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Drodzy Czytelnicy,
jeszcze tylko chwila dzieli nas od tegorocznego lata. Cieszę 
się, jeżeli macie zaplanowany choć krótki wyjazd za mia-
sto, na łono natury, aby zaczerpnąć sił na kolejny rok pełen 
wyzwań i atrakcji.
Wakacje to czas poświęcony podróżom, stąd nasze dzisiej-
sze wydanie w dużym stopniu o podróżach będzie traktować. 
Na początek urocza rozmowa z Elżbietą Dzikowską – wiel-
ką polską podróżniczką w niebywałej formie! W wywiadzie 
z Magdą Wieteską trochę wspomina, ale także zdradza swo-
je plany na przyszłość. A nasz reporter Jerzy Dudzik dzieli 
się wspominkami z wyspy Rodos, którą miał okazję osobiście 
zwiedzić i sfotografować.
Podróże dziś to także tzw. turystyska medyczna. Poruszamy 
temat unijnej dyrektyktywy transgranicznej. Choć nazwa 
brzmi skomplikowanie, to jest to ważny i przyjazny dokument. 
Dzięki jego zapisom polscy pacjenci mogą wykonać nie-
zbędny zabieg, np. usunięcia zaćmy, u naszych zachodnich 
sąsiadów. Wszystko jest w pełni legalne i - co więcej- refun-
dowane przez NFZ. Warto wiedzieć, warto podać dalej!
Wciąż wielu seniorów boryka się z samotnością, niesa-
modzielnością i brakiem środków na jakikolwiek wyjazd. 
Prezentujemy akcję stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”, 
które zbiera fundusze na jednodniowe wycieczki dla senio-
rów pozostających pod ich opieką. Gazeta Senior wspiera 
tę akcję. Po pierwsze pisząc o niej i zachęcając Was do prze-
kazania choćby najdrobniejszej kwoty na ten cel. Po drugie 
przekazując część środków z Programu Otwarci 50+ na 
rzecz stowarzyszenia. A kto przystąpił do Programu Otwarci 
50+ i chce stać się firmą przyjazną osobom starszym, dowie-
cie się zaglądając na stronę 29.
Wydaj swoją książkę, wcale nie jest za późno! Zapraszamy 
na Rozpisani.pl to inicjatywa grupy PWN, która umożliwia 
wydanie własnej książki każdemu. Nieznanym i starszym, 
autorom piszącym do szuflady również! Oferta pozwala 
zachować prawa autorskie, mieć wpływ na finalny kształt 
książki i jej cenę. Co można zyskać? Wsparcie profesjonali-
stów w zakresie redakcji, grafiki, promocji i dystrybycji. Twoja 
książka może trafić na półki 5 tys. księgarni, a ty możesz cie-
szyć sie zyskami ze sprzedaży. Pomysł PWN wart jest uwagi!
Pan Ryszard Chwaliński kolekcjoner banknotów i monet, 
którego opowiadanie o historii pieniądza zaprezentowaliśmy 
w poprzednim wydaniu, dziś snuje drugą część opowie-
ści. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do naśladowa-
nia. Z przyjemnością prezentujemy także dorobek dwóch 
wspaniałych poznanianek: wiersze Pani Aleksandry Ziętek 
i przybliżamy pasje do tańca Pani Olgi Kuźmińskiej. Hobby 
daje siłę, aby czerpać z życia pełnymi garściami, czemu nasi 
bohaterowie dają wyraz.
Jak zwykle nasz zespół sprawdził nowe i ciekawe produkty 
oraz usługi, które zagościły na rynku. Współnie wybraliśmy 
te, które mogą być Wam potrzebne. Prezentujemy giełdę 
ofert turystycznych niezmiennie cieszącą się dużą popular-
nością. Tu znajdziecie ostatnie wolne miejsca w - oblega-
nych w tym sezonie - polskich ośrodkach. Mam nadzieję, że 
będziecie korzystać takżę z licznych atrakcji, które przygoto-
wały z myślą o Was poznańskie instytucje.
Do zobaczenia za dwa miesiące! Miejcie w te letnie dni przy 
sobie zawsze małą butelkę wody i dużo spacerujcie. Nie 
unikajnie słońca za bardzo, w jego promieniach można zła-
pać trochę naturalnej witaminy D, tak potrzebnej zawłaszcza 
seniorom.  
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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 firmy, organizacje pozarządowe, samorządy.

Seniorzy to nasza 
specjalność

Jestem jeszcze 
młodą kobietą
Jej nazwisko zna każdy, kto oglądał 
telewizję w czasach PRL-u. Razem 
z mężem, Tonym Halikiem, w ponad 
trzystu odcinkach słynnego programu 
„Pieprz i wanilia”, pokazywała 
Polakom barwny świat z podróży  
po całym świecie.
Świetnie wykształcona poliglotka, 
autorka wielu książek, albumów 
i wystaw fotograficznych. Jak mówi, 
czuje się wciąż młodą kobietą 
i uważa, że jeszcze wiele przed nią.
Z Elżbietą Dzikowską rozmawia 
Magda Wieteska.

Magda Wieteska: Gdzie Pani ostatnio 
była?
Elżbieta Dzikowska: W Krakowie.
M.W.: O, to całkiem niedaleko…
E.K.: Wcześniej byłam jeszcze w USA na balu 
z okazji 20-lecia Polonijnego Klubu Podróżnika. 
Przetańczyłam pół nocy.
M.W.: Poszła Pani na studia w wieku 
16 lat, nie obyło się bez perturbacji, bo 
ze względu na  działalność w młodzie-
żowej organizacji antykomunistycznej 
i więzienie – nie chciano Pani przyjąć. 
Ale udało się i zaczęła Pani studiować 
sinologię. Dlaczego właśnie ten, tak 
trudny, kierunek?
E.K.: Do mojego miasteczka, Międzyrzeca Pod-
laskiego, przyjechała studentka japonistyki. A że 
zawsze lubiłam podejmować wyzwania, pomyśla-
łam, że chiński jest trudniejszy od japońskiego… 
Chociaż wcześniej o Chinach nie miałam pojęcia.
M.W.: Była Pani bardzo ambitna, koń-
cząc później jeszcze historię sztuki 
i jednocześnie pracując dla redakcji 
miesięcznika „Chiny”.
E.K.: Zawsze lubiłam się uczyć, poznawać świat. 
Skończyłam dwa fakultety i nie wykluczam dalszej 
nauki.
M.W.: Rzeczywiście, jak podkreśla Pani 
w wywiadach, nie przejmuje się Pani 
upływem czasu…
E.K.: Bo starość to stan umysłu niezależnie od 

wieku, zresztą, ja dopiero kończę 80 lat. Jestem 
więc jeszcze młodą kobietą, z niczego nie rezy-
gnuję.
M.W.: Ile zna Pani języków?
E.K.: Nieźle – wydaje mi się – polski, poza tym 
hiszpański, angielski, francuski, włoski, rosyjski... 
Chiński już bardzo słabo, japoński – zapomniałam.
M.W.: Pani największe wyzwanie?
E.K.: Pierwsze wyzwanie: doprowadziłam w Peru 
do wzniesienia pomnika inżyniera Ernesta Mali-
nowskiego, twórcy Kolei Transandyjskiej (4818 
m n.p.m.). Drugie wyzwanie, również związane 
z Peru: brałam udział w ekspedycji, która dotarła 
do Vilcabamby, ostatniej stolicy Inków. Byliśmy 
tam pierwszymi Polakami.
M.W.: Jaką ma Pani receptę na udane 
życie na emeryturze?
E.K.: Życie bez pasji to jak potrawa bez soli, więc 
trzeba ją mieć. Jak mam problem, to staram się 
go rozwiązać. Powtórzę za Gandhim, że uśmiech 
to najkrótsza droga do serca. Trzeba pracować, 
bo praca przedłuża życie. I dziwię się tym, którzy 
chcą szybko przejść na emeryturę, bo to jak wyco-
fać się z życia. No, chyba, że ma się pasję, która 
pochłania tak, jak praca.
Powiedziałabym wszystkim mocno dojrzałym lu-
dziom, żeby nie bali się tej starości. Żeby robili to, 
co lubią, co im sprawia przyjemność, pasję. A jeśli 
jej nie mają – żeby takiej poszukali.
M.W.: W jaki sposób dba Pani o zdro-
wie?
E.K.: Gimnastyka, codzienny spacer. Oddaję 
się swoim pasjom: podróżom, pisaniu książek, 
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fotografowaniu. Lubię czerwone wino – dzięki niemu 
mam całkiem niezły cholesterol. Jadam sporo ryb, 
w ogóle stosuję zdrową dietę. Na szczęście jem 
to, co lubię, a przy okazji to moje menu mieści się 
w kategoriach zdrowego odżywiania.
Poza tym jestem z rodzin długowiecznych kobiet. 
Jedna moja babcia dożyła setki, druga – 93 lat.
M.W.: Pani małżeństwo z Tonym Hali-
kiem było wzorem do naśladowania. 
Jaka jest Pani recepta na szczęśliwy 
związek?
E.K.: Kompromis, szacunek dla zainteresowań 
partnera, a jeszcze lepiej, gdy się je podziela.
M.W.: Gdyby miała Pani zamieszkać 
w innym kraju niż Polska, jaki byłby to 
kraj i dlaczego?
E.K.: Mam nadzieję, że nigdy nie stanę przed takim 
wyborem. Ale gdyby los zadecydował inaczej – to 
wybrałabym Nowy Jork, Manhattan. Tam jest się 
zmuszonym do rozwoju, jest wiele ku temu możliwo-
ści. Odpoczynek mnie nie nęci.
M.W.: Polacy na emeryturze coraz czę-
ściej podróżują, choć najczęściej są to 
zorganizowane wyjazdy, z biurem podró-
ży. Pani z pewnością nie wyobraża sobie 
takiego stylu zwiedzania świata…
E.K.: Biura podróży to dobry wybór dla seniorów. 
Wszystko zorganizują, pokażą, zapewnią bezpie-
czeństwo. Nie unikałabym takiego rozwiązania.
M.W.: Była Pani na wszystkich konty-
nentach, Peru zalicza Pani do swojego 
ulubionego kraju. Ale fascynują Panią 
również nasze rodzime zakątki, a do-
kładniej – Ponidzie. Proszę opowiedzieć 
o tej fascynacji.
E.K.: Ponidzie – to ostatnia fascynacja, z uwagi 
na piękno przyrody, ale przede wszystkim ciekawe 
zabytki, jak Wiślica, Jędrzejów, Nowy Korczyn i wie-
le innych, które pokazuję i opisuję w albumie „Moje 
Ponidzie”. Ale polecałabym także moje ukochane 
Bieszczady, jestem obywatelem honorowym Ustrzyk 
Górnych, oraz Kotlinę Biebrzy. I wiele, wiele innych 
ciekawych miejsc w Polsce. 
M.W.: Wydała Pani ponad 30 książek, 
prowadziła telewizyjne programy po-
dróżnicze, niezapomniany „Pieprz i wa-
nilię” jeszcze z Tonym Halikiem, potem 

„Groch i kapustę”, jest Pani autorką wie-
lu wystaw fotograficznych. Co ma Pani 
w planach wydawniczych na najbliższy 
czas?
E.K.: Właśnie oddaję do druku kolejny tom „Polski 
znanej i nieznanej” , zaczynam pisać tom trzeci,  
ukazał się drugi tom moich prywatno-profesjonal-
nych zwierzeń „Tam, gdzie byłam”, pracuję nad 
albumem  „Drzwi i okna świata”.
M.W.: A plany podróżnicze?
E.K.: We wrześniu jadę do Papui-Nowej Gwinei na 
festiwal, w którym weźmie udział ponad sto rdzen-
nych plemion. Chcę tam dojechać i sfotografować 
ich, a potem to opisać. Myślę też, że zdobędę 
tam dary dla Muzeum 
Podróżników im. 
Tony’ego Halika 
w Toruniu.  
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Usuń zaćmę szybko i bezpiecznie
Już prawie pół miliona Polaków oczekuje w kolejce do NFZ na zabieg usunięcia zaćmy, a liczba 
ta stale rośnie. Nie wszyscy wiedzą, że w ramach Dyrektywy Transgranicznej Polacy są 
uprawnieni do zabiegu usunięcia zaćmy na koszt NFZ wraz z możliwością wyboru soczewki. 

Kolejki do operacji usunięcia zaćmy w Polsce
Leczenie zaćmy w kraju oznacza długie kolejki i oczekiwanie latami na zabieg 
usunięcia zaćmy. Średni czas oczekiwania na operację w niektórych woje-
wództwach wynosi nawet 3 lata. Sytuacja dramatycznie pogarsza się każde-
go roku. Obecnie najlepszym rozwiązaniem jest zabieg za granicą w ramach 
Unijnej Dyrektywy Transgranicznej. Jej celem jest zapewnienie pacjentom 
dostępu do świadczeń medycznych, których nie mogą uzyskać we własnym 
kraju. Szansę na szybkie leczenie mają ci pacjenci, którzy z podejrzeniem 
zaćmy zgłoszą się do Kliniki Okulistycznej Optegra.

Ubezpieczenie i skierowanie
Aby skorzystać z tej opcji leczenia wystarczy aktualne ubezpieczenie zdro-
wotne (ZUS lub KRUS), które umożliwi zwrot kosztów z NFZ oraz skie-
rowanie na zabieg usunięcia zaćmy w ramach leczenia szpitalnego.  
Dzięki współpracy Kliniki Okulistycznej Optegra w Berlinie oraz Klinik Okuli-
stycznych Optegra w Polsce polscy pacjenci mogą skorzystać z kompleksowej 
opieki medycznej. Oznacza to, że każdy pacjent jest objęty skoordynowaną 
diagnostyką: począwszy od pełnej kwalifikacji do zabiegu, poprzez organiza-
cję i przeprowadzenie zabiegu w Berlinie, aż po opiekę pooperacyjną w klinice 
w Polsce. To sposób na uniknięcie długiego oczekiwania na leczenie w Polsce 
w ramach NFZ. Co ważne, zabieg za granicą daje możliwość wyboru rodzaju 
soczewki, od której zależy jakość widzenia i komfort życia po zabiegu. Jest to 
jedyna tego typu oferta dostępna w kraju!

