osoby, które do 31 marca 2017 r. 
założą Kapitalne Konto wraz z kartą 
do konta i od stycznia 2015 r. nie 
posiadały konta w Banku BPH

• Osoby, które będą otrzymywać 
emeryturę bądź rentę z ZUS na 
Kapitalne Konto

ZUS POLECA: Kapitalne Konto dla Seniora

Kapitalne Konto dla emerytów i rencistów
Nie musisz już ponosić dodatkowych kosztów związanych z opłatami za czynsz, świa-
tło, gaz czy telefon. Możesz otrzymać zwrot części wydatków na leki oraz bezpłatną 
pomoc fachowca w razie awarii. Możesz też liczyć na wizytę lekarza w domu – również 
nie ponosząc dodatkowych kosztów. Na takie korzyści możesz liczyć, jeśli jesteś eme-
rytem lub rencistą i posiadasz Kapitalne Konto w Banku BPH. To specjalna oferta dla 
osób otrzymujących emeryturę bądź rentę z ZUS. 

REKLAMA
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 ͫ 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 - pielęgniar-
skich

Kim są Otwarci 50+
Program Otwarci 50+ „Gazety Senior” poprzez 
publikacje edukacyjne (newsletter, publikacje dru-
kowane i elektroniczne) wspiera firmy w tworzeniu 
oferty przyjaznej seniorom i budowaniu gospodarki 
otwartej na najstarszych konsumentów.
Program Otwarci 50+ to także stała rubryka pro-
mująca program na łamach „Gazety Senior“ oraz 
na portalu GazetaSenior.pl, a także liczne działania 
redakcji w środowisku senioralnym i biznesowym 
(spotkania, prelekcje).
Od 7 stycznia, czyli startu programu, przystąpiło 
do niego 80 firm i organizacji (dane na 13 maja). 
Wśród Otwartych znajdziemy także organizacje 
pozarządowe, np. Stowarzyszenia Psyche Soma 
Polis, instytucje kultury: Krakowska Opera Kame-
ralna, gminę: Gmina Długołęka i wiele firm, które 
reprezentują bardzo różnorodne branże, od zdro-
wia przez turystykę po opiekę. Znalazły się w nim 
także portale randkowe dedykowane seniorom. 
Prezentujemy wszystkie organizacje, a po więcej 
informacji zapraszamy na stronę internetową.
Otwarci 50+ są pomysłowi – zebraliśmy zdjęcia 
i grafiki, tworząc galerię, w której Otwarci pokazu-
ją, że seniorzy są u nich mile widziani. Firmy i or-
ganizacje nadesłały mnóstwo fotografii, na których 
widać dyplomy, banery i naklejki otrzymane po 
przystąpieniu do programu. Zapraszamy do galerii 
Otwartych 50+ na GazetaSenior.pl

Spotkanie z Wrocławską  
Radą Seniorów
Liderzy środowisk senioralnych to prawdziwi am-

basadorzy programu Otwarci 50+. Mieliśmy okazje 
zaprezentować ideę Programu m.in. przed gre-
mium Wrocławskiej Rady Seniorów.
Inicjatywę Programu Otwarci 50+ poparł także Ro-
bert Pawliszko, członek i sekretarz Wrocławskiej 
Rady Seniorów: – To bardzo wartościowy program, 
jeden z niewielu. Oby powstały następne, które 
będą budowały standardy, na które zasługują senio-
rzy. Ich potrzeby i oczekiwania są nieco inne niż ca-
łej populacji. Istotne są również ograniczenia i sła-
bości wynikające z wieku. Chciałbym, żeby biznes 
dostrzegł seniora jako dobrego klienta, ale też klien-
ta wymagającego, który zasługuje na szacunek. To 
zostało określone w kredo Programu. Szczególnie 
jeden punkt zwrócił moją uwagę... wartości szano-
wane przez seniorów. Słyszę często, że nie chodzi 
nawet o to, że ich nie szanują, ale nie szanują tego, 
co jest dla nich ważne. Myślę, że przyszedł czas, 
aby budować pozycję firm także w sensie społecz-
nym, pielęgnować dobre relacje i prawdziwe zrozu-
mienie seniorów.

Pomagamy najuboższym 
seniorom
Założeniem Otwartych 50+ jest także konkretna, 
finansowa pomoc seniorom, którzy tego potrzebu-
ją. Część środków, które pozyskamy ze sprzedaży 
pakietów narzędzi marketingowych, przeznaczamy 
na wsparcie organizacji „mali bracia Ubogich”.
Chcemy, aby pomoc, którą dzięki naszym działa-
niom możemy zaoferować, została skierowana do 
naprawdę potrzebujących w sposób, który jest 
przemyślany i skuteczny. Dlatego postawiliśmy na 
współpracę ze stowarzyszeniem. Obserwujemy 
działania „małych braci Ubogich” od lat. Wielokrot-
nie pisaliśmy o ich akcjach pomocy: wigilii i śniada-
niu wielkanocnym dla ubogich seniorów, telefonie 
zaufania dla seniorów oraz dyżurach dotyczących 
choroby Alzheimera.
Mali bracia Ubogich koncentrują się na pomaganiu 
seniorom. Działają w Polsce już od prawie 15 lat, 
zaczynali od roznoszenia posiłków i węgla osobom 
starszym i biednym. Swoje siedziby mają w War-
szawie, Poznaniu, a wkrótce także we Wrocławiu.

Jeżeli chcecie pomóc swoim rówieśnikom, którzy 
są samotni i ubodzy, mówcie o Otwartych 50+ fir-
mom, zachęcajcie do przystąpienia do Programu. 
Poparcie kredo to pierwszy krok ku byciu przyja-
znym osobom starszym, a zakup pakietu pozwala 
nam przekazać pieniądze najuboższym. Pomaga-
my sobie i innym.

Linda Matus

Otwarci 50+
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Zapraszamy na zakupy
Adresy sklepów www.� ranki.pl

Firany
Zasłony

Szycie i modelowanie

POLS�  SIEĆ SKLEPÓW

Sklepy z pomysłem na wnętrze

REKLAMA

Mega-MedHotel Gromada w Busku-Zdroju

Maxcom S.A.

Promedica24

Top Shop

Mrs. Sporty Zabrze

Centrum seniora Angel Care

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Sanatorium Kamienny Potok

Przygodowo-Podróże

Centrum Nauki i Biznesu „¯ak”

Ayurvedik

Uzdrowisko Wysowa S.A.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Pałac Poraj

Gabinety Fizjoterapii Novina Poznań

Butterfl y-Biomagnetic-System

Hotel Bardo

Vitacorn Sp. z o.o.