W ramach chirurgii jednego dnia
Należy podkreślić, że w ramach opieki zdrowotnej oferowanej przez polski 
NFZ, pacjenci mają prawo tylko do operacji usunięcia zaćmy z podstawową 
soczewką wewnątrzgałkową. A to oznacza, że po zabiegu, w realizacji co-
dziennych czynności, już zawsze będą potrzebować okularów do patrzenia na 
bliską odległość lub do oglądania przedmiotów z dalszej odległości. 
– Postęp medycyny sprawił, że operacja zaćmy jest bezpieczna w warunkach 
ambulatoryjnych, bez konieczności pozostania w szpitalu (chirurgia jedne-

go dnia). Zabieg jest wykonywany wyłącznie ze znieczuleniem miejscowym, 
przy użyciu kropli do oczu. Czas samego zabiegu to tylko 20 min. W trakcie 
zabiegu soczewka jest rozdrabniana i usuwana przy pomocy ultradźwięków. 
Metoda, z której korzystamy w naszych klinikach, jest najbezpieczniejszym 
rozwiązaniem na świecie. Efekt po operacji można zaobserwować bardzo 
szybko – zazwyczaj dzień po wykonanym zabiegu pacjent widzi znacznie le-
piej. Co najważniejsze, pacjenci po zabiegu tego samego dnia mogą powrócić 
do domu – wyjaśnia prof. dr n. med. Manfred Tetz z Kliniki Okulistycznej 
Optegra w Berlinie.
Wniosek jest prosty – zamiast czekać latami na operację zaćmy, już dziś sko-
rzystaj z badań w kierunku diagnostyki tej choroby. 

Umów się na pełną, 
profesjonalną wizytę 
kwalifikacyjną  
do zabiegu  
w Klinice Okulistycznej 
Optegra w Poznaniu 

tel. 222 466 148

Poznańskie lato dla seniorów i seniorek
Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprasza do korzystania 
z wakacyjnej oferty przygotowanej przez poznańskie 
organizacje pozarządowe, instytucje i Miejsca Przyjazne 
Seniorom. Będzie sporo plenerowych wydarzeń i okazji 
do ruchu na świeżym powietrzu.
Rejs statkiem
Miłośnicy wody przyjemnie spędzą czas nad Wartą, po której można popłynąć 
bardzo wygodnym statkiem, zwiedzając kolejne miejskie plaże i podziwiając 
nadwarciańską zieleń. W programie atrakcji plażowych znajdą się potańcówki, 
spotkania dotyczące zdrowia, łagodny ruch na świeżym powietrzu i wiele innych 
niespodzianek.

Dla kinomanów
Wakacyjne miesiące to również czas, kiedy niemal w każdej dzielnicy powstają 
kina plenerowe. Fanów filmu serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych ko-
munikatów i przypominamy, że w każdy wtorek w Kinie Rialto można obejrzeć 
najnowsze filmy w przystępnej cenie, z kawą i możliwości poseansowej dyskusji 
wliczonymi w cenę biletu.  

Joga przy Fontannie
Jak co roku, w parku naprzeciwko Teatru Wielkiego, od 26 czerwca w każdą 
niedzielę, będzie można spróbować jogi w przyjaznym i międzypokoleniowym 
towarzystwie. „Joga przy Fontannie” także w tym roku uzyskała patronat Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych, bo wierzymy, że chwila na macie, z łagodnym ru-
chem i spokojnym oddechem niejednemu seniorowi mogą przynieść ukojenie. 
Jogę i inne formy aktywności ruchowej można będzie ćwiczyć w wakacje również 
w wielu innych poznańskich parkach. Zachęcamy do śledzenia oferty sportowej, 
którą raz w miesiącu wpisujemy w prowadzoną przez nas kampanię „SeniorW-
Formie”.  

Zumba, brydż, gimnastyka
A jeśli ktoś lubi większy wysiłek – przypominamy o siłowniach na świeżym po-
wietrzu, które ulokowane są w wielu miejscach w Poznaniu (chętnie podpowiemy 
Państwu dogodną dla Was lokalizację). Z kolei w ramach projektu „Trener Se-
nioralny” można wziąć udział w zajęciach gimnastyki w wodzie, zumby i brydża 
sportowego, na miłośników terenów maltańskich czeka zaś Bula Park Malta.

Kurs języka migowego, fitness dla osób 
na wózkach
Wiele dobrych chwil można spędzić korzystając z programu „Lato na Madalinie” 
(na terenie starej zajezdni tramwajowej na Wildzie). W programie m.in. plaża i ka-
wiarenka, kurs języka migowego, fitness dla osób poruszających się na wózkach 
i wiele innych ciekawych spotkań.     

Spotkania podróżnicze
Osobom zainteresowanym prelekcjami podróżniczymi i wycieczkami przypomi-
namy o dwóch podróżniczych miejscach wyróżnionych certyfikatem „Miejsce 
Przyjazne Seniorom”: Stowarzyszeniu Pilotów Wycieczek i Akademii Podróży 
Wojażer, które oferują ciekawe spotkania i wyprawy w rejony bliższe i dalsze.

Tytka z kalendarzem imprez
W tym roku Centrum Inicjatyw Senioralnych po raz pierwszy wyda wakacyjną 
edycję Tytki Seniora na lipiec i sierpień, w której znajdą się szczegółowe progra-
my wakacyjnych imprez, spotkań i wydarzeń. Zachęcamy do dzielenia się Tytką 
z przyjaciółmi i sąsiadami.
Przypominamy również seniorom o możliwości odebrania bezpłatnego Poznań-
skiego Pudełka Życia, które może przyczynić się do większej, codziennej spokoj-
ności, szczególnie, gdy senior mieszka samodzielnie.
Zajrzyjcie do Centrum Inicjatyw Senioralnych na ul. Mickiewicza 9a. Czekamy na 
Was od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 
Nasz telefon: 61 847 21 11, a adres mailowy: centrum@centrumis.pl.    
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Zabieg usunięcia zaćmy 
na koszt NFZ 
w ciągu 14 dni!

Operacje usunięcia ZAĆMY w Berlinie  
już od 499zł!

KOMPLEKSOWA OPIEKA OKULISTYCZNA:

■  Pełna organizacja leczenia

■  Wizyta kwalifikacyjna i opieka po zabiegu możliwe  
w klinice okulistycznej w Polsce

■  Najwyższa jakość medyczna - 230 tys. wykonanych  
zabiegów usunięcia zaćmy

■  Przejazd osoby towarzyszącej GRATIS!

Wizyty kwalifikacyjne i opieka pooperacyjna we współpracy  
z kliniką okulistyczną Optegra w Poznaniu.

®

Dowiedz się więcej: 222 466 148

OPTEGRA_reklama_SENIOR_255x341.indd   1 15.06.2016   13:30

REKLAMA
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Wiersze Babci Oli
Aleksandra Ziętek mówi, że stan duszy nakazuje jej pisać, co jest miłością, 
co pięknem i dobrem, ale też co patologią życia codziennego. – Ciągły dialog 
wewnętrzny był silnym bodźcem do wyrażania obrazów i pragnień człowieczej 
radości i smutku. Piszę w stylu romantyczno-lirycznym o sprawach bliskich i 
aktualnych ludziom. Ale najważniejsze, aby te proste, sercem pisane wiersze, 
przynosiły Czytelnikowi ciepłe odprężenie i radość wszystkich życia chwil z lekturą!

Tego życzymy razem z Panią Olą, zachęcając do lektury wierszy.

Moje wiersze
W moim wierszu jest prawda
Welonem, jak mgłą okryta…
Jak motyl lekka, łagodna i barwna,
Dźwięcznym skowronkiem spowita…

Bo moje wiersze są w sercu rodzone,
Jak roje pszczółek w kwiatach lipowych
Ciepłe i czyste, miłością karmione…
Śpiewające wdzięcznie w cztery Świata strony.

Czasem ze śpiewu słowika powstają
W bzach i jaśminach schowane…
I nagle… po deszczu w słonecznym promieniu
Tęczową symfonią grają…!

Moje skromne wiersze piastowską prawością się cieszą;
Określają rzeczy oceną rzetelną, jak dawniej bywało
Treści w nich zawarte smucą, kochają i śmieszą
Zawsze trafiają, łagodnie sedno odkrywając.

To ja w postaci wieszana na służbie u ciebie będę
Na wyciągnięcie ręki, popatrz… sylaba pierwsza
I każdym wersem następnym Twą duszę zdobędę…
Nie płacz…

Bo ja – to moje wiersze…
Sercem do serca Twego pisane
Tylko przeczytaj, zamknij oczy i złóż ręce,
A utulę Cię wiosną w każdy poranek…

Neptun w Międzyzdrojach
Na pustej plaży zimny wiatr kołuje,
Zamiata piórka łabędzie,
A ja szukam do towarzystwa samego Neptuna,
Niech zaraz tu do mnie przybędzie!
                                      Neptunie…
Mój szept, jak potężne wołanie
Płynie po nieprzebranych toniach,
Ucisza czarowny śpiew Syren
I huk sztormowej fali;

Bo zew ludzkiej tęsknoty
Kruszy bursztynowe bramy,
A krzyk serca przed zimnym tronem staje,
Gdzie smutny drzemie władca podwodnego Świata.

„Obudź się Panie, ja czekam na ciebie...
Przez fale tylko pocieszana;
Noc świętojańską na plaży świętujesz
Więc tam będzie pierwsze nasze spotkanie”.

Zdziwiony stary bóg pomyślał chwile
I zgodę na spotkanie daje - składając
Na przybrzeżnej fali u mych stóp, jako potwierdzenie,
W miniaturze…  korab stary....

„Już zgoda wyrażona, prezentacja dokonana,
Więc czekam i proszę, byś na spotkanie
Przybrał ludzką postać... przystojnego pana…”

Zamknij na chwilę oczy zmęczone
ballada

Spłowiałe już oczy czekają na słońce
w jesiennej, szarej mgle,
na szczęście gdzieś zostawione
pośród jaśminów w majowe dnie.

Już późno, babie lato świat spowija,
zamknij na chwilę oczy zmęczone
i słodko o życiu śnij:

o szczęściu, miłości i o tym,
że znów powróciły wiosenne życia dni…
oglądaj sercem kwiaty piękne i łąki zielone,
zobaczysz w myślach słoneczne łany, wodę i las.

Wtedy dla ciebie skowronek zaśpiewa,
że nawet w deszczu jest Słońce na niebie

i całe to piękno znajdziesz dla siebie
we wspomnień młodości i ptaków śpiewie…

                   Zamknij więc oczy zmęczone i słodko
                              o pięknie życia w balladzie śnij…

REKLAMA

Poznań, ul. Słowiańska 36/U6, wjazd od ulicy Starowiejskiej, parter bloku Masterm

tel. 61 826 84 96, kom. 602 347 159

Już wkrótce otwarcie nowej siedziby Instytutu Podologii Aktualny adres Instytutu Podologii:  
Poznań, ul. Żołnierzy Lenino 3 (osiedle Wilczy Młyn) 
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Jeśli lubisz pisać albo przechowujesz swoje wiersze czy 
opowiadania ukryte na dnie szuflady – wyjmij je i wyślij 
do wydawnictwa. Wydawanie książek przestało być już 
domeną wyłącznie uznanych pisarzy! Teraz każdy z nas 
może spełnić jedno ze swoich marzeń i opublikować 
historię, którą napisał.

Wejdź na stronę www.rozpisani.pl 
lub facebook.com/rozpisani. 
Możesz też skontaktować się bezpośrednio 
z wydawcą: tel. kom. 519 075 409
tel. kom. 502 796 038, e-mail: info@rozpisani.pl

Przekonanie, że prawdziwe życie zaczyna się po 60-tce wcale nie jest 
pozbawione sensu i logiki. Bo gdy przechodzimy na emeryturę, zysku-
jemy jakby drugie życie – nieobciążone obowiązkami zawodowymi, 
w dużej mierze zwolnione też z obowiązków rodzinnych (względem 
dzieci, które są już dorosłe). Często dopiero właśnie wtedy mamy czas, 
by odświeżyć zainteresowania, zagłębić się w pasje, które zarzuciliśmy, 
bo nie było czasu, możliwości, pieniędzy… 
Potrzeba twórczości drzemie w niejednym z nas. Z wiekiem coraz rza-
dziej myślimy jednak, by efekty naszej twórczości wypuścić na światło 
dzienne. Myślimy: „to za późno”, „teraz młodzi wiodą prym”, „a co, 
jeśli się ośmieszę”, „a nawet jeśli się odważę, to kto mnie będzie czy-
tał…?”. 

Debiut 66-latka
Historia literatury pokazuje jednak, że późne debiuty nie tylko się zda-
rzają, ale i zyskują popularność, a nawet rozgłos. Tak stało się w przy-
padku amerykańskiego powieściopisarza, który zadebiutował w wie-
ku 66 lat. Sam Savage w 2006 roku opublikował powieść pt. „Firmin. 
Przygody wielkomiejskiej szumowiny”, zabawną historię o sympatycz-
nym szczurku zainteresowanym literaturą. Książkę przetłumaczono na 
wiele języków.
Również Valentino, znany kreator mody, dopiero na emeryturze osią-
gnął wydawniczy sukces, publikując swoją pierwszą książkę, w której 
dzieli się z czytelnikami sposobami na dekoracje stołu i przepisami ku-
linarnymi.
Sukces to pojęcie bardzo wymierne. Osiągnę literacki sukces, gdy do-
stanę literackiego Nobla – powie ktoś, podczas gdy dla innej osoby 
sukcesem będzie wydanie po prostu własnej książki. Takiej, której 
może nie przeczyta cały świat (choć kto wie?), ale na pewno rodzina, 

przyjaciele, znajomi. Książki, która będzie bliska i ważna, a może na-
wet stanie się spełnieniem jednego z naszych marzeń. 

Własna książka nawet w 6 tygodni
Rozpisani.pl to portal należący do grupy PWN, który oferuje autorom 
właśnie taką możliwość: wydania własnej książki w nakładzie, któ-
ry autor sam sobie wybierze. Usługa taka nazywa się self-publishing  
i jest najprostszym, a często także najszybszym sposobem na wydanie 
własnej publikacji – książkę można wydać nawet już w 6 tygodni. 
Co więcej – ułatwia zaistnienie na rynku wydawniczym poprzez wpro-
wadzenie książki na rynek księgarski. Publikując z Rozpisani.pl nie 
musimy także na własną rękę szukać redaktora, korektora i grafika – 
profesjonalny zespół wydawniczy zajmie się całościowo naszą książką. 
Zapewni nam także, w razie wyrażenia przez nas takiej chęci, tłuma-
czenia na języki obce, konwersję do ebooka czy obsługę promocyjno-
-sprzedażową.

Zdecyduj o cenie książki
Co ważne, podpisując umowę wydawniczą, autor zachowuje dużą nie-
zależność, w tym prawa autorskie do swojej twórczości, kontrolę nad 
zawartością i projektem książki. To autor również decyduje o cenie 
swojej książki. Atutem oferty jest atrakcyjne honorarium – znacznie 
wyższe niż w tradycyjnych kontraktach wydawniczych – oraz stały do-
stęp do wyników sprzedaży i prosty system comiesięcznych rozliczeń. 
Rozpisani.pl gwarantują ponadto dostęp do ponad 5 tysięcy księgarń, 
sklepów i bibliotek. 

Wiersze, opowiadania, poradniki
Co wydaje portal należący do grupy PWN? Wiersze, prozę, poradniki, 
książki kucharskie… czyli właściwie każdy gatunek literacki. Na stronie 
Rozpisani.pl znajdziemy dokładny opis, jak wygląda droga do naszej 
pierwszej własnej książki, prosty i intuicyjny kalkulator ceny (palcem 
wskazujesz, co chcesz, a na koniec po prostu przeliczasz) oraz wydane 
dotychczas pozycje.

Chcesz wiedzieć więcej? 

Wydaj swoją książkę
wcale nie jest za późno!

REKLAMA
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Z roku na rok rośnie zainteresowanie aktywnością fizyczną wśród osób starszych. 
Szczególnie latem, w parkach, laskach, nad jeziorem, nad Wartą, spotkać można 
seniorów chodzących z kijkami. Już niedługo nadarzy się okazja, aby sprawdzić 
się w tej właśnie dyscyplinie. Na terenie Ośrodka Przywodnego Rataje w dniu  
2 października 2016 r. odbędą się zawody Nordic Walking na dystansie  
3,6 km oraz 7,2 km. Trasa przebiegać będzie pięknymi nadwarciańskimi alejkami. 
Szczegóły w następnym wydaniu! 

os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

tel. 61/871 06 42
pon-pt 9.00-21.00, sob-nd 9.00-15.00

LAto W forMIe

Zapraszamy serdecznie wszystkich Seniorów do naszej kręgielni, gdzie można 
miło spędzić czas, zarówno grając w bowling, jak i pijąc herbatę przy stoliku. Na 
grę w bowling (ang. Kręgle, czyt. „bołling”) przysługuje rabat 20% po okazaniu 
legitymacji emeryta lub rencisty od poniedziałku do czwartku. Tory są przy-
stosowane również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

jednorazowe wejście 8 zł/godz.
30 zł - 4 wejścia, 50 zł - 8 wejść

Hetmańska

Za
m

en
ho

fa

Krucza
Rataje

os. Piastowskie 106a

Rabat 20%

poniedziałek godz. 10.00 Zdrowy Kręgosłup
środa godz. 10.00 Gimnastyka Zdrowotna
środa godz. 17.00 Zumba dla Seniorek
sobota godz. 11.15 Zumba dla Seniorek

Ośrodek Przywodny Rataje, znajdujący się na osiedlu Piastowskim 106a, 
zajmuje się stałą aktywizacją osób w starszym wieku. Mając na uwadze 
problemy jakie pojawiają się wraz z wiekiem, m.in. zaburzenia równowagi, 
dysbalans mięśniowy w obrębie miednicy i brzucha, dolegliwości bólowe 
kręgosłupa i stawów, uczucie sztywności i ograniczenia ruchomości 
w stawach, stworzyliśmy odpowiednio dobrany program zajęć, podczas 
których można zarówno wzmacniać mięśnie, walczyć z bólem oraz poprawiać 
stabilizację, a wszystko to pod okiem instruktorki-fizjoterapeutki, która czuwa 
nad bezpieczeństwem uczestników. Dla osób, które chcą przy okazji ćwiczeń 
potańczyć, uruchomić swoje biodra i dobrze się bawić, przygotowaliśmy 
zajęcia Zumba Gold, czyli specjalnie przystosowane zajęcia taneczne. 

Centrum Inicjatyw 
Senioralnych poleca 
w czerwcu. 

ul. Mickiewicza 9a, 60-833 Poznań, 
tel./fax: 61 857 21 11, 61 842 35 09
 Poznańskie Pudełko Życia. 
Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprasza do odbioru pudełek od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8-16 na ul. Mickiewicza 9a. Więcej informacji: 61 847 21 11.

 Kącik dla Seniora zaprasza na czerwcowe zajęcia. 
W programie: 23.06. godz. 11.00-14.00. Warsztaty makijażu prowadzi Anna Gawlas; 
28.06. godz.16.00-18.00. Warsztaty ASERTYWNOŚCI, prowadzi p. Jaga Kokot; 30.06.  
godz. 11.00-15.00. Spotkanie przy kawie na trawie. Zapisy i informacje: tel. 606 314 037. 
Koszt uczestnictwa w zajęciach: 5 zł. Miejsce: św. Marcin 58/64 (III piętro).
Plaża Miejska Chwaliszewo zaprasza na wydarzenia letnie przygotowanych specjalnie 
z myślą o najstarszych mieszkańcach miasta.

 Dziadek do Gramofonu na Plaży. 23.06. godz. 16.00 - 18.00. 
Cykl warsztatów DJ-skich, które skierowane są do seniorów interesujących się każdym 
rodzajem muzyki oraz otwartych na nowe doświadczenia. Zapraszamy wszystkich, którzy 
chcieliby przenieść się do czasów starych dyskotek i wcielić w rolę prezentera muzycz-
nego. Ta podróż w czasie będzie możliwa dzięki pomocy DJ-a Polara, którzy pokaże 
w jaki sposób korzystać ze sprzętów takich jak: gramofonu, mikser czy kontrolera MIDI. 
Prowadzenie: Republika Rytmu. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Miejsce: 
Plaża Miejska Chwaliszewo, ul. Ewangelicka.

 Nordic Walking na Plaży Miejskiej Rataje.  
Plaża Miejska Rataje zaprasza na zajęcia Nordic Walking. Zajęcia poprowadzi "Marsz 
po Zdrowie". Uczestnicy szkolenia nauczą się prawidłowej techniki, opanują podstawy 
oraz pod okiem trenera w wspaniałej atmosferze ruszą na wspólny spacer w Parku nad 
Wartą. Zajęcia przystosowane dla seniorów oraz początkujących. Organizatorzy gwaran-
tują kijki. Zajęcia bezpłatne. Kiedy: każdy czwartek, start godz. 9.00 zbiórka przy barze 
plażowym na Plaży Miejskiej Rataje. Miejsce: Plaża Miejska Rataje - os. Piastowskie/
Most Królowej Jadwigi.

 Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu. 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza seniorów na ostatni przed wakacjami 
wykład Przyrodniczego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (PUTW). W programie: 24.06. 
„Mądre wybory w sklepie, czyli jak nie dać się producentom żywności”. Zapisy oraz 
szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
budynek rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 
pok. 113 (I piętro), telefonicznie pod numerem tel. 61 848 7026 lub mailowo:  
cku@up.poznan.pl. Spotkania są bezpłatne.

 Chór seniorów w repertuarze Moniuszki. 
25 czerwca o godz. 12.00 zapraszamy do udziału w występie seniorów – uczestników 
cyklu warsztatów chóralnych organizowanych wspólnie przez Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych i Teatr Wielki w Poznaniu. W repertuarze pieśni moniuszkowskie. Miejsce: Stary 
Rynek, schody Ratusza, godz. 12.00.

 Spacery po Poznaniu - program na czerwiec i lipiec. 
Grupa Przewodników PoPoznaniu zaprasza na czerwcowy spacer. Dominikański Poznań 
dziś. Termin: 25 czerwca 2016, godz. 9 i 16.30 (dwie wycieczki), początek: plac Cyryla 
Ratajskiego, zakończenie: klasztor Dominikanów przy al. Niepodległości. Przewodnik: 
Piotrek i Michał Osek OP. Opis: Z okazji jubileuszu 800-lecia Zakonu Dominikańskiego 
wspólnie z poznańskimi dominikanami zapraszamy na drugą część wycieczki tematycz-
nej losy poznańskich psów Pańskich (łac. Domini canes). Tym razem opowiemy kiedy 
i w jakich okolicznościach zakonnicy wrócili do miasta, jak mógł wyglądać ich kościół 
i jakim fortelem uratowali go przed Armią Czerwoną. Zwiedzimy też kościół i klasztor przy 
Al. Niepodległości. Udział bezpłatny.

Sąsiedzi Poznania cz. III Murowana Goślina 9 lipca 
(sobota) godz. 11.00, początek: stacja PKP Murowana Goślina (ul. Kolejowa), zakończe-
nie: osiedle Zielone Wzgórza; przewodnik: Andrzej Bartczak. Więcej informacji  
www.PoPoznaniu.pl i tel. 884 605 305. Wycieczka jest prowadzona w konwencji Free 
Walking Tours, tzn. jeśli spacer spodoba się uczestnikom, można podziękować przewod-
nikowi napiwkiem.
PoKoziołki. Trwają tzw. "Pokoziołki" - trwające 1,5 godziny spacery po historycznym 
centrum miasta. Wycieczki będą odbywać się we wszystkie soboty i niedziele od czerwca 
do końca września - początek zaraz po Koziołkach (ok. 12.05). Przewodnik czeka na 
schodach przed Ratuszem. W sobotę spacer po Starym Mieście, w niedzielę od Starego 
Miasta do Dzielnicy Zamkowej. Więcej informacji www.PoPoznaniu.pl i tel. 884 605 305
Koncerty Fortepianowe na Szachownicy. W każdą niedzielę do końca czerwca w godz. 
16.00-17.30 Stary Browar zaprasza na cykl koncertów fortepianowych na Szachownicy.
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Terapia tańcem 
dla seniorów
– Każdy, niezależnie od swego wieku, chce 
być w miarę sprawny i radosny, więc taneczna 
terapia spodobała się starszemu pokoleniu – 
mówi Olga Kuźmińska, opowiadając  
o zajęciach, które prowadzi dla seniorów.
Czym jest terapia tańcem, jak wygląda?  
Zachęcamy do lektury!
Minęły czasy, gdy nasze babcie i dziadkowie zajmowali się tylko swoimi wnukami. 
Obecnie seniorzy uczą się języków obcych, obsługi komputera, aktywnie spędzają 
swój wolny czas i wychodzą z domu, by spotkać się z drugim człowiekiem.

Od dawna wiadomo, że taniec zaspokaja psychofizyczne potrzeby człowieka, to-
też jedną z wielu aktywności dla seniora jest „Terapia tańcem”. Olga Kuźmińska od 
2000 r. prowadzi właśnie takie zajęcia. Rozpoczynała je, będąc jeszcze pracowni-
kiem AWF. Przez 12 lat prowadziła terapię tańcem w poznańskim UTW, a od 10 lat 
w D.K. „Orle Gniazdo” na Ratajach.

Przedłużyć młodość
Jak mówi, terapia tańcem dla „trzeciego wieku” jest skutecznym lekiem na przedłu-
żenie młodości w pogodnej jesieni życia człowieka. Gimnastyka, którą proponuje 
seniorom, jest odpowiednio dobrana do wieku ćwiczących, a dodatkowo towarzy-
szy jej muzyka. – Taka terapia zaspokaja potrzeby ciała i duszy człowieka, i może 
być profilaktyką gerontologiczną. Bo przecież  każdy, niezależnie od swego wieku, 
chce być w miarę sprawny, radosny i podobać się drugiemu. Terapia tańcem daje 
również możliwość oddalenia poczucia nieprzydatności w społeczeństwie – twier-
dzi instruktorka.

Nauka i zabawa
Jak to wygląda w praktyce? W skład terapii tańcem prowadzonej przez Olgę 
Kuźmińską wchodzą ćwiczenia gimnastyczne, dzięki którym seniorzy poprawia-
ją sprawność fizyczną. Jest zabawa, podczas której integrują się. Są różnorodne 
formy taneczne, które dają radość, wywołują emocje i pobudzają do ruchu. Jest 
również czas na naukę konkretnych tańców, a także czas na wiersze, anegdoty, 
śpiew i uśmiech.

– Muzyka odgrywa istotny element w mojej terapii, gdyż jest ona bodźcem pobu-
dzającym aktywność psychomotoryczną. Często wybieram znane melodie, któ-
rych seniorzy słuchali w latach swej młodości, a które związane są z ich miłymi 
przeżyciami. Wykorzystuję też aktualne przeboje muzyczne, które pozwalają być 
na topie – dodaje pani Olga.

Nestorka tańca
Na „terapię tańca” w D.K. „Orle Gniazdo” uczęszcza ok. 100 osób w wieku od 50 
do 86 lat. Najstarsza uczestniczka, pani Zosia S., w ubiegłym roku obchodziła 
swoje 85-lecie, tańcząc jako „Nestorka tańca”.   