Grota Solna Galos

Centrum Handlowe Astra

Kuźnia Kondycji

Instytut Zdrowia Człowieka

Mrs Sporty Wrocław-Fabryczna

Medyk Jawor

Biuro Turystyczne Elin

Mega Med

Szkoły dla Dorosłych Progres

Green

BOT Podróżnik

Centrum Medyczne neoMedica

Sanatorium „Włókniarz” Busko-Zdrój

Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Audio-Lab Aparaty Słuchowe

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze 
Salwator Park

Orbic Polska

Fabryka Materacy Janpol

Firmy, które już przystąpiły do
Programu Otwarci 50+ (na dzień 13 maja)

2016
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Felieton
O magicznych chwilach w codzienności, 
specjalnie dla naszych czytelników opowiada 
Anna Dymna w kolejnym felietonie.
Całe moje życie to magia. Mój zawód, teatr, dzieciństwo, 
przyjaźnie, spotkania…  Mam szczęście, bo moi rodzice 
nauczyli mnie zachwycać się światem. Dzięki nim potrafi łam 
w leśnym strumieniu, we wschodzie słońca nad jeziorami, 
w burzy pod namiotami, w górskiej wyprawie, w kropli rosy 
na czerwcowej łące, w zabieganym mrowisku zobaczyć 
piękno niepojętej tajemnicy. Dziecięca wyobraźnia, radość 
i umiejętność dostrzegania wyjątkowości w detalach życia 
codziennego, w małych rzeczach mimo mijających lat mnie 
nie opuszcza. Na szczęście! I moje życie jest nadal magiczne 
i pełne odkryć i zachwytów choć poznałam dobrze jego realia, 
prozę codzienności, okrucieństwo i wiele tych pozbawionych 
magii, ciemnych stron.  Świat jest pełen tajemnic, których nie 
trzeba nawet do końca znać ani rozumieć. Magia jest w ludzkim 
spojrzeniu, w uścisku rąk, w słowach, myślach i w ukrytej, 
niepojętej sile. I w to wierzę. I to daje mi odwagę i pewność, że 
można zrobić wiele, że trzeba wierzyć, że się uda zmienić coś na 
lepsze. Znam ludzi chorych, cierpiących, skazanych na śmierć, 
którzy odbijają się od cierpienia i uruchamiają jakąś niepojętą 
siłę, radość, która mnie zawstydza i zadziwia i czyni mój świat 
jeszcze bardziej magicznym. A jak wytłumaczyć takie zjawiska 
jakimi są poeci, ludzie magiczni, którzy potrafi ą z kilku słów 
wyczarować światy, wskazać drogę, wydobyć z ciemności? A jak 
nazwać chwile wzruszeń i odkryć w teatrze? Czym wytłumaczyć 
uczucie wolności i szczęścia jakie daje nam muzyka, piosenka, 
dobry fi lm…  Sztuka to prawdziwa magia!!! Daje ludziom wolność 
i radość, obala wszelkie bariery. A najbardziej magiczny jest 
uśmiech, zaufanie i radość… Uśmiecham się do wszystkich.

Fot. Marek Kowalski
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Seniorzy

Bilety: kasa NCPP, kasa CKK Jordanki, kasa POKiS-u, salony EMPiK

www.eventi m.pl, www.ebilet.pl, www.ti cketpro.pl, www.kupbilecik.pl

Informacje i bilety grupowe: tel. 71 337 32 08, promusica@promusica.pl
Więcej na: www.promusica.pl, www.letnifesti waloperowy.pl

Wykorzystaj okazję 
i poznaj prawdziwą 
Carmen!
Już w lipcu na scenach 
polskich amfi teatrów 
historia tragicznej miłości 
zaprawionej goryczą 
zazdrości i zdrady, 
która od lat przyciąga 
publiczność jak magnes. 
Międzynarodowa 
obsada solistów, Chór 
Opery Polskiej oraz 
Roncole Verdi Orchestra 
przybliżą muzyczne 
oblicze Hiszpanii zapisane 
w dziele Georgesa Bizeta. 
Hiszpańska żywiołowa 
muzyka, barwne suknie 
wirujące w rytm fl amenco, 
tętniąca radością tawerna, 
czy wreszcie triumfalny 
Marsz Torreadora 
stworzą niezapomniane 
widowisko. Nie czekaj - 
promocyjne ceny biletów 
tylko do 30 czerwca!

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

WYKŁADY

WARSZTATY

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

WWW.MUZEUM.WALBRZYCH.PL

PORCELANA ŚLĄSKA

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

Seniorzy mogą mieć wpływ na działania fi rm
Rozmowa z Andrzejem Wojtuń, socjologiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego 
badaczem trendów rynkowych poświęconym seniorom.
Czym jest platforma SuperSeniorzy.pl? 
SuperSeniorzy.pl – to miejsce do wymieniania się in-
formacjami między seniorami-konsumentami a produ-
centami. To co myśli klient-senior o danym produkcie, 
usłudze jest bardzo cenne. Dzięki tym wskazówkom 
fi rmy udoskonalają istniejące produkty lub wymyślają 
nowe rozwiązania. Sprawdzają, co seniorzy lubią, 
a czego nie lub jaka cena produktu będzie w sam raz 
na kieszeń polskiego emeryta. Zapraszamy wszyst-
kich seniorów do dołączenia do kręgu osób, z którymi 
wszyscy się liczą, których przedsiębiorstwa i urzędy 
pytają o zdanie i to zdanie szanują.
Co udział w platformie może dać seniorom?
Panel i aktywny udział w nim, czyli wypełnianie 
ankiet, to także pomysł na przyjemne spędzanie 
wolnego czasu. 

Dodatkowo dla seniorów, którzy chcą dołączyć 
do grona tej opiniotwórczej społeczności, orga-
nizatorzy przewidzieli korzyści fi nansowe, jak 
wynagrodzenia w gotówce, nagrody oraz zniżki 
w sklepach.

Seniorzy są konsumentami z bogatym i wieloletnim 
doświadczeniem, a często nie mają gdzie wypowie-
dzieć się i podpowiedzieć, jakie rozwiązanie warto 
zastosować, co poprawić, aby żyło im się łatwiej 
i przyjemniej. Nie możemy pozwolić, aby to doświad-
czenie marnowało się. Dlatego stworzyliśmy to miej-
sce – stronę internetową SuperSeniorzy.pl.
Jak przekładają się opinie seniorów na działania 
fi rm? Czy w ogóle w jakiś sposób się przekładają?
Opinie osób starszych coraz bardziej interesują fi rmy 
i organizacje. Ważne są zarówno pozytywne oceny, 
ale równie istotne jest wytykanie błędów i niedoróbek. 
Dla seniorów to szansa na realny wpływ na to, co się 
dzieje np. w sklepach. O to chodzi w tym wszystkim, 
żeby udoskonalać naszą codzienność.

Jak to wygląda w rynkowej praktyce? Opowiem na 
przykładzie. Osoby, które piją herbatę narzekały, że 
torebki z ich ukochanym napojem kapią. Podczas 
badania opinii wielu opowiedziało o tej drobnej niedo-
godności. Producent herbaty fi rma Tetley w odpo-
wiedzi na to zaproponowała ściągane na sznurek 
torebki niekapki. Dzięki nim mamy czyściej w kuchni, 
jesteśmy przyjaźniejsi dla środowiska, bo np. zuży-
wamy mniej papierowych ręczników. Nasza opinia 
ma szansę przełożyć się na udoskonalenie produktu. 
Czasem to są drobne sprawy, ale życie składa się 
przecież z mnóstwa drobnych rzeczy.
Firmy chcą wiedzieć, jak myślą seniorzy, chcą aby 
ich produkty były jak najlepiej dopasowane do ich 
unikalnych potrzeb. Ale co ważne, ich interesuje 
opinia grupy osób np. wśród kobiet po 60 r.ż. 73% nie 
kupiłoby naszej herbaty, ponieważ opakowanie nie 
podoba się, a informacje o jej właściwościach są po-
dane nieczytelnie. Firma szybko weźmie pod uwagę 
taką opinie, także z tego względu, że to się jej opłaca.
Jak już pewnie zauważyli czytelnicy, wyniki ankiet są 
podawane w formie statystycznej, czyli widzimy, co 
uważa grupa. Zachowujemy naszą anonimowość. 
Nasza opinia może być w większości lub w mniejszo-
ści, ale to nie oznacza, że zostanie zignorowana.
Jak wygląda obsługa panelu? W jaki sposób dołą-
czyć do grupy? 
Panel to tak naprawdę bardzo prosta strona inter-
netowa, która ma tylko 4 zakładki. Została zaprojek-
towana tak, aby osoba o podstawowej znajomości 
internetu poradziła sobie z łatwością. Wiemy, że se-
niorzy niechętnie logują się, dlatego aby dołączyć do 
naszej grupy respondentów (czyli osób, które dzielą 
się swoją opinią), wystarczy się zarejestrować, czyli 
podać dane do kontaktu: email i telefon. Zostanie-
my zapytani również o wiek, płeć, powiat, w którym 
mieszkamy – takie podstawowe tzw. statystyczne 
informacje. Co ważne, nie pytamy o dane wrażliwe. 