Seniorki nie tylko ćwiczą na zajęciach, lecz także występują dla publiczności, m.in: 
na Targach Edukacyjnych (2010 r.), Aktywni 50+ (lata 2011-2015), VIVA seniorzy 
(2016 r.), na Spotkaniach Artystycznych UTW w Międzychodzie (2010 -2012), Pre-
ludium Obchodów Jubileuszu AWF i na Zjeździe Absolwentów AWF (2014 r.), na 
osiedlowym Pikniku (2015 r.), na Konferencji Policji „Świadomy Senior” (2015 r.), 
na Dopiewskiej Jesieni Teatralnej (2015 r.).

Spektakle i koncerty
Olga Kuźmińska jest także reżyserem większych spektakli, w których występował 
„Raj Seniora”: „Od ramola do aktywnego seniora”, „W metryce seniorzy, duchem 
juniorzy”, „Teraz My”, „Dla Mamy i Nestorki Tańca”, „Taneczny Jubileusz z okazji 
50-lecia pracy artystycznej”. Ostatnio seniorzy koncertowali z okazji „Tanecznego 
10-lecia Raju Seniora” (21.05.2016), występowali też na piknikach (Osiedlowy na 
Osiedlu Lecha – 22.05; „Sport i zdrowie na Madaline” – 11.06 oraz  „Bezpieczne 
wakacje” w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej – 18.06.2016).

– My, w „Raju Seniora”, jesteśmy świadomymi seniorami, bo wiemy, jak wiele ra-
dości może dać taneczne poruszanie i jak można przeciwstawić się szybkiemu 
starzeniu. Być może będziemy przykładem dla innych, bo dzisiaj my, a jutro Ty 
będziesz SENIOREM – podsumowuje pani Olga.

Red. MW
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Z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów
9 maja 2016 r. Miejska Rada Seniorów spotkała się z przedstawicielami Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów celem omówienia i rozwiązywania 
problemów stojących przed osobami starszymi. Przedstawiamy jedną z inicja-
tyw Rady dotyczącą wybudowania tysiąca mieszkań dla poznańskich seniorów. 
Prezentujemy również treść wystąpienia dr Zdzisława Szkutnika, Przewodniczą-
cego Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu.

Poznań jest miastem ze sporym odsetkiem senio-
rów – mieszka w nim obecnie 123 tys. emerytów 
i rencistów, co powoduje potrzebę pełnego wsparcia 
nie tylko ze strony organizacji pozarządowych, ale 
i administracji. W spotkaniu Miejskiej Rady Senio-
rów uczestniczył wiceprezydent Poznania Jędrzej 
Solarski, nadzorujący m.in. sprawy związane z po-
mocą społeczną i opieką zdrowotną, który zapewnił, 
że seniorzy mogą liczyć na pomoc ze strony Urzędu 
Miasta. Szerokie wsparcie będzie potrzebne choć-
by w przypadku jednej z propozycji, która wypłynęła 
w czasie spotkania. Chodzi o wybudowanie dodat-
kowej ilości 1 000 mieszkań przeznaczonych dla 
seniorów. Okazją są obchody powstania Królestwa 
Polskiego (w 1025 r. Bolesław Chrobry został korono-
wany na króla Polski). Ciekawa inicjatywa umożliwi 
zapewnienie seniorom odpowiednich miejsc pobytu 
z uwzględnieniem ich potrzeb, a jednocześnie przy-
czyni się do dalszego rozwoju budownictwa w Po-
znaniu. 
tekst i foto: Roman Szymański – Poznań

Przemówienie inauguracyjne, które wygłosił dr Zdzi-
sław Szkutnik – Przewodniczący Miejskiej Rady Se-
niorów w Poznaniu

Wiosłujmy i sterujmy sami, 
ale… z większymi kompe-
tencjami.
Cały tzw. trzeci sektor, czyli organizacje pozarządo-
we (NGO) są elementem „samoobsługowego pań-
stwa” działającego na zasadzie koprodukcji. Mieści 
się w nim zarówno Stowarzyszenie Ogrodowe Polski 
Związek Działkowców, jak też Polski Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów, chociaż ten akurat statu-
su NGO jeszcze nie posiada, chyba trochę na tym tra-
cąc. Podmioty te są gośćmi Miejskiej Rady Seniorów, 
nie jedynymi zresztą; na spotkaniu pojawili się też 
przedstawiciele stowarzyszeń służb mundurowych.

Wspomniane organizacje zajmują się usługami pu-
blicznymi (społecznymi) np. w zakresie pożytecznej 
organizacji czasu wolnego osób starszych – w ROD-
-ach przecież 60% użytkowników to seniorzy! Ich 
członkowie nie czekają, aż państwo ich obsłuży, lecz 
tworzą poprzez statuty własne mechanizmy, które 
pozwalają im na współtworzenie usługi publicznej, 
czego nie zawsze są świadomi. Tym bardziej nie wie-
dzą, że realizują słynną zasadę uno actu – jednocze-
sności wytwarzania i konsumpcji, charakterystyczną 
dla państwa usług społecznych, stającego się nowym 
kierunkiem w rozwoju dzisiejszych społeczeństw.
Istnienie tych organizacji daje państwu szereg 
oszczędności, co z kolei umożliwia podniesienie ja-
kości innych usług publicznych. 
Organizacje te uformowały nowy typ relacji między 
państwem a obywatelem. Obywatel, zwłaszcza dział-
kowiec, sam dba o samowystarczalność swej organi-
zacji, dzięki czemu funkcjonuje ona od kilkudziesię-
ciu lat bez jakichkolwiek dotacji ze strony państwa. 
Teraz, gdy organizacja zyskała status NGO, może się 
to zmienić, choć pojawiły się też unijne źródła finan-
sowania.
W Polsce narzekamy na brak zaangażowania spo-
łecznego ludzi, czyli kapitału społecznego, tymcza-
sem członkowie tych organizacji pokazują wręcz 
podręcznikowy sposób budowania tego kapitału – 
przez działanie i tworzenie, np. przywracanie zdegra-
dowanej ziemi funkcji użytecznej działki rekreacyjnej, 
gospodarowanie na działce itp. Ludzie ci nie pytają 
państwa, „co z tego będę miał”, lecz zadowalają się 
tzw. „poczuciem dobrze spełnionego obowiązku” 
w bezinteresownej pracy na rzecz innych. Czy pań-
stwo znalazłoby lepszy sposób, by zapewnić obywa-
telom – jak w przywołanym przykładzie – wypoczy-
nek, rekreację i trochę eko-produktów spożywczych, 
niż robią to sami działkowcy? Państwo powinno sty-
mulować, a nawet wspierać organizowanie takich 
„kooperatyw” (robiło to w latach 1950-60), do jakich 
należy przecież ogrodnictwo działkowe, dające ko-
rzyść 3-4 mln ludzi.

Miejska Rada Seniorów jest przykładem jednego 
z typów rad społecznych, które pomimo swojego ist-
nienia są niewystarczające, bo zbyt powierzchowne 
w swych funkcjach: konsultacyjnej, doradczej i inicja-
tywnej, nie mają też doprecyzowanych kompetencji 
(por. Ustawa o samorządzie gminnym, (Dz.U. 2013 
poz. 594, art. 5c ust. 3). Opierają się na złudnym 
założeniu, że ludzie przyjdą, wypowiedzą się i sobie 
pójdą. Tymczasem dzisiaj ludzie nie cierpią na brak 
możliwości, gdzie mogą się wypowiedzieć. Doskwie-
ra im, nam, przekonanie, że „to i tak nic nie zmieni”. 
Dlatego reforma powinna pójść w kierunku przyzna-
nia tym radom większych kompetencji do współde-
cydowania, byśmy nie dopytywali się później, czy 
uchwała lub stanowisko Rady zostały w ogóle za-
uważone i uznane za zasadne oraz w jakim zakresie 
i kiedy zostaną wprowadzone w życie.
Abstrahując od konkretnej sytuacji naszej MRS, która 
w swym działaniu w obecnej III kadencji trafia na wiel-

REKLAMA

ul. Kasprzaka 16, Poznań 
przychodnia, II piętro
pn – pt: od 9:00 do 17:00
tel./fax 61 8666 997
kom: 691 630 959 
e-mail: biuro@audio-lab.pl

 Szacuje się, że w 2016 r. liczba 
osób z niedosłuchem na świecie sięgnie 
700 milionów. W samej tylko Europie 
około 90 milionów osób, a w krajach roz-
wijających się liczba ta będzie dwa razy 
większa. W Polsce szacuje się, że osób 
z uszkodzonym słuchem jest około 5 mln 
i będzie ich przybywać, ponieważ współ-
cześnie w każdym wymiarze naszego ży-
cia otacza nas hałas. Częste przebywanie 
w hałasie na poziomie 85 dB nieuchron-
nie prowadzi do trwałego uszkodzenia 
słuchu. Niepokojące jest to, że poziom 
taki odpowiada poziomowi hałasu ruchu 
ulicznego. Nawet relaks np. wyjście na 
koncert może być dla naszych uszu nie-
bezpieczne i prowadzić do nieodwracal-
nych uszkodzeń narządu słuchu. 
 Chrońmy nasz słuch przez od-
powiednie ustawianie poziomu głośności 
odtwarzaczy. Dajmy od czasu do czasu 
odpocząć naszym uszom wsłuchując się 
w “ciszę” lasu, gór czy spacerując nad 
brzegiem morza. Jeśli jesteśmy narażeni 
na stały hałas np. w pracy – używajmy 
indywidualnych wkładek przeciwhałaso-
wych.

Dyplomowany protetyk słuchu
mgr Maciej Kmiecik

 ● refundacja NFZ 
 ● system wspomagający słyszenie dla 
dzieci i dorosłych

 ● indywidualne wkładki uszne
 ● bateria do aparatów słuchowych  
(6 szt. już za 15 zł)

 ● raty
 ● dojazd do pacjenta
 ● dodatkowe środki dla osób z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności

 ● akcesoria
 ● indywidualne ochronniki przed 
hałasem

www.audio-la
b.pl
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ul. Orkana 5
Bielsko-Biała
e-mail: biuro@buksatravel.pl
www.buksatravel.pl

tel. 33 811 77 26
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

Wyjazd autokaru możliwy z 60 miast w Polsce!

Włochy
od  1069 zł Bułgaria

od  1309 zł

Albania
od  1329 zł

hotele  

hotel

hotel  

Jesteś 50+ i jesteś ciekawy świata ?

Chcesz wyjechać za granicę i 
móc się komunikować ?

Chcesz wiedzieć co Twój wnuk
robi całe dnie przed 
komputerem ?

Udowodnij sobie, że potrafisz i 
zaskocz innych ! 
Zapisz się na nasz kurs!

Kursy językowe dla 50+
Język angielski i niemiecki na różnych 
poziomach zaawansowania.
Kurs 15 spotkań po 1,5 godz.
U nas nie płacisz składek 
członkowskich. 
Płacisz tylko za kurs 250 zł. 

Kursy komputerowe 50+
4 poziomy zaawansowania.
Indywidualny dostęp do laptopa i internetu.
Zajęcia z informatykiem.
Koszt kursu 300 zł (15 spotkań po 1,5 godz.) bez żadnych
dodatkowych kosztów.
Poza tym gwarantujemy: rodzinną atmosferę w
rodzinnej firmie, przyjaznych i doświadczonych w pracy z
osobami 50+ nauczycieli, rabat 10% dla kontynujących kurs.

Akademia 50+ Profutura s.c.
ul. Ratajczaka 20/18a P-ń
tel. 605 582 621
www.akademia50.profutura.poznan.pl

ką otwartość władz administracyjnych miasta i wolę 
udzielania pomocy, brakuje rozwiązania prawnego, 
które wskazywałoby na obowiązek brania pod uwa-
gę propozycji zgłaszanych przez ciała obywatelskie 
i uczynienia z nich strony podmiotowej w relacjach 
z organami władzy publicznej (np. z Radą Miasta). 
Ta luka ma zostać wypełniona w trakcie realizacji 
Narodowego Programu Wspierania Społeczeństwa 
Obywatelskiego, który zapowiedziano na konferencji 
Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatel-
skiego i Równego Traktowania w Kancelarii Premiera 
23 marca 2016.
Podkreślmy, ludzie starsi potrzebują właściwie nie-
wiele, ale tego empatycznego „niewiele” potrzebują 
bardzo!
Chcąc to otrzymywać, musimy równocześnie być 
świadomi, że w rzeczywistości jesteśmy konsumen-
tami decyzji politycznych. Stanisław Jerzy Lec sfor-
mułował to dowcipnie: „Z czego powstałeś, zależy 
od genetyki, w co się obrócisz, od polityki”. Wynikają 
z tego faktu pewne prawa, ale czy wszyscy jesteśmy 
ich świadomi? Po to jesteśmy organizacjami, by tę 
samoświadomość uzupełniać o stosowną wiedzę 
o tym, że mamy prawo do bezpieczeństwa (ekono-
micznego, zdrowotnego, fizycznego), prawo wyboru 
(nic o nas bez nas), a także prawo do bycia infor-
mowanym, zapytywanym i wysłuchanym. Większe 
korzystanie z tych praw zapewni nam integracja śro-
dowiska senioralnego i pogłębienie jego uspołecznie-
nia, które staramy się systematycznie budować, dą-
żąc świadomie do przełamywania istniejącej przecież 
partykularyzacji i rozdrobnienia społecznego. Ta wy-
raźnie widoczna prywatyzacja życia powoduje, że po-
łowa Polaków nie bierze udziału w w wyborach, życiu 
społecznym swojej lokalnej społeczności czy w kultu-
rze. Pozamykaliśmy się w przestrzeniach rodzinnych 
i tu skupiamy większość naszej uwagi. Tymczasem 
Miejska Rada Seniorów powiada osobom starszym: 
bądźmy razem, da nam to niezbędną synergię, czyli 
zwiększoną skuteczność działania i oddziaływania.
Rada Seniorów powinna mieć rzeczywisty wpływ na 
to, co się w mieście robi dla ludzi starszych. W ślad za 
tym pojawi się identyfikacja z danym organem spo-

łecznym, co z kolei zrodzić może większe docenienie 
pracy społecznej na rzecz publicznych korzyści.
Bez względu na opisane okoliczności w naszej MRS 
widzimy potrzebę współdziałania z innymi organiza-
cjami skupiającymi seniorów. Jak to zrobimy?
Zgłaszam sugestię w imieniu MRS, która poprzez 
swą stronę internetową (http://mrs.poznan.pl) – swo-
istą bazę wiedzy, dostarcza dobrej i rzetelnej infor-
macji, czym próbuje inspirować dialog obywatelski 
w senioralnej grupie wiekowej Poznania, by dążyć 
do osiągnięcia synergii. Na razie na stronie Rady 
dominuje wśród seniorów rola informacyjna (ponad 
80 tys. wejść), niewystarczająca jest natomiast rola 
komunikowania się seniorów, chociaż taką funkcję 
portalu społecznościowego ta strona posiada (ko-
mentarze jako forum). Należałoby systematycznie 
rozwijać w środowisku osób starszych (40% korzysta 
z Internetu) poczucie takiej potrzeby, przekonując ak-
tywną część seniorów (ok. 10-12% całej 123-tysięcz-
nej populacji starszych mieszkańców) do podejmo-

wania, zarówno na stronie, jak też w bezpośrednich 
spotkaniach, dialogu obywatelskiego wokół ważnych 
problemów dla tego środowiska i kraju.
Moglibyśmy zacząć od identyfikacji i sposobów 
przezwyciężania barier rozwoju Poznania jako mia-
sta przyjaznego starzeniu. Do takiej światowej sieci 
miast, tworzonej przez WHO, Poznań właśnie przy-
stąpił. Pamiętajmy przy tym, że oczekiwany dialog 
obywatelski nie jest wartością samą dla siebie, lecz 
narzędziem służącym rozwiązywaniu społecznych 
problemów.
Póki co, przełamujemy barierę braku kontaktów 
i podejmujemy się roli animatora możliwych przecież 
wspólnych przedsięwzięć. Jakich? Zobaczymy, co 
przyniesie dzisiejsze symboliczne spotkanie. Ufam, 
że stanie się ono stałą praktyką, a nie odosobnionym 
przypadkiem.   

Dr Zdzisław Szkutnik (Poznań, 9 maja 2016)
red. MW
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możesz dokonać
 ͫ W Banku
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przelewu
 ͫ W Urzędach Pocztowych
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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

OLEJ Z NASION CZARNUSZKI
marokańskiej marki Efas    Spożywczy,  100% naturalny 

tel. 61 81 15 730                       www.marokosklep.pl

ZAPRASZAMY DO BUTIKÓW    MAROKO SKLEP
POZNAŃ: ul. Mielżyńskiego 18/1, ul. Wielka 9
SUCHY LAS: ul. Jeżynowa 1  

Zawiera kwasy omega-3, omega-6, omega-9, witaminy i minerały 
oraz naturalne antyoksydanty. Jest tłoczony na zimno, nie-
rafinowany, dzięki czemu zachowuje wszystkie swoje cenne 
właściwości. Olej z czarnuszki wzmacnia odporność. Może być 
stosowany wspomagająco w astmie, alergii i łuszczycy. 

POPRAWIA JAKOŚĆ ŻYCIA

Spożywanie oleju z czarnuszki siewnej wpływa ochronnie na komórki 
organizmu oraz korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie układów:
 krążenia – wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholestero-
lu i cukru we krwi,
 odpornościowego – zawarte w oleju naturalne antyoksydanty 
wzmacniają siły obronne organizmu,
 pokarmowego – naturalne związki czynne ochraniają komórki trzustki 
i wątroby oraz wspierają prawidłową pracę przewodu pokarmowego,
 moczowego – olej wspomaga oczyszczanie dróg moczowych z toksyn 
i złogów,
 nerwowego – zawarte w oleju wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz 
fosfolipidy, w tym fostatydylocholina, wspierają procesy zapamiętywania 
i uczenia się.

Zjedz obiad z seniorem!
Obiad w restauracji, zjedzony w miłym 
towarzystwie to dla wielu starszych, 
samotnych osób często jedyna okazja do 
wyjścia z domu, rozmowy, podzielenia się 
wspomnieniami i życiowym doświadczeniem. 
Właśnie rusza w Poznaniu pilotażowa akcja, 
inspirowana warszawskimi „Obiadami dla 
seniorów”, finansowana przez poznańskie 
restauracje.
Centrum Inicjatyw Senioralnych rozpoczyna pilotażowe działanie „Stolik zarezer-
wowany”, które potrwa od początku czerwca do końca września. W przygoto-
waniu i prowadzeniu działań biorą udział stowarzyszenia: Ulepsz Poznań, mali 
bracia Ubogich i Flandria.
„Stolik zarezerwowany” daje samotnym seniorom możliwość zjedzenia, raz w ty-
godniu, obiadu ufundowanego przez restauracje, które zgłosiły się do projektu. 
Seniorom będą towarzyszyć wolontariusze, którzy albo wspólnie z seniorami zje-
dzą posiłek w restauracji, albo przywiozą im obiad do domu.`

Nie tylko posiłek
Ale nie tylko ciepły posiłek jest w tej akcji ważny. Organizatorzy akcji przyznają, 
że celem przedsięwzięcia była chęć odsunięcia seniorów od samotności, podaro-
wanie im jak najwięcej możliwości do rozmowy, dzielenia się, czerpania z relacji 
z życzliwymi ludźmi. Jeszcze innym wymiarem działań jest przekonanie, że to 
zaszczyt towarzyszyć seniorom w rozmowie, móc słuchać ich opowieści, czerpać 
z ich doświadczenia.  
– Nie każdy z nas ma możliwość kontaktu ze starszymi ludźmi, stąd też jesteśmy 
pewni, że w niejednej poznaniance i niejednym poznaniaku wzbudzimy tęsknotę 
za taką potrzebą – dodają organizatorzy akcji.

Przyłącz się do akcji!
Do pilotażu zostało zaproszonych 10 par (senior i wolontariusz) –  seniorów po 65 
roku życia, których samotnością na co dzień opiekują się wolontariusze ze SWP 
Flandria i Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Sponsorami obiadów jest sie-
dem poznańskich restauracji: Oskoma, Cocorico, Olivio, Modra Kuchnia, Yeżyce 
Kuchnia, Pawlina i Sałatta. Każda z restauracji zadeklarowała możliwą dla siebie 
liczbę podwójnych obiadów, które przygotuje dla biesiadników.

Organizatorzy planują rozbudować obiadowe działania, w związku z czym 
zapraszają chętne osoby do kontaktu ze Stowarzyszeniem Ulepsz Poznań:  
tel. 782 784 684 lub email: pawel@ulepszpoznan.pl.

REKLAMA
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9 kroków
w celu  
dobrania  
aparatu 
słuchowego

Prawidłowo dobrany aparat słuchowy, to taki, który daje 
najlepsze zrozumienie mowy zarówno w ciszy, jak i w hałasie, 
a jego brzmienie zbliżone jest do naturalnego. 
Konsultacje ze specjalistami w dziedzinie słuchu są niezbędne, 
aby dokonać diagnozy, przeprowadzić badania, omówić ich 
wyniki i dopiero potem dobrać odpowiedni aparat.

Wybór i dopasowanie aparatu słuchowego w Gabinecie Protetyki Słuchu 
w Poznaniu to proces, który składa się z 9 kroków: 

1. Krótki wywiad medyczny.
Polega na zebraniu informacji 
o stanie zdrowia pacjenta w za-
kresie narządu słuchu.

2. Otoskopia.
Są to oględziny przewodu słu-
chowego zewnętrznego przy 
pomocy narzędzi laryngologicz-
nych: otoskopu lub video oto-
skopu.

3. Diagnostyka słuchu.
To bardzo ważny moment. Pro-
ces diagnostyki słuchu składa 
się z trzech badań:
• badanie służące do oceny 

progu słyszenia (audiometria 
tonalna),

• badanie określające próg 
dyskomfortu, który służy do 
oceny nadwrażliwości słu-
chowej (UCL), 

• badanie informujące o typie 
ubytku słuchu (audiometria 
mowy).

Badania te służą informacji, 
jaką korzyść powinien zyskać 
pacjent z noszenia aparatu słu-
chowego i czego powinien się 
spodziewać.

4. Omówienie wyników badań i za-
proponowanie najlepszego roz-
wiązania.

5. Dopasowanie kilku aparatów 
słuchowych.

6. Sprawdzenie zysku z zastoso-
wanych na wizycie aparatów 
słuchowych.

7. Pobór formy z ucha w celu wy-
konania indywidualnej wkładki 
usznej lub obudowy w przypad-
ku aparatów wewnątrzusznych.

8. Odbiór aparatu słuchowego - 
wizyta instruktażowa.

9. Wizyty kontrolne. 

Gabinet Protetyki Słuchu 

A Aparaty Słuchowe s.c.
ul. Poznańska 18a/1, 60-849 Poznań
tel. 61 22 101 51
poznan@aaparatysluchowe.com
www.aaparatysluchowe.com

Zapraszamy do 
Gabinetu Protetyki 
Słuchu w Poznaniu, 
w którym spotkają się 
Państwo z indywidualnym 
podejściem i profesjonalną 
obsługą, a dobrane przez nas 
aparaty słuchowe pozwolą 
Państwu powrócić do świata 
dźwięków i cieszyć się dobrym 
słyszeniem przez długie lata. 

GazetaSenior.pl



15ZdrowieREKLAMA

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

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

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

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

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

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

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

Zauważalne efekty leczenia już po 7 dniach intensywnej 
rehabilitacji

Salon medyczny ABA MEDICA S.A.
Poznań, ul. Piekary 14/15 (budynek NFZ)
zapisy: tel. 61 852 99 19, kom. 723 186 437
email: sklepmedyczny@abamedica.pl, www.abamedica.pl

Sklep medyczny Cito Sp. z o.o.
Poznań, ul. Zofii Nałkowskiej 59 lok. U1
tel. 61 843 04 01
www.pieluchomajtki.pl

Zapraszamy na 
bezpłatne warsztaty 
pt. Jak opiekować 
się osobą przewlekle 
chorą w domu? 
Dowiesz się m.in. Jak pielęgnować 
chorego, aby uniknąć odleżyn? 
Jak łatwo i bezpiecznie zmieniać 
pieluchomajtki? Jak bezpiecznie 
przemieszczać chorego? 
Skorzystaj z wiedzy naszych 
specjalistów.

Terminy: 30 czerwca, 21 lipca,  
25 sierpnia - godz. 17.00

Miejsce: Poznań, ul. Piekary 
14/15 (budynek NFZ)

Zapisy: tel. 61 852 99 19,  
kom. 723 186 437

Dotyczy także młodych
Nietrzymanie moczu powszechnie uważane jest za problem 
osób w podeszłym wieku, a warto wiedzieć, że dotyczy on także 
osób młodych. Wpływa na to wiele czynników m.in. zaburzenia 
hormonalne, liczne porody, przerost gruczołu prostaty, operacje 
w obrębie miednicy, a nawet choroby o podłożu psychicznym.
To coś więcej niż problem medyczny
Osoby z inkontynencją obawiają się, że w miejscu publicznym 
może dojść do wycieku, co spowoduje nieprzyjemny zapach. Już 
sama myśl o tym jest krępująca, dlatego większość osób zaczyna 
się izolować, rezygnuje z życia zawodowego i towarzyskiego. Co-
raz rzadziej wychodzą z domu, to prowadzi do poczucia osamot-
nienia i obniżenia nastroju.
Nie musi tak być
Z problemem nietrzymania moczu można sobie dziś skutecz-
nie radzić. Kwestię tę dogłębnie przeanalizowała polska firma 
TZMO S.A. z Torunia, która wprowadziła na rynek szeroką gamę 
produktów chłonnych pod marką SENI. W czasie prac nad nimi 
zwrócono szczególną uwagę na komfort, bezpieczeństwo, nieza-
wodność oraz zachowanie pełnej dyskrecji w użytkowaniu.  
Jaki dobrać produkt dla naszych potrzeb?
Dla osób samodzielnych i aktywnych z lekkim nietrzymaniem 
moczu najlepiej sprawdzają się wkładki urologiczne, których 
anatomiczny kształt dopasowany jest do potrzeb mężczyzn oraz 

kobiet. Gdy problem nietrzymania moczu jest większy, osoby 
aktywne mogą wybrać majtki chłonne. Zakłada się je dokładnie 
tak samo jak normalną bieliznę. Można w nich swobodnie ko-
rzystać z toalety, w odróżnieniu do pieluchomajtek. Przy ciężkim 
problemie nietrzymania moczu dobrze sprawdzą się pieluchy 
anatomiczne, które są bardziej chłonne niż wyżej wymienione 
i stanowią tzw. system pieluch otwartych. Podczas korzystania 
z tego wariantu konieczny jest zakup majtek siatkowych do przy-
trzymania pieluchy. Tradycyjne pieluchomajtki dedykowane są 
dla osób leżących. Wymienione produkty występują w różnych 
stopniach chłonności oraz różnych rozmiarach.
W służbie chorym
Wszystkie wyroby SENI są oddychające, nie zawierają lateksu, 
który może uczulać, a boczne falbanki zapobiegają wyciekom. 
Dodatkowo posiadają superabsorbent, którego właściwości anty-
bakteryjne hamują namnażanie się bakterii i dzięki temu niwelują 
nieprzyjemny zapach. Elastyczne przylepcorzepy w tradycyjnych 
pieluchomajtkach gwarantują optymalne dopasowanie do ciała.
Komfort i oszczędność
Odpowiedni dobór produktu to nie tylko komfort i radość życia, 
ale także spora oszczędność. Dlatego warto skorzystać z bez-
płatnych szkoleń i porad specjalistów w salonie medycznym  
ABA MEDICA w Poznaniu. Zapraszamy.

Czy wiesz, że?
Niekontrolowane oddawanie moczu 
dotyczy co czwartej kobiety  
i co ósmego mężczyzny?