Badanie opinii to w praktyce 
ankiety wysyłane na podany 
adres email – zawsze są anoni-
mowe.  
Czy podając swój telefon możemy czuć się bez-
pieczni?
Chcemy uspokoić, że seniorzy nie będą otrzymywać 
żadnych telefonów z ofertami handlowymi, bo my nic 
nie sprzedajemy. Można powiedzieć, że nagradza-
my za podzielenie się swoim zdaniem, nagradzamy 
także za krytyczne uwagi. 
Zapewniamy także wsparcie dostępne pod nume-
rem telefonu 799 955 544 w postaci Pani Moniki, 
która odpowie na wszelkie pytania i pomoże w razie 
trudności. Nad bezpieczeństwem tego miejsca czuwa 
główny inspektor danych osobowych, więc można 
czuć się zabezpieczonym. 

SuperSeniorzy.pl 
senioralny panel badawczy
PYTANIA, POMOC, WSPARCIE
Pani Monika 
tel. 799 955 544
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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

REKLAMA

Gazeta Senior Kraj 
tylko 20 zł za rok

Prenumerata
z dostawą do domu

szczegóły str. 37

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora

• dogodna lokalizacja w centrum uzdrowiska
• szeroka gama zabiegów 
• kriokomora i minitężnia
• smaczne i zdrowe posiłki wg receptury dietetyka
• imprezy kulturalno-rozrywkowe

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

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

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

bilitacyjne zlecane są przez lekarzy specjalistów 
-

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

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

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

REHABILITACJA 
LECZENIE UZDROWISKOWE  

ZDROWY STYL ŻYCIA

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX 
zaprasza do Ciechocinka

Skierowania z NFZ i pobyty pełnopłatne

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

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

ocinku

iechocinku w nowym roku 
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Dom Seniora PARAISO
Nasz Dom – Twój Dom

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzdrowisko dla seniora
Regionalny Ośrodek 

Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”

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

Uzdrowisko Świnoujście S.A.

Turnus dla Seniora 55+ 
w Uzdrowisku Świnoujście

Morze Zdrowia 
- już od 840 zł

Promocja do końca kwietnia!

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

REKLAMA
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Izrael, po co tam jechać?
Kraj kontrastów, różnorodności 
religii i tradycji. Przepiękne 
krajobrazy, wyjątkowe miejsca 
kultu. W niezwykle ciekawym 
artykule Jerzy Dudzik opowiada, 
dlaczego warto wybrać się na 
wycieczkę objazdową po Izraelu.

Marzec idealnie nadaje się na wycieczkę objazdową po 
Izraelu. Dzień jest już dostatecznie długi, a temperatu-
ry zbliżone do tych w Polsce na początku lata. Rześkie 
poranki w górach i ciepłe, letnie dnie nad morzem. Dla 
większości ludzi Izrael to państwo Żydów. Nic bardziej 
mylnego, to miejsce na ziemi nie dość, że ma przebogatą 
historię opisaną w Biblii, to obecnie jest zamieszkiwane 
przez Żydów, Arabów, pielgrzymów i kapłanów niezliczo-
nych wyznań. Na pustyni Judzkiej spotkacie pasterskie 
rodziny Beduinów mieszkające z kozami i owcami w byle 
jak skleconych szałasach i namiotach. Kilka kilometrów 
dalej wśród zieleni palm swoje siedziby mają Żydzi z ki-
bucu, a na wzgórzach, w porządnych domach, żyją Ara-
bowie. Rano w Jerozolimie przy zachmurzonym niebie 
było 10 stopni, a nad Morzem Martwym temperatura do-
chodziła do 30. W linii prostej to zaledwie pięćdziesiąt 
parę kilometrów, ale różnica wysokości to już prawie 
1200 metrów. Nic dziwnego, że tak różne są temperatury 
i roślinność.

REKLAMA

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

• krajowe - jednodniowe 
i kilkudniowe

• zagraniczne – autokarowe 
bez nocnych przejazdów

• lotnicze – do pięknych stolic 
Europy

• wyjazdy na koncerty 
połączone ze zwiedzaniem

• wczasy zdrowotne na 
Węgrzech (Hajduszoboszlo) 
i Słowacji (Bojnice)

ul. Długa 15
85-034 Bydgoszcz
tel. 52 345 65 59 

17 lat 
na rynku

Szczegółowe programy wycieczek na stronie: www.gosiatravel.pl

Jesteśmy partnerem Uniwersytetu Każdego Wieku przy Wyższej Szkole 
Bankowej w Bydgoszczy.
Współpracujemy też z innymi bydgoskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

NASZE ATUTY:
     ciekawe programy autorskie
     wycieczki bez nocnych przejazdów
     profesjonalni piloci
     wycieczki bez pośpiechu
     komfortowe autokary

WYCIECZKI DLA SENIORÓW

Szeroki wybór wczasów
zdrowotno-rehabilitacyjnych w Polsce

Giełda ofert turystycznych dla seniora

fot. Ortodoksi
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Różny kalendarz, religia, zwyczaje
Kontrastów w Izraelu jest więcej. Choćby taki nakazany w piśmie dzień święty. Mu-
zułmanie mają dzień modlitwy w piątek, Żydzi w sobotę, Chrześcijanie w niedzielę, to 
kiedy pracować? Tym bardziej, że w piątkowy wieczór arabscy ekstremiści w Betlejem 
muszą obrzucać kamieniami izraelskich żołnierzy, ci nie zostają dłużni i strzelają ga-
zem łzawiącym. Za to pielgrzymi maszerują cały tydzień. Połapać się co jest święte 
dla której religii, a czego unikać, by nie urazić uczuć religijnych poszczególnych wy-
znawców nie jest łatwe, a przecież akty terrorystyczne zdarzają się na całym świecie. 
Z kalendarzem też nie jest prosto – według ortodoksyjnych Żydów mamy obecnie 5777 
rok od powstania świata, wyznający islam twierdzą, że jest 1438 rok, a większość hoteli 
posługuje się ogólnie obowiązującym na świecie kalendarzem papieża Grzegorza.
A jeszcze kuchnia, dla jednych koszerna, dla innych oparta na warzywach i oliwie, a dla 
turystów droga. Fast food na ulicy zaczyna się od 10 $. Tanio będzie po powrocie do 
domu, na wycieczce do Izraela musi kosztować. Drogo jest też na cmentarzu na Górze 
Oliwnej, tam kwatera potrafi  kosztować i 100 tysięcy $. Dlaczego aż tyle? Wedle ksiąg 
to właśnie u stóp Góry Oliwnej rozpocznie się koniec świata. Wiadomo, kto pierwszy 
ten lepszy, więc jak masz zbędną kasę, to może warto zainwestować w siebie, a nie 
w najbliższych krewnych?

Kontrastów ciąg dalszy
W marcu, pod koniec pory deszczowej, wapienne, kamienne place i mury starego 
miasta Jerozolimy ostro kontrastują z zielenią gajów oliwnych, z cyprysami i piniami 
rosnącymi na okolicznych wzgórzach, z zieloną doliną Gehenny. Okoliczne wzgórza 
porastają krzewy i drzewa, ale świątyń, osiedli i domów też nie braknie. Na Wzgórzu 
Świątynnym budowali król Salomon, Herod Wielki, Konstantyn Wielki, Krzyżowcy, kalif 
Abd al-Malik, Sulejman Wspaniały. Budowali i burzyli, burzyli i budowali, każdy z wiel-
kich tego świata chciał pozostawić po sobie ślad. I tak mamy Ścianę Płaczu – pozo-
stałość po drugiej świątyni i Kopułę na Skale, Bazylikę Grobu i Synagogę, i mnóstwo 
innych ważnych obiektów kultów religijnych.
Kopuła na Skale to wyróżniający się obiekt starego miasta. Na platformie zbudowanej 
za czasów Heroda w 691 roku, nad skałą będącą według tradycji ołtarzem ofi arnym 
Abrahama, kalif Abd al-Malik zbudował złotą kopułę na ośmiokątnej podstawie  chro-
niącą święte miejsce Żydów i Muzułmanów. Od Abrahama wywodzą Muzułmanie i Ży-
dzi swoje plemiona. Bóg kazał Abrahamowi swego pierworodnego syna złożyć w ofi e-
rze, czemu anioł zapobiegł. Pamiętacie to z religii. To właśnie nad tą skałą ofi arną 
jest ta złota kopuła, meczet Al Aksa znajduje się tuż obok i ma szarą kopułę. Judaiści 
twierdzą, że plemiona Izraela pochodzą od Izaaka, muzułmanie swoje pochodzenie 
wywodzą od starszego z braci, Izmaela. Ale czy to powód by się nawzajem zwalczać? 
Ojciec przecież wspólny, Abraham.

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora
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fot.Wzgórze świątynne
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Poloniki w Izraelu
Kościołów nad skałami jest w Izraelu więcej. U stóp Góry Oliwnej wznosi się 
skała w Ogrójcu, gdzie Jezus modlił się do ojca, a obok gaj oliwny z prastarymi 
drzewami  oliwnymi i Bazylika Agonii. To, że drzewa oliwne przetrwały najazd 
turystów i nie zostały rozdarte na drzazgi, zakrawa na cud. Każdy chce choć ka-
wałek z tego świętego miejsca. Tuż obok przez uliczkę podziemny kościół Grobu 
Matki Bożej. Bazyliką Agonii opiekuje się Kustodia Ziemi Świętej (franciszkanie), 
podziemnym kościołem Grobu Matki Bożej zawiadują mnisi greccy i ormiańscy.
Droga Krzyżowa Via Dolorosa znajduje się obecnie w dzielnicy muzułmańskiej 
Jerozolimy. Wejście do kaplic drogi krzyżowej nie jest łatwe, są zajęte na na-
bożeństwa. Jedna z kaplic została odnowiona przez żołnierzy generała Ander-
sa. Poloników jest w Ziemi Świętej więcej. Na kościele św. Jana widnieje tablica 
dziękczynna z czasów II wojny. Tak uchodźcy z sowieckiej Rosji upamiętnili pobyt 
w Jerozolimie razem z wojskami generała Andersa. W Jerozolimie zobaczycie też 
Pomnik Tolerancji wystawiony przez Aleksandra Gudzowatego.

„Nie ruszajcie drabiny!”
Po 1990 roku razem z falą uchodźców i pielgrzymów z Rosji wrócił na ulice Izra-
ela język rosyjski, a pozłacane kopuły kościołów obrządku wschodniego błyszczą 
nowością. Papiści skupiają się na Rzymie. W Ziemi Świętej miejsca kultu kato-
lików są oznaczone fl agą z krzyżem jerozolimskim. Opiekę nad miejscami kultu 
sprawują franciszkanie. Bazyliką Grobu Świętego opiekuje się kilka kościołów 
chrześcijańskich na różnych prawach. Zasady współzarządzania, odprawiania 
nabożeństw reguluje Status Quo, bardzo rygorystycznie przestrzegane. Dlatego 
od ponad 100 lat na gzymsie nad wejściem do bazyliki stoi drabina, którą ktoś 
zostawił, ale nikt nie odważy się jej usunąć.
W Jerozolimie usytuowany jest także Instytut Jad Waszem. Na 41 hektarach na 
Wzgórzu Herzla urządzono miejsce pamięci ofi ar Holokaustu, a obok znajduje się 
narodowy cmentarz Izraela. To miejsce wywołuje ogromne emocje. Tu przeczy-
tacie nazwiska „sprawiedliwych wśród narodów świata”, tu zobaczycie dojmującą 
ekspozycję mechanizmów zagłady zastosowanych przez niemieckich nazistów 
w czasie II wojny. To miejsce obowiązkowo odwiedzają ofi cjalni goście rządu Izra-
ela i żołnierze izraelscy.

Pensjonat BRYZA 
zaprasza nad morze

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

Pensjonat BRYZA
ul. Teligi 10, 72-351 Pogorzelica

tel. 503 735 936    www.bryzapogorzelica.pl

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

cicha, spokojna, pełna drzew okolica  

doba z pełnym 
wyżywieniem 
3 posiłki

59 
zł/os

Giełda ofert turystycznych dla seniora

OW Lotnik położony w sercu ziemi świętokrzy-
skiej zaprasza kluby seniora, uniwersytety trze-
ciego wieku i inne organizacje senioralne, które 
chcą poznać atrakcje regionu. Nasz zespół może 
pomóc Państwu zarezerwować bilety do atrakcyjnych 
obiektów turystycznych w pobliżu (Sandomierz, Ba-
ranów Sandomierski, Opatów, Święty Krzyż, Pacanów 
i wiele innych), a także wynająć autokar, zapewnić 
opiekę medyczną i spełnić inne życzenia. Na miejscu 
oddajemy do Państwa dyspozycji m.in. salę bankie-
tową i zadaszony grill dla 200 osób. Bliskość Lasów 
Golejowskich i jezior sprawia, że jest to idealne miej-
sce na wypoczynek. Lasy zaskakują bogactwem fl ory 
i fauny. Czy wiesz, że wodzie golejowskiej przypisuje 
się właściwości lecznicze, porównywane do buskich 
borowin? Specyfi czny krajobraz Lasów Golejowskich 
połączony z krasowymi jeziorami sprawia, że Golejów 
jest miejscem wartym odwiedzenia. Leśne drogi za-
chęcają do spacerów, nordic walking oraz joggingu.

Ośrodek Wypoczynkowy LOTNIK 
ul.11 listopada 200, 28-200 Staszów
tel. 15 864 56 36, kom. 515 190 622
www.lotnik.info

Dla Seniorów 
lubiących 
rozrywkę
Zapewniamy dawkę 
dobrej rozrywki 
i zastrzyk sił witalnych 
dzięki szerokiej 
ofercie imprez 
przygotowanych 
z myślą o osobach 
młodych duchem.

Dla 
Seniorów 
z wnukami
Oferujemy moc 
atrakcji, które umilą 
wspólnie spędzone 
chwile zarówno 
młodszym, 
jak i starszym.