Inkontynencja - problem nietrzymania moczu
To temat trudny i wstydliwy dla kilku milionów osób. Dyskomfort z nim związany odbiera radość życia. 
Kobiety, nim zgłoszą się po fachową pomoc, średnio przez dwa lata ukrywają ten problem. W tym cza-
sie próbują radzić sobie z dolegliwościami domowymi sposobami, a to może pogłębić objawy.
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KilKa słów o oKularach progresywnych…
Soczewki w okularach progresywnych posiadają zmienną moc korekcyjną, większą u dołu, a mniejszą u góry soczewki. Mogą więc zastąpić 

używanie dwóch par okularów – tych stosowanych do czytania, czy prac wykonywanych z bliska (z większą mocą korekcyjną), oraz tych, które 
często określa się jako okulary do chodzenia (z mniejszą mocą korekcyjną). Obecnie szkła progresywne oferowane są w bardzo zróżnicowanych 
konstrukcjach. Umożliwia to dobranie odpowiednich soczewek progresywnych do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

czy wiesz, że…
Inteligentne szkła Transitions są oferowane  

w trzech kolorach:

• brązOwyM
• SzaryM
• grafITOwOzIelOnyM

w stanie rozjaśnienia soczewka fotochromowa 
jest przejrzysta, bezbarwna. Pod wpływem 
promieni UV zaciemnia się na wybrany kolor. 
O kolorze swoich soczewek fotochromowych 
możesz zadecydować w momencie zakupu 
okularów.

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

FOTOCHROMOWE OKULARY 
PROGRESYWNE

…i KilKa o oKularach fotochromowych
Okularowe soczewki fotochromowe reagują zaciemnieniem w sytuacji, kiedy 

oddziałuje na nie promieniowanie ultrafioletowe, a więc np. w słoneczny dzień.

Pozostają przejrzyste, kiedy są używane w pomieszczeniu, a po wyjściu na 
zewnątrz, zaciemniają się.

Można więc z nich korzystać podczas wszelkich czynności wykonywanych 
wewnątrz pomieszczeń – czytania, oglądania telewizji, pracy przy komputerze, 
szycia, przygotowywania posiłków, itp. Te same okulary mogą też być używane 
na zewnątrz, jako przeciwsłoneczne podczas spacerów, prac w ogrodzie, 
wyprawy na zakupy, itp.

Szkła Transitions to szkła inteligentne - samoczynnie reagują zaciemnieniem 
na obecność promieni ultrafioletowych i automatycznie rozjaśniają się, kiedy 
tego promieniowania nie ma. Im większe nasłonecznienie, tym okulary są 
ciemniejsze.

wiele Korzyści w jednej parze oKularów
Ogromną zaletą okularów z soczewkami progresywnymi jest ich wielofunkcyjność. Korzystając z takich okularów można wyraźnie widzieć 

przedmioty znajdujące się w różnych odległościach od oczu, nie trzeba wciąż zdejmować i zakładać, czy zmieniać okularów z jednych na drugie.

Jeśli soczewki progresywne są wykonane z materiału fotochromowego zyskują dodatkową zaletę, stając się doskonałym rozwiązaniem dla 
osób, które chcą z nich korzystać również jak z okularów przeciwsłonecznych. 

w domu i w ogrodzie, do czytania i do pieszych wędróweK…
fotochromowe soczewki progresywne to świetny wybór dla każdego, kto chce komfortowo korzystać z okularów. Stanowią one połączenie:

• wielofunkcyjności soczewek progresywnych zapewniających wyraźne widzenie na różne odległości

oraz

• uniwersalności w poziomie zabarwienia, który zapewnia komfort widzenia w różnych warunkach oświetlenia.

fotochromowe okulary progresywne oznaczają wygodę użytkowania, korygują wady wzroku i chronią oczy przed olśnieniem i szkodliwym UV. 
Idealnie sprawdzają się podczas wykonywania wszystkich codziennych czynności, niezależnie od tego czy dotyczą one prac w bliży, czy dali, ani 
od tego czy są prowadzone wewnątrz pomieszczeń, czy na zewnątrz.

Szczegółowe informacje na temat fotochromowych soczewek progresywnych JzO uzyskasz w salonach optycznych na terenie całej Polski.
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SOCZEWKI PROGRESYWNE JZO
Komfortowe widzenie na każdą odległość, w każdej sytuacji

widzenie dali 

widzenie pośrednie

widzenie bliży

Okulary prOgresywne JZO tO:

idealne dopasowanie okularów do potrzeb Twojego wzroku

elegancki wygląd okularów

wygoda użytkowania

dowolność w wyborze opraw, niezależnie od wady wzroku

przejrzystość i komfort widzenia, dzięki wysokiej klasy  

powłokom antyrefleksyjnym

ochrona wzroku przed szkodliwym promieniowaniem UV

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

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

• 

• 

•

•

•

•

ZapewniJ sObie wygOdę kOrZystania  
Z Okularów w różnych warunkach światła

- wybierz soczewki progresywne JZO w wersji  

w inteligentnych kolorach:

FOTOCHROMOWE OKULARY 
PROGRESYWNE

NAJBARDZIEJ 
NATURALNE WIDZENIE

NAJLEPSZY 
KONTRAST WIDZENIA

NATURALNE WIDZENIE  
I DOBRY KONTRAST

szarym BRĄZOWYM GRAFITOWOZIELONYM
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REKLAMA

Dom Opieki Tęczowa Dolina

Zapewniamy: 
• kameralną, rodzinną atmosferę 
• przytulne pokoje 2 i 3-osobowe  
   oraz pokoje hotelowe 
• profesjonalny, wykwalifikowany personel 
• opiekę pielęgniarską w pełnym zakresie 
• terapię zajęciową 
• masaże i rehabilitację 
• 5 posiłków dziennie 
• usługi fryzjerskie  
i kosmetyczne wg potrzeb 
• opiekę duszpasterską 

Dom Opieki Tęczowa Dolina 
ul. Lisiecka 95, 62-571 Stare Miasto 
tel. 66 798 98 33  
www.teczowadolina.domyopieki.pl

Dobry dojazd z autostrady A2

Specjalna 
oferta dla 
osób po  

wylewach

ZAPEWNIAMY:

 
 opiekę lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów,
 rehabilitację,


 
pranie odzieży,


 

pokoje 2-osobowe z łazienkami,


 
pełne wyżywienie – z uwzględnieniem diety 

 wg zaleceń lekarza,


 

tereny spacerowe,


 

opiekę duszpasterską,


 

organizację czasu wolnego 

 
poprzez programy kulturalno-oświatowe,



 

usługi fryzjersko-kosmetyczne

Radosna Jesień  
w Przybrodzie za Przeźmierowem

Pensjonat  
Radosna Jesień 
ul. Kaźmierska 25, 62-090 Przybroda 
radosnajesien@domyopieki.pl

tel. 61 819 38 62
kom. 697 528 113

Odwiedź nas na facebooku: DOM Seniora w Poznaniu

REKLAMA

SChODy już nie  
muszą być barierą!
Z biegiem lat tracimy sprawność, zaczynamy mieć 
problemy z przemieszczaniem się po własnym 
domu, a schody stają się dla nas przeszkodą nie do 
pokonania. Istnieją jednak pewne rozwiązania, które 
niwelują bariery architektoniczne. Poznajmy je. 

Nowoczesne projekty domów to zazwyczaj kon-
strukcje jednopoziomowe, które zapewniają nam 
możliwość bezpiecznego poruszania się po domu 
nawet wtedy, gdy z biegiem lat tracimy sprawność. 
Często jednak zamiast budowania nowego domu 
decydujemy się na remont starego lub z uwagi na 
oszczędność powierzchni wybieramy projekt budyn-

ku piętrowego czy z poddaszem użytkowym. W takim 
momencie warto pomyśleć o tym, że budynek ten ma 
nam służyć przez wiele lat i będziemy zmuszeni po-
ruszać się po schodach w czasach, gdy nie będzie-
my już tak sprawni, jak obecnie. 
Niestety, często okazuje się, że fantazyjnie zapro-
jektowane schody stanowią dla osób starszych 
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przeszkodę nie do pokonania. Takie schody, będące 
trudną do pokonania barierą architektoniczną, skazu-
ją nas na samotność i izolację, a w najlepszym przy-
padku na uzależnienie się od pomocy innej osoby. 
Całe szczęście, że obecnie na rynku możemy zna-
leźć różnego rodzaju windy dla niepełnospraw-
nych, które skutecznie niwelują bariery architekto-
niczne w naszym domu.

Krzesełko schodowe  
– szybko, tanio, prosto
Ten rodzaj windy schodowej to zazwyczaj najszyb-
szy i najtańszy sposób na przystosowanie schodów 
na potrzeby osoby mającej problemy z poruszaniem 
się. Urządzenie to jest stosunkowo tanie i proste w 
instalacji oraz obsłudze. Nie wymaga żadnych przy-
gotowawczych prac budowlanych, a schody - na któ-
rych będzie montowane - mogą być wąskie i strome 
(min. szerokość 70 cm, maksymalny kąt nachylenia 
55 stopni). Krzesła przyschodowe montuje się zarów-
no na schodach prostych, jak i zakręconych, umiej-
scowionych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. 
Instalacja tego podnośnika schodowego polega na 
zamontowaniu do stopni schodów lub do ściany szy-
ny, po której porusza się wagonik jezdny wraz z sie-
dziskiem. Podczas jazdy siedzisko jest zablokowane 
w jednym położeniu, a podnóżek i pasy bezpie-
czeństwa podnoszą komfort i bezpieczeństwo jaz-
dy. Sterowanie windą może się odbywać za pomocą 
pilota albo przełącznika (joysticka), który umożliwia 
jazdę nawet osobom z niewielkimi dysfunkcjami ru-
chu rąk. Maksymalne obciążenie krzesła to około 130 
kg. Urządzenie jest zasilane z baterii prądu stałego 
(akumulatora), dzięki czemu może działać nawet 
podczas braku zasilania w domu.

Platformy schodowe  
dla osób starszych 
Innym rodzajem windy dla niepełnosprawnych, któ-
re skutecznie likwiduje bariery architektoniczne, jest 

platforma schodowa. Ten typ podnośnika schodo-
wego jest skierowany do osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózku inwalidzkim i najczę-
ściej instaluje się go w miejscach użyteczności pu-
blicznej. Ale uwaga – nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby platformę przyschodową zainstalować w domu 
jednorodzinnym czy też budynku firmy! 
Platformy schodowe mają o wiele większy udźwig 
niż krzesła schodowe – z reguły wynosi on około 230-
300 kg. Urządzenia te są także bardziej wymagające, 
jeżeli chodzi o warunki techniczne montażu – scho-
dy muszą być dosyć szerokie (szczególnie schody 
kręcone lub zabiegowe), a kąt nachylenia schodów 
nie może być większy niż 45-50 stopni. Dodatkowo 
przed schodami musi być sporo miejsca, aby platfor-
ma mogła tam osiąść.
Podczas jazdy platformą schodową osoba na wóz-
ku jest zabezpieczona opuszczanymi na czas jazdy 
specjalnymi barierkami. Opcją dodatkową może być 
rozkładane siedzisko, które umożliwia jazdę podno-
śnikiem również osobom starszym i mającym trudno-
ści z poruszaniem się.

Podnośniki pionowe 
do transportu osób na 
wózkach 
Często jako alternatywę dla ukośnych platform przy-
schodowych stosuje się podnośniki pionowe. Ten 
rodzaj windy dla niepełnosprawnych instalujemy 
wówczas, kiedy schody w budynku są zbyt wąskie 
na użycie platformy schodowej lub musimy pokonać 
więcej niż jedną kondygnację. Podnośniki pionowe 
umożliwiają transport więcej niż jednej osoby, często 
zaopatrzone są również w moduł telefoniczny umoż-
liwiający komunikację z kimś na zewnątrz.
Podnośniki pionowe najczęściej wymagają specjal-
nego przyłącza zasilającego (obwód trójfazowy z wy-
łącznikiem różnicowo-prądowym) oraz zbudowania 
fundamentu, na którym można będzie posadowić 
urządzenie.

Więcej informacji o urządzeniach 
dźwigowych przeznaczonych do 
niwelowania barier architektonicznych 
znajdą Państwo na stronie  
www.windy-schodowe.pl.
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Nowatorski 
krem rodzinny 
Zaawansowana profilaktyka oraz 
ochrona i regeneracja przy użyciu 
tylko jednego produktu.
Czy Twoja skóra jest często wilgotna, podrażniona 
i zaczerwieniona? Czy Twoi bliscy cierpią na odleżyny 
i odparzenia? Może wnuk cierpi na pieluszkowe zapalenie skóry? 
Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco –  to 
ten ochronno-regenerujący krem jest właśnie dla Ciebie.

CUDOCELL MAX to innowacyjny, rodzinny krem 
hipoalergiczny o działaniu ochronno- regenerującym. 
Dlaczego możemy pokusić się o określenie 
innowacyjny? Bo jako jedyny produkt na rynku 
zawiera unikalny składnik biopolimer Dibushield 
PRO-HEAL - który powoduje, że działanie kremu jest 
nie tylko szybkie, skuteczne, ale i wielokierunkowe. 
Pierwotnie biopolimer Dibushield PRO-HEAL został 
opracowany i wdrożony w firmie Celther Polska 

Sp. z o. o. w formie unikalnych na skalę światową 
aktywnych, biodegradowalnych opatrunków 
(w technologii chronionej zgłoszeniem patentowym). 
Opatrunek ten nie wymaga zdejmowania, nie ma 
nieprzyjemnego efektu traumatyzacji nowo powstałej 
tkanki. Jest w 100% biodegradowalny, pozostawiając 
odbudowaną tkankę. Jest też doskonałą barierą 
ochronną przed środowiskiem zewnętrznym, która 
zapewnia optymalne warunki do wzrostu komórek 

Pomoc w utrzymaniu czystości w  mieszkaniu/domu

Higiena osobista i pielęgnacja

Wsparcie w codziennych czynościach

Towarzyszenie w codziennym życiu, aktywizacja
społeczna i fizyczna

REKLAMA

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

POLSKA SIEĆ SKLEPÓW

SKLEP Z POMYSŁEM NA WNĘTRZE
REKLAMA
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(a co za tym idzie, procesem leczenia). Dalsze prace badawcze pozwoliły na 
wykorzystanie biopolimeru Dibushield PRO-HEAL w serii kosmetyków oraz 
innych wyrobów medycznych w postaci maści, kremów i żeli.