Oferta dla grup 
seniorów

fot. W Jad Waszem
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Mury Jerycha
Jerycho jest najstarszym zamieszkałym miastem świata. To tu Izraelici dęli w trąby i nosili arkę przymierza 
przez 7 dni, aż runęły mury. Teraz miasto nazywa się Tell es- Sultan i oprócz kopca ze starożytnymi ruina-
mi znajduje się tu ulica Miedwiediewa i Muzeum Rosji. Po prawie 100 latach okazało się, że kawałek ziemi 
w Jerychu został zakupiony przez cara i teraz stanowi własność Rosji. Tak postrzegane jest święte prawo 
własności – pomimo wojen, pomimo zmiany administracji państwowej własność jest niezaprzeczona. Na tej 
samej zasadzie franciszkanie użytkują zakupione wcześniej od Beduinów, od sułtana ziemie.
Tak też zaczęła się historia współczesnego Izraela. To między innymi za pieniądze barona Rotszylda zostały 
zakupione działki rolne nad morzem Śródziemnym i osiedlili się tam rolnicy z Ukrainy. Niektórzy twierdzą, że 
z Polski. Emigracja z Polski do Izraela trwała w czasie wojny, z armii Andersa zdezerterowało w czasie sta-
cjonowania w Palestynie prawie trzy tysiące żołnierzy, po wojnie wyemigrowało z Polski ponad 100 tysięcy 
ocalałych z Holokaustu.

Przykłady zrealizowanych programów dla Uniwersytetów III wieku:
Fiordy Norweskie – cuda przyrody Skandynawii
Paryż – szlakiem wybitnych Polaków
Gruzja – smaki i smaczki Gruzji  
Propozycje programów na 2016/2017:
Szkocja – podróże w kratę
Ziemia Święta – szklakiem świętych ksiąg
Rumunia – wilczym tropem
Dubaj – bajeczne bogactwo Arabii

Podróże uczą, podróże integrują, podróże inspirują… podróże w każdym wieku, także 
w senioralnym.
Spełnij swoje marzenia, korzystając z oferty Biura Premium Travel. Wykraczamy poza 
horyzonty sztampowych programów, przedstawiając świat w sposób nietuzinkowy 
- od znanych zakątków Europy po egzotyczny Dubaj. Program tworzymy nie tylko z pasją, 
ale też z pełnym profesjonalizmem, uwzględniając Państwa życzenia i oczekiwania.

Zapraszamy do kontaktu. Przedstaw nam podróż marzeń, my ją zrealizujemy.
Premium Travel, al. Hallera 190/6, 53-203 Wrocław
tel. 604 499 734, www.premiumtravel.com.pl
Numer wpisu do Centralnej Ewidencja Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych: 7712.

Zapraszamy do kontaktu. Przedstaw nam podróż marzeń, my ją zrealizujemy.

Pakiet dostępny w obiektach:
Krynica Zdrój Hotel*** Jagiellonka
Sarbinowo Hotel*** Jawor
Świnoujście Hotel*** Rybniczanka
Górnik Hotel*** Ziemowit
Jastarnia OW Posejdon

SIEĆ HOTELI I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH W POLSCE

Rezerwuj on-line: www.nat.pl

Zadzwoń i zapytaj o ofertę 
dostosowaną do swoich potrzeb
32 326 23 50-51
32 661 12 74
32 325 04 80-81

Wszystko co najlepsze 
w wypoczynku w Polsce

Sprawdź dodatkowe oferty specjalistycznych pakietów wypoczynkowych:

wczasy z zabiegami
baza rehabilitacyjno-zabiegowa

ZDROWIE i wypoczynek

już od 790 zł za 7 dni z wyżywieniem

DZIECKO 
i wypoczynek

AKTYWNOŚĆ 
i wypoczynek

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora

fot. Muzeum Rosji
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Radośni baptyści w Jordanie
Nazaret jest właściwie arabskim miastem, z dużym kompleksem klasztornym franciszkanów i Bazyliką Zwia-
stowania. W podziemiach kościoła mieści się grota św. Józefa. Po wybudowaniu ogromnego kościoła muzuł-
manie chcieli postawić równie ogromny meczet, ale były sprzeciwy i groźby, że do Nazaretu przestaną przy-
jeżdżać pielgrzymi. Na razie więc u podnóża bazyliki pozostał mały, stary meczet. Bo Nazaret żyje z turystów 
i pielgrzymów.
Dolina rzeki Jordan to wiosną zielone łąki i pola, na których w kwietniu odbywają się żniwa. Są tu również 
plantacje mango i uprawy warzyw pod folią. Po jednej i drugiej stronie granicy, bo granica przebiega wzdłuż 
doliny Jordanu poprzez jezioro Tyberiadzkie i Morze Martwe. To bardzo urodzajny teren i intensywnie wyko-
rzystywany rolniczo. Nad Jordanem można też zobaczyć radosnych baptystów w białych szatach w trakcie 
chrztu w Jordanie; przebieralnie po chrzcie płatne są odrębnie.
Tam, gdzie powiewa fl aga z krzyżem jerozolimskim, tam są franciszkanie. Warto zobaczyć mały kościół z czar-
nej wulkanicznej magmy nad jeziorem Genezaret, gdzie Jezus spotkał Piotra i chodził po wodzie. Znajduje 
się tam też skałę, nieopodal której jedli wspólny posiłek. Kawałek dalej Kafarnaum, miasto św. Piotra i Białej 
Synagogi. Nad ruiną domu Św. Piotra wzniesiono świątynię.

Rezerwacje tel. 75 76 19 415
e-mail stokrotka@naturatour.pl
www.stokrotka.wkarpaczu.pl

Doskonały wypoczynek 
dla seniorów 
i ich rodzin

WCZASY
LATO 2016 
Pobyty od soboty do piątku 
z wyżywieniem
w terminie 25.06 – 28.08.2016

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

Doskonały wypoczynek 

427,50  
zł/os

• pobyty weekendowe 
3 dni z wyżywieniem – 192 zł/os

• pobyty 5-dniowe 
z wyżywieniem – 450 zł/os

• nocleg ze śniadaniem – 62 zł/os
• nocleg z 2 posiłkami – 95 zł/os

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 580 zł

tylko 

50 m 
do plaży

Ośrodek Wypoczynkowy 
AMEBA zaprasza do Mielna

SENIORÓW 60+ 

7 dni już od 580 zł

JESIEŃ W GÓRACH

Ośrodek 
Nad Wodospadem 
ul. Medyków 19, 34-312 Międzybrodzie Bialskie
tel. 33 866 20 60, kom. 796 862 060 
www.nadwodospadem.pl

Nad Wodospadem 

Oferta First Minute 
Senior 50+ cena za dzień: 65 zł/os.
 - pobyty 6-dniowe od niedzieli do piątku
 - noclegi w komfortowych pokojach z TV 

i łazienką
 - wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja 

Terminy: październik - grudzień

• NOCLEGI 
• WCZASY 
• TURNUSY 

REHABILITACYJNE

Sanatorium Uzdrowiskowe Plon
w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim

Sanatorium Uzdrowiskowe Plon
ul. Zdrojowa 32, 38-610 Polańczyk
tel. 13 470 30 43
www.sanatorium-plon.com

W cenie:
 ͫ noclegi w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym
 ͫ wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja
 ͫ 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie: 1 podstawowy 

i 2 uzupełniające wg zaleceń lekarza
 ͫ codzienna gimnastyka usprawniająca w terenie
 ͫ całodobowa opieka lekarza i pielęgniarki
 ͫ zajęcia KO – prelekcje i wycieczki piesze 

z przewodnikiem

Last Minute
Turnusy 
Rehabilitacyjne
lipiec i sierpień 2016
Rehabilitacyjne

14 dni
1820 zł

Giełda ofert turystycznych dla seniora

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

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

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg - Podczele”

Pobyt 
z zabiegami

7 dni 
od 520 zł 

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

Po zdrowie do Podczela

OFERUJEMY: 

wwiee ddooprzez 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 
fi zjoterapeutę,

• trzy godziny bezpłatnego 
korzystania z roweru w pobycie

LATO NAD BAŁTYKIEM 
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

10.07 - 18.07 oraz 23.07 - 31.07.2016

REKLAMA

Grillowane żeberka „z niskiego bydła”
Miastem, które błyszczy teraz nowoczesnością, jest Tel Awiw. Nad morzem rozpo-
ścierają się rozległe plaże, następnie szeroka czteropasmowa jezdnia i wieżowce 
z biurami i hotelami dla bogaczy. To tutaj mieszka Abramowicz, bo nasi milionerzy 
z Polski wybrali sobie miejsce bliżej Cezarii Nadmorskiej. Nowoczesne miasto 
i nowoczesne rozrywki. Rosjanie grillują żeberka z „niskiego bydła”, bezdomni 
popalają, Arabowie siedzą w kucki na trawie, a młodzi grają w piłkę i leniuchują 
na piasku.
(„Niskie bydło” to nazwa nieczystych zwierząt dla muzułmanów i wyznawców 
judaizmu zwanych po polsku tucznikami, wieprzami itp. Nazwa pojawiła się w 
jednym z kibuców, po tym jak do Izraela przyjechali Rosjanie i nie chcieli zrezy-
gnować z tradycyjnej kuchni opartej na wieprzowinie.)

Dzwony o świcie, 
w południe, wieczorem
Wszyscy ci ludzie mieszkający w Izraelu są naprawdę bardzo tolerancyjni. Bo 
trzeba dużej tolerancji, gdy przed świtem budzi cię głos muezina, o poranku biją 
dzwony na Anioł Pański, w południe dzwony, wieczorem dzwony i muezin, a do 
tego turyści z aparatami fotografi cznymi i smartfonami pałętający się pod nogami 
zawsze wtedy, gdy człowiek się spieszy. A na dodatek nic nie kupują, bo jeszcze 
gdyby kupowali…, ale oni chcą za darmo!
Kąpiel w zasolonych wodach Morza Martwego sprawia ogromną przyjemność, 
skóra robi się delikatna, można sobie zabra lecznicze błoto do słoików i butelek, 
można nazbierać kryształów solnych. Ale do wody lepiej wchodzić w plastikowych 
butach, bo na dnie zamiast miłego w dotyku piasku trafi amy stopą na duże kłujące 
kryształy soli. Z pływaniem też problem, nie wiadomo dlaczego nogi pływają na 
powierzchni i nie ma jak ich zanurzyć w tej 28% solance.

Walizka do dokładnej kontroli
Jak dojechać? Samoloty tanich linii latają z Warszawy do Tel Awiwu, ale lepszym 
rozwiązaniem jest wyjazd grupowy z jednym z biur podróży. Odpadają proble-
my logistyczne, a miejscowi przewodnicy opowiedzą i pokażą mnóstwo ciekawo-
stek. Izrael odgrodził się od Autonomii Palestyńskiej betonowym murem, każdy 
przejazd łączy się z kontrolą graniczną o różnej intensywności. Podobnie jest na 
Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Liczne posterunki prześwietlają bagaże pod-
ręczne i ograniczają dostęp w czasie modlitwy do miejsc kultu. Trzeba stosować 
się do poleceń wydawanych spokojnym głosem przez uzbrojonych żołnierzy i po-
licjantów. Obowiązują także nakazy i zakazy odnośnie ubrania i wyglądu. Dlatego 
wygodniej i bezpieczniej poruszać się w zorganizowanych grupach z przewodni-
kiem. Jest to szczególnie ważne przy wylocie, zostaniecie przepytani z kim się 
kontaktowaliście, gdzie mieszkaliście, gdzie byliście, dużo szczegółowych pytań 
i drobiazgowa kontrola bagażu. Walizka zostanie sprawdzona przez służby bez-
pieczeństwa nawet wtedy, gdy ma zamek szyfrowy. Jeśli walizki nie można otwo-
rzyć, zamek zostanie wyłamany.

tekst i foto: Jerzy Dudzik/red. MW

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.

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora

fot. Tel Awiw
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• całodzienne wyżywienie
• pokoje 2  - 3 osobowe z łazienką i TV

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

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

oraz na www.centrumalga.pl
Więcej informacji pod nr 

oraz na 

Zapraszamy do CAiS ALGA
w Mrzeżynie

Wczasy dla Seniorów
Wiosna nad Bałtykiem 2016

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

12 
dni

NOCLEGI • POKOJE
KWATERY NAD MORZEM

Dom Gościnny POD ORŁAMI
ul.Marynarki Wojennej 4, Dziwnów

tel. 514 737 797  www.podorlami.eu

Wypoczynek nad Bałtykiem w atrakcyjnej cenie
W czerwcu i wrześniu duże rabaty!

NISKIE 
CENY

OW Halny, ul. Kamienna 3a, 58-540 Karpacz
tel. 75 761 91 85, e-mail:halny@naturatour.pl

www.karpaczhalny.pl

WYPOCZYNEK W GÓRACH
Halny w Karpaczu zaprasza 

na wypoczynek przez cały rok

PAKIET Z WYCIECZKAMI od 745 zł/os – 8 dni 
pobytu z wyżywieniem, wycieczki autokarem 
z przewodnikiem do Pragi i Skalnego Miasta 
(ze wstępami)

PAKIET PODSTAWOWY od 535 zł/os – 8 dni po-
bytu z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje

PAKIET Z KARNETAMI od 685 zł/os – 8 dni po-
bytu z wyżywieniem, piesza wycieczka z prze-
wodnikiem na Śnieżkę, 2 karnety po 2 godzi-
ny do Aquaparku Tropicana, jeden godzinny 
karnet do kręgielni

WCZASY LATO 2016
Pobyty tygodniowe 
– od soboty do soboty

Giełda ofert turystycznych dla seniora

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

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

Wypoczynek nad morzem
od maja do września

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

Wypoczynek nad morzem

Ośrodek 
Wypoczynkowo-Leczniczy 
„OPOLE”w Dźwirzynie k/Kołobrzegu

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

Zapraszamy!

Ośrodek 
Wypoczynkowo-Leczniczy 

Po zdrowie nad Bałtyk!

Rezerwacje:
tel. 77 441 80 02, 94 358 54 95
www.osrodek.opole.pl
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„Historie kuchenne
O miłości, rodzinie i sile tradycji”

Mnóstwo tu praktycznej wiedzy dotyczącej właściwego żywienia, spraw-
nego, pomysłowego przyrządzania posiłków i ekonomicznego wykorzy-
stywania produktów spożywczych. Autorka, jako dietetyk, doskonale wie, 
że dobrze dobrane posiłki są jak naturalne leki. Wśród bogactwa porad 
i przepisów znajdziemy także i te, jak – mimo przeciwności losu – zacho-
wywać pogodę ducha, jak żyć nie wadząc się ze światem i samym sobą, 
jak odnajdywać szczęście w drobiazgach.