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

Podrażniona, wrażliwa skóra nie 
musi być problemem!
Seniorzy, ale także osoby młodsze i aktywne fizycznie (np.: dzieci, sportowcy, 
tancerze) narażeni są na otarcia, odparzenia. Skóra w tych miejscach, nawet 
po zaleczeniu, staje się delikatna, wrażliwa, skłonna do podrażnień. Z pomocą 
przychodzi Cudocell Max. Krem ten nie tylko łagodzi istniejące podrażnienia, ale 
także zapobiega ich powstawaniu w miejscu potencjalnego wystepowania.
Krem zawiera dodatkowo 7 wyjątkowo skutecznych składników aktywnych. 
Wszystkie z nich są certyfikowane i dodatkowo wzmacniają działanie ochronne, 
pro-regeneracyjne kremu.
ALANTOINA ma działanie łagodzące, przeciwzapalne i regenerujące. 
Pobudzając podziały komórkowe sprzyja odnowie i gojeniu uszkodzonego 
naskórka. Zmniejsza zaczerwienienie i podrażnienie skóry, działa kojąco, 
zmiękczająco i wygładzająco na uszkodzony naskórek.
AVENACARETM (BETAGLUKAN Z OWSA) jest naturalnym 
betaglukanem, otrzymywanym ze szwedzkiego owsa, który łagodzi podrażnienia 
poprzez pobudzanie aktywności komórek immunologicznych. Przyspiesza 
procesy regeneracji podrażnionej skóry oraz gojenia się ran. Likwiduje także 
zaczerwienienia.
D-PANThENOL to prowitamina B5, która po wniknięciu w skórę przekształca 
się w witaminę B5, czyli kwas pantotenowy. Intensywnie nawilża, łagodzi 
podrażnienia, działa kojąco i osłaniająco na nadwrażliwą skórę oraz ułatwia 
procesy gojenia mikrouszkodzeń skóry.
GLICERyNA dzięki bardzo silnym właściwościom higroskopijnym długotrwale 
nawilża nadmiernie przesuszoną skórę, regulując procesy prawidłowej odnowy 
naskórka.
MEDILAN ULTRATM (LANOLINA) to oczyszczona lanolina, pozbawiona 
wszelkich zanieczyszczeń i alergenów. Imituje naturalne lipidy skóry, poprawiając 
jej barierę ochronną i zmniejszając parowanie wody z jej głębszych warstw. 

Zapobiega wysuszeniu oraz podrażnieniu skóry. Przyspiesza gojenie otarć 
i zaczerwienień. Redukuje szorstkość. Chroni przed infekcjami bakteryjnymi.
TLENEK CyNKU (ZnO) wykazuje działanie ściągające, wysuszające oraz 
antyseptyczne i ochronne na skórę.
WITAMINA F jest mieszaniną Niezbędnych Nienasyconych Kwasów 
Tłuszczowych (NNKT), zwłaszcza kwasu linolowego (C18:2, Omega-6) 
i linolenowego (C18:3, Omega-3). Przywraca funkcjonowanie bariery skórnej, 
poprawia poziom nawilżenia skóry. Witamina F pomaga regenerować błony 
komórkowe i tkanki skórne, dzięki czemu działa intensywnie odżywczo i naprawczo 
oraz zdecydowanie poprawia wygląd i elastyczność skóry.

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

część II

Wbrew pozorom polski złoty nie był pierwszym polskim 
banknotem, a to, co nosimy dziś w portfelu, wcale nie jest 
pieniądzem – to znak pieniądza. O historii pieniądza i jego 
dziejowych zawirowaniach opowiada Ryszard Chwaliński – hi-
storyk, numizmatyk, filatelista oraz kolekcjoner... naparstków. 
A przede wszystkim człowiek z ogromną pasją. 

Banknoty w okresie zaborów
W okresie zaborów i I wojny światowej znajdują się 
w obiegu pieniądze zaborców. W zaborze rosyjskim 
najbardziej popularne są pięciorublówki, funkcjonuje 
również banknot o większej wartości, o nazwie im-
periał, który jest już zabezpieczony pięknym znakiem 
wodnym. Za banknot o nominale 500 rubli z wizerun-
kiem cara Piotra I można było kupić ulicę z kamieni-
cami. A  banknot o nominale 100 rubli z wizerunkiem 
carycy Katarzyny nazywano „Katieńka” (fot. 1). Mia-
sto Częstochowa, aby pozyskać środki do swojego 
budżetu, wydawało własny banknot o nominale 5 ko-
piejek. Niektórzy zaborcy emitowali banknoty z na-
pisami w różnych językach, w tym w języku polskim. 
Korony w zaborze austriackim miały właśnie takie 
napisy (fot. 2).

Marka polska
Pod zaborami obowiązywały waluty zaborców. W ra-
mach zjednoczenia państwa, po odzyskaniu niepod-
ległości, postanowiono ujednolicić także walutę, 
a przy okazji wprowadzić porządek w tym całym wa-
lutowym zamieszaniu. Pierwszym banknotem, wpro-
wadzonym po odzyskaniu niepodległości, była marka 
polska (1916 r.). Tak naprawdę wyemitowały ją jesz-
cze ówczesne władze okupacyjne. Banknoty wyda-
no na papierze gazetowym. Prawdopodobnie do ich 

produkcji użyto mniej chloru, dzięki czemu zachowały 
się do dzisiaj. Znalazł się na nich orzeł jagielloński, 
a pierwszą serię poznamy po napisie „jenerał” (fot. 3), 
która już rok później została zmieniona i zastąpiona 
polskim napisem „generał”. Ciekawostką jest banknot 

o nominale 1/2 - pół marki polskiej. 
W wolnej Polsce powołano Polską Krajową Kasę 
Pożyczkową, czyli pierwszy Polski Bank Centralny, 
która emitowała banknoty z serii historycznej biorąc 
pod uwagę względy propagandowe. Pierwsze pol-
skie marki zostały wydrukowane w Polsce, miały mo-
tywy patriotyczne. Umieszczono na nich wizerunek 
Tadeusza Kościuszki i Emilii Plater, a także Królową 
Jadwigę. (fot. 4).

Wkrótce zaczęto drukować spore ilości marek pol-
skich. Niestety przyszła ogromna inflacja. Na rynku 
pojawia się mnóstwo gotówki, ale brakuje towarów. 
Drukuje się coraz większe nominały. Fabryka papie-
rów wartościowych nie nadąża z produkcją. Rozpo-
czyna się problem z pozyskaniem papieru, w związku 
z czym duże nominały drukowane są na mniejszych 
formatach. Wcześniej rozmiar banknotu wprost ko-
munikował jego wartość – mały format oznaczał niski 
nominał, duży format duży nominał. Kryzys sprawia, 
że ludzie powracają do wymiany towarowej. 
Hiperinflacja przelała czarę goryczy. Sejm ustawo-
dawczy podjął uchwałę, aby wprowadzić polskiego 
złotego.

Polski złoty
Po odzyskaniu niepodległości od początku oczeki-
wano wprowadzenia w miejsce marki, waluty iście 
polskiej. Toczyła się gorąca dyskusja dotycząca na-
zwy przyszłej narodowej waluty. Czy ma to być polski 
„złoty”, czy „Lech”? Lech nawiązywał do historycz-
nych krain i ich mieszkańców: Lecha, Czecha i Rusa, 
i miał silnie piastowski charakter. Ostatecznie jednak 
zdecydowano się na „złotego”.
Decyzja o wyborze zapadła już w roku 1919, ale jej 
wprowadzenie w praktyce opóźniło się o kilka lat 
i zbiegło się z ważną reformą, reformą Grabskiego, 
która uzdrowiła polskie finanse. Władysław Grabski 
zaciągnął pożyczki w różnych krajach, co dało po-
krycie nowego polskiego złotego w kruszcu. Grabski 
dokonał wymiany pieniędzy w stosunku 1 zł do 1,8 
mln marek polskich, a parytet ustalono na zasadzie 
0,1687 kruszcu za 1 złotego. Pierwsze polskie złote 
zostały zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. 
Później powołano również Narodowy Bank Polski. 
Pieniądze Grabskiego były w obiegu i funkcjonowały 
do września 1939 roku.
Wprowadzono nominały 100 i 200 zł, a także 1000 
i 5000, które to w wyniku przestępczego incydentu 
nigdy nie weszły do obiegu. Wspomniane dwa naj-
wyższe nominały wydrukowano w Londynie, skąd 
musiały zostać przetransportowane statkiem do Pol-
ski. Wszystkie skrzynie z banknotami o nominałach 
1000 i 5000 zł zostały skradzione. Złodzieje wpadli, 
ponieważ wprowadzali na rynek banknoty, które ni-
gdy oficjalnie nie zostały dopuszczone do obiegu.
Brak kruszcu przełożył się na problem z biciem mo-
net. W wyniku tego bilon miał postać papierową, tzw. 
banknotów zdawkowych. W późniejszym czasie bra-
kowało nawet papieru do druku banknotów. Posta-
nowiono, że wykorzysta się stare polskie marki i na 
nich wydrukowane zostaną odpowiedniki nowego 
polskiego bilonu, czyli grosze. W praktyce na po-
łówce banknotu o nominale 500 000 marek polskich 
nadrukowywano nominał 1 grosz. Takie rozwiązanie 

Hobby
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Ryszard 
Chwaliński 
– historyk, numizmatyk i człowiek z pasją. 
Kolekcjonuje banknoty oraz monety, a także 
naparstki z różnych stron świata. Aktywnie 
działa we Wrocławskim Oddziale Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego oraz Sto-
warzyszeniu Kolekcjonerów we Wrocławiu. 
Autor licznych publikacji o tematyce numi-
zmatycznej. Za swoje zbiory został odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezy-
denta śp. Lecha Kaczyńskiego. Szczególnie 
blisko współpracuje z Narodowym Bankiem 
Polskim organizując wspólnie z Oddziałem 
Okręgowym we Wrocławiu wiele ciekawych 
spotkań i wystaw propagujących i upo-
wszechniających wiedzę na temat wartości 
kolekcjonerskich. Popularyzuje wiedzę 
numizmatyczną również wśród dzieci m.in. 
prowadząc lekcje o historii pieniądza, za-
szczepiając pasję do kolekcjonowania od 
najmłodszych lat.

stosowano nie tylko w Polsce.
W 1939 roku okupanci wprowadzili na przedwojen-
nych banknotach 100 zł nadruk, po czym wprowa-
dzono je do obiegu, pod sztandarem Generalnego 
Gubernatorstwa. Banknoty bez tego charakterystycz-
nego nadruku stały się bezwartościowe. 
Współcześnie Narodowy Bank Polski wydaje bank-
noty kolekcjonerskie, które warto mieć, bo banknot 
to nie tylko kawałek naszej historii, ale i świetna za-
bawa.

Monety 
Monety zawsze były bardzo ważnym elementem sys-
temu monetarnego, ale i propagandowego każdego 
władcy. Miały tak duże znaczenie, ponieważ przed-
stawiały postać króla, a król był pomazańcem bożym, 
był uświęcony - wszelka władza pochodzi od Boga. 
Popularność i popyt na monetę srebrną i złotą wiąże 
się ze zjawiskiem tezauryzacji, czyli gromadzeniem 
dóbr, zabezpieczeniem na czarną godzinę. Kobie-
ty na Bliskim i Dalekim Wschodzie były i są do dziś 
zabezpieczane przez złote monety. Z drugiej strony 
współczesne monety mają wyjątkowe walory arty-
styczne, są niesamowicie wręcz dopracowane.
Bardzo interesują mnie monety z wizerunkami zwie-
rząt, kolekcje „Ochrona środowiska” i „Zwierzęta 
świata”, a mniej tzw. główki, czyli monarchowie i bo-
haterowie. Teraz emitowana jest przepiękna seria: 
„Skarby Stanisława Augusta”. Tak, to właśnie nasz 
kraj wydawał najładniejsze monety w Europie. Mie-
liśmy zdolnych grafików, którzy pracowali z bene-
dyktyńską dokładnością. Królowie sascy kochali się 
w naszych monetach z uwagi na ich stopień dopra-
cowania i trudność podrobienia. Najpiękniejsze mo-
nety powstawały za króla Augusta II Mocnego, który 
bił je dla swojej faworyty. Dziś Narodowy Bank Polski 
emituje tzw. monety okolicznościowe, w niskich na-
kładach np. kilku tysięcy. Urzekają mnie, bo wyrażają 
jakąś myśl. Choćby moneta z wizerunkiem naszego, 
polskiego rysia. Jak się spojrzy na takiego rysia, na 
jego pędzelki na uszach, to człowiekowi się miękko 
robi, ma się litość, kocha się tego zwierzaka. Albo 
węgorz – na tej małej przestrzeni, jaką grawer ma do 
dyspozycji, jest pokazane, jak ten węgorz się wije, 
jaki jest piękny. To budzi ogromną sympatię. Widząc 
na monecie motyla papillona, odnosi się wrażenie, 
że on się porusza, macha skrzydłami. To złudzenie 
optyczne, oszukanie naszych zmysłów powoduje, że 
chcemy je mieć. Na tym polega urok i magia monety 
– na wzbudzaniu w nas uczuć, emocji. Oczywiście, 
wiele zależy od kompozycji. To artysta musi mieć wi-
zję tego małego dzieła sztuki, musi ująć wszystkie 
myśli, które chce przekazać, a w przypadku kolekcji 
zwierzęcych często przedstawić na monecie także 
środowisko, w którym ten zwierzak żyje. Trudno jest 

na tak małej powierzchni umieścić wszystkie te ele-
menty. Osiąga się to m.in. dzięki takim zabiegom, jak 
głębokość bicia. 
Monety kolekcjonerskie są zwykle nieco grubsze 
i większe niż te obiegowe, znane z naszych portmo-
netek. Czasem są także wzbogacone innymi elemen-
tami, do niektórych monet dodaje się np. kamienie, 
złoto, srebro, platynę. Ja porównuję nasze monety do 
szkoły polskiego plakatu. Kiedyś to plakat robił takie 
wrażenie, przyciągał, a teraz to robi moneta. Podzi-
wiam tę skromność środków artystycznego wyrazu 
i celność skrótów myślowych artystów.
Narodowy Bank Polski wydał np. monetę z okazji 150 
lat Politechniki Warszawskiej. To wyjątkowa moneta, 
ponieważ z jednej strony przedstawia menisk wypu-
kły, a z drugiej menisk wklęsły. Prezentuje myśl na-
ukową, która zawsze stała za politechniką, a oddano 
ją poprzez ten właśnie unikalny kształt, notabene, 
bardzo trudny do uzyskania. Narodowy Bank Polski 
ma dziś specjalny plan emisyjny monet dla pasjona-
tów, co chwilę pojawiają się arcyciekawe nowości. 