Zachęcamy do odwiedzania naszej księgarni internetowej:
www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl
Zamówienia można składać mailowo: zakupy@bernardinum.com.pl
i telefonicznie: tel. 58 531 64 81, kom. 662 014 683

Ze wspomnień utkana 
książka dotyka wszystkie-
go, co człowiekowi bliskie 
i drogie, choć w centrum 
zainteresowania stawia sztu-
kę kulinarną. Międzyludzkie 
relacje ukazane przez pry-
zmat jednej rodziny osnute 
są wokół stołu, który jest 
czymś znacznie więcej niż 
tylko użytecznym meblem. 
To miejsce, które jednoczy 
ludzi, uczy, wychowuje, daje 
poczucie bezpieczeństwa, 
wydobywa z pamięci takie 
chwile, od których robi się 
ciepło na sercu.

oprawa twarda, s. 412
cena 49,90 zł

BĄDŹ BEZPIECZNY 

Polecamy także:

Książka dostępna na 
www.ksiegarnia.pwn.pl

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

W INTERNECIE

Książka "Cyfrowy świat senio-
ra. Bezpiecznie w internecie" 
pokaże Ci jak bezpieczne 
korzystać z internetu. Zoba-
czysz, jak chronić swoje dane, 
pieniądze i przede wszyst-
kim siebie. A wszystko to za 
pomocą ogólnie dostępnych, 
często darmowych środków. 
Nie daj się wykluczyć! Jeśli 
do tej pory nie korzystałeś 
z nowych technologii, to czas 
zacząć cieszyć się z ich dobro-
dziejstw.
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Gazeta Senior Kraj 
tylko 20 zł za rok

Prenumerata
z dostawą do domu

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

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

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 bezpo-
średnią dostawą do domu!
Prenumerata to gwarancja dostarczenia każdego wydania wprost do 
Twojej skrzynki pocztowej.

Pytania dotyczące prenumeraty tel. 505 151 952

4 
wydania
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Ośrodek Wypoczynkowy BAŁTYK
ul. Wczasowa 7, 82-103 Stegna 
tel. 55 247 82 47, kom. 605 744 407 
www.owbaltyk.pl

W cenie:
- 3 posiłki dziennie
- nocleg
- wieczór taneczny
- zabiegi wg oferty
- pokaz kulinarny z poczęstunkiem
- basen odkryty czynny latem
- pokaz kulinarny z poczęstunkiem

5 dni za 
370 zł

Pakiety pobytowe 
z zabiegami 
dla Seniorów

5 dni za 

Ośrodek wypoczynkowy BAŁTYK 
zaprasza przez cały rok

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

Kongres seniorów 
dla seniorów
25 kwietnia odbył się w Krakowie I Ogólnopolski Kongres Rad Se-
niorów pt. „Seniorzy szansą społecznego rozwoju – rola gminnych 
Rad Seniorów”. Dyskutowano o potrzebach seniorów i działaniach 
mających na celu ich aktywizację. Podjęto uchwały dotyczące po-
wołania Rzecznika Osób Starszych i zapewnienia mieszkania lu-
dziom w wieku późnej dorosłości.

Komfortowe pokoje
2 sale restauracyjne
Strefa Wellness (basen 
solankowy, 2 sauny, 
jacuzzi, salka � tness)
Bliskość Parku Zdrojowego 
oraz Term Cieplickich

Strefa SPA (zabiegi SPA, 
kapsuła SPA, zabiegi 
kosmetyczne)
Własna baza zabiegowa 
(zabiegi z zakresu 
hydroterpii, � zykoterapii, 
kinezyterapii, masaże)
Pakiety kuracyjne 
i pobytowe

www.hotelcieplice.pl
ul. Cervi 11, 58-560 Jelenia Góra
tel. 75 755 10 41

REKLAMA

fot. Jerzy Dudzik
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REKLAMA

Ludzie w wieku 60+ niekoniecznie muszą zaprzestać 
wszelkiej aktywności i przesiadywać całe dnie, pa-
trząc w okno. Spora część tej społeczności aktywnie 
uczestniczy w bieżących wydarzeniach, spotyka się 
z młodszymi i starszymi od siebie, chodzi do teatru 
i na koncerty oraz przyczynia się do rozwoju regionu. 
Ci, których dotknęła choroba i niepełnosprawność, 
tworzą miejsca pracy, zatrudniając opiekunów.
„Fundamentalnym założeniem programu jest przed-
stawienie podstaw do dokonania zmiany mentalno-
ści polskiego społeczeństwa, polegającej na prze-
konaniu wszystkich grup wiekowych i wszystkich 
środowisk, że seniorzy nie są ciężarem społecznym 
zwłaszcza dla młodego pokolenia. Senior, który przez 
dziesiątki lat ciężko pracował to nadal pełnoprawny 
członek społeczeństwa, siła napędowa gospodar-
ki, płacący podatki [...]. Dlatego seniorzy nie tylko 
oczekują, ale i sami proponują tworzenie programu, 
w którym władze, liderzy samorządowi, usługodawcy, 
przedsiębiorcy i sami obywatele będą respektować 
podstawowe prawa do egzystencji i podejmowania 
decyzji wyboru stylu życia ludzi starszych” – czytamy 
w materiałach dla uczestników kongresu.

200 uczestników 
Kongresu
25 kwietnia w sali obrad krakowskiego ratusza ze-
brali się przedstawiciele Rad Seniorów z całej Polski, 
parlamentarzyści, władze państwowe i samorządo-
we. W Kongresie wzięło udział ok. 200 uczestników. 
Kraków pokazał gościom z Polski to, co najlepsze: 
regionalną tradycję, sprawną organizację i rzeczową 
informację. Krakowskie piosenki w wykonaniu zespo-
łu Małe Słowianki wzbudziły aplauz zebranych. Kra-
kowskie seniorki dopełniły folklorystycznego akcentu, 
prezentując na sobie regionalne chusty. Występowi 
chóru towarzyszył Lajkonik, który rozdawał seniorom 
przyjacielskie pacnięcia buławą na szczęście. Przed-
stawiciele lokalnego samorządu, władz politycznych 
województwa i rządu zapewniali, że zadbają o senio-
rów rzetelnie i według najlepszych chęci.

Mieszkania 
dla seniorów
Kongres podjął uchwały, które pozwolą na sprawniej-
sze działania Rad Seniorów, powołanie Rzecznika 
Osób Starszych i zapewnienie mieszkania dla senio-
rów poprzez budowę mieszkań komunalnych.
O tym, jak zróżnicowane są potrzeby ludzi starszych, 
mówią liczne raporty naukowe. Wspomina się w nich 
o singularyzacji (pozostanie jednej osoby w gospo-
darstwie domowym) i prognozach starzenia się, 
o dystrybucji dóbr fi nansowanych ze środków pu-
blicznych. W lokalnych społecznościach często wy-
starczy uaktywnić działanie klubu, zorganizować np. 
loterię fantową, bingo czy wspólną herbatkę z samo-
dzielnie upieczonym ciastem i możliwością opowia-
dania o sobie. Samotność na starość jest uciążliwa. 
A przecież seniorzy mają zapewniony stały dochód, 
może nie wysoki, ale stały. To cenna grupa klientów.

Wymiana doświadczeń 
między radami seniorów
Kongres przyjął przez aklamację Przesłanie Kongre-
sowe oraz cztery uchwały stanowiące tezy do kom-
pleksowego i racjonalnego programu dla seniorów, 
skierowane do władz państwowych. W drugiej części 
Kongresu, Walne Zebranie wybrało w głosowaniu taj-
nym władze Ogólnopolskiego Porozumienia o Współ-
pracy Rad Seniorów na najbliższą, 2-letnią kadencję. 
Porozumienie ma na celu stworzenie płaszczyzny do 
wymiany doświadczeń z pracy rad seniorów.
Przystąpiły do niego Rady Seniorów z następujących 
miast i gmin: Bytom, Bydgoszcz, Chorzów, Często-
chowa, Drwinia, Działdowo, Ełk, Katowice, Kąty Wro-
cławskie, Kęty, Kraków, Koszalin, Legionowo, Łazy, 
Łódź, Mielec, Mysłowice, Miechów, Nowe Miasto 
Lubawskie, Nysa, Opole, Oświęcim, Płock, Poznań, 
Siewierz, Sosnowiec, Tarnów, Tychy, Wieluń, War-
szawa. Przewodniczący tych Rad wchodzą w skład 
Konwentu Porozumienia.

Skład Zarządu OPoWRS:
Przewodnicząca
Barbara Szafraniec, Kraków

Wiceprzewodnicząca
Grażyna Butmankiewicz, Opole
Wiceprzewodniczący
Antoni Wiatr, Kraków

Sekretarz
Ewa Hildegarda Tyburczyk, Bytom

Rzecznik prasowy
Marian Krzewiński, Kraków

Członek Zarządu
Zdzisław Czerwiński, Warszawa

Członek Zarządu
Janusz Marszałek, Oświęcim /Polska Unia 
Seniorów/

Członek Zarządu
Janina Tropisz, Łódź

Członek Zarządu
Zdzisław Swoboda, Chorzów

Czas pokaże, czy inicjatywa krakowskich seniorów 
przyniesie spodziewane rezultaty. „Gazeta Senior” 
trzyma kciuki za powodzenie projektu.

Opracowanie Magda Wieteska na podstawie 
materiałów Jerzego Dudzika, Miłosza Sałacińskiego, 
Mariana Antoniego Krzewińskiego.

25 - 29 maja 2016
S.O.S. na STRES czyli jak odzyskać kapitał pozytywnej 
energii – trening samoakceptacji
Prowadzący: Ewa Żukowska i Małgorzata Potempa

5 - 11 czerwca 2016
„Nawet w starości życie jest godne miłości”
Radość starości czyli aerobik dla… mózgu
Prowadzenie: Irena Polkowska-Rutenberg

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

Seniorzy
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Edukacja
Dom Gościnny Makarena 
Gąski, ul. Piaskowa 5
www.wspieranie-rozwoju.pl

603 126 196

Wydawnictwo PWN
www.ksiegarnia.pwn.pl

Finanse
Biuro Informacji Kredytowej
www.bik.pl

BPH
Kapitalne konto dla Seniora

801 800 012

ULTIMO
www.ultimo.pl

800 804 905

Informacje
Portal dla seniorów
www.gazetasenior.pl

SuperSeniorzy.pl
Senioralny panel badawczy

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

71 337 32 08

Muzeum Porcelany
Wałbrzych, ul. 1 Maja 9

74 664 60 30

Teatr Polonia
Warszawa, ul. Marszałkowska 56

22 622 21 32

Teatr Roma
www.teatrroma.pl

22 628 89 98

Opieka
Apartamenty Salwator Park
Mikołów, pl. Salwatorianów

575 616 222

Dom Seniora Beata
Muszyna, Złockie 103

18 471 49 17

Dom Seniora Paraisso
domspokojnejstarosci.com.pl

33 484 77 00

Turystyka
Biuro Podróży 
Arion Touroperator
Kraków, ul. Karmelicka 32

12 632 01 50

Baltic Inn
www.ows-stoczniowiec.pl

91 386 31 25

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

CAiS ALGA
Mrzeżyno, 
ul. Wojska Polskiego 16,17

91 386 62 66

Dom Gościnny Pod Orłami
Dziwnów, ul.Marynarki Wojennej 4

514 737 797

Gosia Travel
Bydgoszcz, ul. Długa 15

52 345 65 59

Gościniec Nad Potokiem
Karpacz, ul. Mostowa 5

75 761 60 70

Hotel Cieplice
Cieplice, ul. Cervi 11

75 755 10 41

Hotel Św. Norberta 
www.hotelswnorberta.pl

12 386 04 20

Hotel Wiosna
hotel-wiosna.pl/gazetasenior

18 540 46 55

Nad Wodospadem
Międzybrodzie Bialskie
ul. Medyków 19

796 862 060

NAT
www.nat.pl

32 326 23 50

OR Leśna Radość Poraj
Jastrząb, ul. Wojska Polskiego 79

34 314 51 31

ORW Polanika
Chrusty, ul. Laskowa 93

41 260 50 60

Osada nad Słotwinką
Krynica-Zdrój, ul. Słotwińska 15 

18 472 32 24

OW Ameba
Mielno, ul. Słoneczna 8

94 318 95 52

OW Bałtyk
Stegna, ul. Wczasowa 7

55 247 82 47

OW Halny
Karpacz, ul. Kamienna 3a

75 761 91 85 

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

OWL Opole
www.osrodek.opole.pl

77 441 80 02

OW Lotnik
Staszów, ul.11 listopada 200

15 864 56 36  

OWR Venus
Mrzeżyno, ul. Bursztynowa 6

91 386 62 30

OW Słoneczko
Rowy, ul. Nadmorska 76

59 814 19 50

OW Star
Łeba, ul. Brzozowa 16

59 866 51 45

OW „Stokrotka”
Karpacz, ul. Karkonoska 55

75 761 94 15

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

733 959 596

Pensjonat BRYZA
Pogorzelica, ul. Teligi 10

503 735 936

Pensjonat Bursztyn
Pobierowo, ul. Mickiewicza 48

605 062 093

Premium Travel 
Wrocław, al. Hallera 190/6

604 499 734

Sanatorium Uzdrowiskowe 
Plon
Polańczyk, ul. Zdrojowa 32

13 470 30 43

Sanatorium Uzdrowiskowe 
MAX
Ciechocinek, ul. Lorentowicza 4

54 234 76 10

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

94 35 431 16

Sandra Spa 
www.sandraspa.eu

91 387 86 62

Uzdrowisko Świnoujście S.A
Świnoujście, ul. Żeromskiego 13 

91 321 21 85

Zakupy
Alarmowy System  
Ratunkowy
www.alarm-osobisty.com

690 478 660

Bernardinum Wydawnictwo
www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl

58 531 64 81

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

Feeria Wydawnictwo
www.wydawnictwofeeria.pl

Firanki.pl
Właścicielem Polskiej Sieci Sklepów Firanki.pl  
jest Galtex S.A. Poraj, ul. 3 Maja 128,  
Oddział w Częstochowie, ul. Rejtana 25/35
Adresy punktów sprzedaży na www.firanki.pl

Krzesłka schodowe 
i schodołazy
www.windy-schodowe.pl

692 449 474
606 448 819

Zdrowie i Uroda
Acard
Lek dostępny w aptekach

Artcoll
www.artcoll.pl

22 720 35 96

Beauty Face
www.BeautyFace.pl

22 888 03 85

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

22 228 20 13
12 384 83 21

Centrum Audiologiczno 
-Protetyczne Maytone 
Łódź, ul. Kamińskiego 11

42 678 04 48

Cumind HR
Suplement diety dostępny w wybranych aptekach  
i sklepach zielarskich 

Cholesfytol
Suplement diety dostępny w wybranych aptekach 
i sklepach zielarskich 

Dietetyk Renata Kłosowicz
www.vitanatural.pl

609 367 555

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

Flex OPTIMA
www.slimclick.pl

780 050 005

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

801 801 190
33 866 65 55

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

Normaflex®
Suplement diety dostępny w aptekach

Orbic Polska   
www.orbic.pl 

73 01 01 001

Proktis-M
Produkt dostępny w aptekach bez recepty

Niezbędnik