W Polsce pierwsza moneta kolekcjonerska z wize-
runkiem Mieszka i Dąbrówki została wyemitowana 
w 1966 roku. Była to srebrna 100-złotówka. Niełatwo 
było ją zdobyć, bo po pierwsze należało zapłacić za 
nią 100 zł, co wtedy było bardzo dużą sumą, a po 
drugie przynieść taką samą ilość srebra, z jakiej zo-
stała wybita.  

Wysłuchała Linda Matus
W materiale prezentujemy zdjęcia banknotów pochodzą-

cych z kolekcji Ryszarda Chwalińskiego.

REKLAMA
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Pensjonat Bursztyn
w Pobierowie
zaprasza na wypoczynek nad morzem

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

Dla grup zorganizowanych  
i indywidualnych gości!

Specjalna oferta z wyżywieniem. 
Dostępne terminy!

Pensjonat Bursztyn
ul. Mickiewicza 48
72-345 Pobierowo

tel. 605 062 093
www.pensjonatbursztyn.pl

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.

Jednodniowe wycieczki dla starszych 
i samotnych osób
Są ludzie, których nie stać nawet na jeden dzień spędzony na łonie natury,  
z dala od miasta. Ludzie starsi, schorowani, którzy nie mają rodziny albo ich 
bliscy dawno o nich zapomnieli… To właśnie dla takich osób Stowarzyszenie 
„mali bracia Ubogich” organizuje jednodniowe wycieczki.

W maju pani Zofia skończyła 85 lat. Nie ma rodzi-
ny. Porusza się o kulach, sama nie wyjdzie z domu. 
Zostało jej tylko wspomnienie wakacji sprzed lat. 
I okno… To w nim spędza większość dnia, to tam ła-
pie promienie słońca. – Patrzę na ludzi, na tę zieleń 
piękną, a mój żywot zamyka się w czterech ścianach. 
Tęsknię za zieloną trawą, szumem drzew i mleczami 
na łące… – wyznaje.
Takich osób jak pani Zofia jest znacznie więcej. A lato 
to właśnie ten czas, kiedy aż chce się wyjść z domu, 
wyjechać z miasta, by pospacerować leśną ścieżką 
lub usiąść nad brzegiem jeziora.
– Starsze samotne osoby latem spędzają całe dnie 
w czterech ścianach swoich dusznych mieszkań – 
mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia 
„mali bracia Ubogich”, które pomaga osamotnionym 
starszym osobom.  – One nie mają szans na samo-
dzielny wakacyjny wyjazd: przez stan zdrowia, ogra-
niczoną mobilność, trudną sytuację finansową. Co im 
pozostaje? Zazwyczaj okno i telewizor.

Kilka godzin za miastem 
i serce się raduje
Z potrzeby pomocy i wsparcia takich osób jak pani 
Zofia zrodził się pomysł na jednodniowe wycieczki za 
miasto dla podopiecznych Stowarzyszenia. Ruszyła 
właśnie kolejna edycja wakacyjnej akcji.
– Tych kilka godzin za miastem to dla naszych pod-
opiecznych wielka rzecz – przekonuje Joanna Ja-

worska, koordynatorka wolontariatu w Stowarzysze-
niu. – Tam, na łonie przyrody, z dala od miejskiego 
hałasu mogą odpocząć od samotności i problemów, 
spędzić czas wśród ludzi. Zwłaszcza, że oprócz zie-
leni i świeżego powietrza, mają wolontariuszy, któ-
rzy służą ramieniem, pomogą wsiąść do autokaru, 
przejść kilka kroków.
Potwierdzają to słowa 90-letniej pani Krystyny, pod-
opiecznej Stowarzyszenia: – Najbardziej podoba mi 
się to, że się ludzi starszych, niepełnosprawnych wy-
ciąga z domu, z samotności, z tych czterech ścian, 
z tego patrzenia w sufit. Że można wyjechać, nabrać 
sił, odpocząć. Ja tak bardzo na to czekam, chociaż 
wiem, że to masę trudu kosztuje…

Na rzecz starszych i samotnych osób
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” działa w Pol-
sce od 2002 roku w Warszawie, Poznaniu i Lublinie. 
Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 
Działa w ramach sieci stowarzyszenia «petits frères 
des Pauvres», które powstało w 1946 roku we Francji 
i istnieje w 10 krajach w Europie i Ameryce. Celem 
stowarzyszenia jest pomoc samotnym starszym oso-
bom, przeciwdziałanie marginalizacji tej grupy ludzi 
i łamanie stereotypów dotyczących starości.

Pomóc może każdy
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”  jednorazowo 
może zabrać na wycieczkę 30 osób. A pod opieką 

stowarzyszenia znajduje się blisko 300 samotnych 
starszych ludzi w Warszawie, Poznaniu i Lublinie. 
Dlatego jeśli możesz pomóc – zrób to. Dzięki Tobie 
kolejna starsza, osamotniona osoba będzie mogła 
choć na jeden dzień opuścić swoje cztery ściany i po-
czuć, jak za dawnych lat, powiew świeżego powie-
trza, będzie mogła nasycić oczy widokami innymi niż 
ten jeden, wciąż ten sam, widziany z okna…
Również Gazeta Senior wspiera przedsięwzięcia 
stowarzyszenia, przekazując pieniądze z programu 
Otwarci 50+.

Akcję Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” 
można wesprzeć na stronie 
www.malibracia.org.pl/wakacje/
Aby uzyskać szczegółowe informację prosimy 
o kontakt z Joanną Mielczarek:
e-mail: info@malibracia.org.pl, tel. 501 151 045
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Jeśli cierpisz na cukrzycę, masz problemy z sercem, ze skórą, pobyt w uzdro-
wisku w Świnoujściu pomoże Ci w wyjściu z choroby. Uzdrowisko specjali-
zuje się także w leczeniu schorzeń pulmonologicznych, reumatologicznych, 
laryngologicznych oraz otyłości.

Uzdrowisko dla seniora
Regionalny Ośrodek 

Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”

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

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

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

Jesień  
w Uzdrowisku Świnoujście

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

z basenu, jacuzzi oraz strefy saun

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń
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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
marketing@holtur.pl, www.holtur.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg - Podczele”

Pobyt  
z zabiegami

7 dni 
od 520 zł 

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

Po zdrowie do Podczela
przez cały rok

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

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

• codzienna poranna 
gimnastyka prowadzona przez 
fizjoterapeutę,

• trzy godziny bezpłatnego 
korzystania z roweru w pobycie

LATO NAD BAŁTYKIEM  
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

10.07 - 18.07 oraz 23.07 - 31.07.2016 Penzjonat Pegaz jest położony w zacisznym, 
urokliwym miejscu w Karkonoszach, w pobli-
żu wyciągu na Małą Kopę - przystanek 
u podnóża Śnieżki.
Nasz zespół pomoże Państwu zorganizo-
wać jednodniowe wycieczki do Drezna, 
Pragi, Wiednia, Skalnego Miasta itp. 
z wyjazdem spod ośrodka.

• serwujemy domowe posiłki
• oferujemy możliwość zorganizowania wieczorków 

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

biesiadowania
• na terenie ośrodka do Państwa dyspozycji 

jest tenis stołowy i bilard
• goście mogą skorzystać także 

z rehabilitacji, masaży i zabiegów spa

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

Pensjonat przyjazny seniorom!

Stare miasto Rodos
Nie tylko wspaniała pogoda przyciąga turystów do pobytu na tej malowniczej greckiej wyspie. Niezwykle 
ciekawe, a wręcz niezwykłe dzieje miasta kuszą, by je poznać i na własne oczy zobaczyć, jak historyczne 
mury komponują się z dzisiejszą nowoczesnością.
Na słonecznej wyspie 
Rodos, nad portem Mandra-
ki, góruje ogromny zamek 
Wielkich Mistrzów. Sam 
zamek jest odgrodzony 
murami i bramami od reszty 
miasta, a miasto oddzielone 
od portu wysokimi na 12 
metrów obronnymi basztami 
i murami z blankami. Poło-
żona na szlaku handlowym 
Rodos od dawna rozwijała 
się dzięki handlowi. To tutaj 
stał jeden z cudów starożyt-
nego świata, podobno przy 
wejściu do portu. Trzęsienia 
ziemi i podboje powodowa-
ły, że miasto było burzone 
kilkakrotnie, ale po każdym 
kataklizmie odbudowywano 
je. Zewnętrzne mury miasta 
pochodzą z czasów Joan-
nitów, natomiast wewnątrz 
murów budynki i budowle to 
mieszanina z różnych epok. 
Najwcześniejsze są funda-
menty helleńskie, na nie 
nałożyły się warstwy rzym-
skie i bizantyjskie, a później 
arabskie.
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Skomplikowane 
dzieje Rodos
Arabom wyspę odebrali Wenecjanie, po nich 
nastali Turcy, którym wyspę odebrał bizantyj-
ski Aleksy I w czasie pierwszej krucjaty. Dalej, 
już prosto od Bizancjum, wyspę kupili Joan-
nici, którzy utracili ją w 1523 roku na rzecz 
Sulejmana Wspaniałego. Od Turków w 1912 
roku Rodos przejęli Włosi, ale po upadku 
Mussoliniego na wyspie pojawili się Niemcy 
i wymordowali Żydów. Po wojnie wyspą za-
rządzali Brytyjczycy i w końcu dopiero w 1947 
roku ONZ przekazała Rodos Grecji. Więc je-
śli ktoś twierdzi, że mieliśmy skomplikowaną 
historię, to co mają powiedzieć Rodyjczycy?
Włosi w okresie swojego panowania odkopa-
li Akropol na wzgórzu Smitha i zbudowali na 
nowo stadion i amfiteatr, a widoczne z daleka 
kolumny starej świątyni to zebrane przypad-
kowo elementy. Ponadto wybudowali na tere-
nie portu z czasów helleńskich teatr i ratusz 
w narodowo-socjalistycznym stylu.
Wspaniale musiało wyglądać miasto Rodos 
z akropolem na wzgórzu i liczbą 100 tysięcy 
mieszkańców. Wspaniale musiała wyglądać 
wyspa ze świątynią Zeusa na szczycie Atavi-
ros (1215 m n.p.m.), równie pysznie, jak Ko-
los, podobno stojący w porcie.
Joannici pozostawili po sobie stare miasto. 
Potrafili i lubili budować ogromne siedziby 
i później tracić je na rzecz Turków. Tak było 
z twierdzą w Akko, skąd przenieśli się na Ro-
dos, a następnie na Maltę, gdzie też zbudo-
wali ogromne forty w La Valletcie.

Spacer po starym 
mieście
Na Starym Mieście w Rodos życie płynie 
wartko. Mnóstwo sklepów z pamiątkami, bi-
żuterią, wyrobami z całego świata, dużo ka-
wiarni i gastronomii wszelkiego rodzaju, stare 
mury, stare domy, tajemnicze przejścia. Ła-
two się zagubić tak z mapą, jak i bez niej, tym 
bardziej, że w tym labiryncie wąskich kamien-
nych przejść co krok widać zapierające dech 
obrazki. Przemykają skutery po mozaikowej 
nawierzchni, a gdzieniegdzie stoją małe sa-
mochody. Jak tam dojechały, kiedy naokoło 
same wąskie przejścia? Spacer po starym 
mieście w lekkim oddaleniu od głównego cią-
gu pozostawia niesamowite wrażenie.

Minarety i mozaiki
Najmniej na Rodos zmieniali Grecy mieszka-
jący tam od zawsze, jak twierdzą i z czego 
są dumni. Na dziedzińcu przed zrekonstru-
owanym przez Włochów pałacem Wielkich 
Mistrzów zwykle jest sporo zwiedzających. 
Dziedziniec wyłożony kamykami ustawionymi 
na sztorc to chochlaki, słynne mozaiki. Są tu 
też ławeczki i można ochłonąć w cieniu; obok 
ogrody.
Tych ogrodów wśród starej zabudowy jest 
całkiem sporo, tylko trzeba skręcić inaczej niż 
wszyscy turyści. Wtedy też dojrzymy ochro-
nione daszkiem ruiny z czasów Bizancjum, 
za których zachowanie zapłaciła Unia Euro-
pejska, o czym świadczą stosowne tabliczki. 
W Rodos kościoły były przekształcane w me-
czety i tak już zostało. Dlatego nad miastem 
górują wieże minaretów.
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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

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

Za dnia i nocą
Dla miłośników średniowiecznych 
fortyfikacji to wymarzone miejsce. 
Od strony lądu fortyfikacje z fosą, 
od strony morza wysokie na 12 
metrów, równie imponujące mury 
z basztami, a do tego jeszcze wy-
chodzące w morze umocnienia 
zamykające port.
Uchodźcy z Afryki i Azji zamiesz-
kują sobie w parku u podnóża 
zamku i pojawiają się w porcie 
dopiero wieczorem, wyciągając 
rękę po żebraczy grosz, bo choć 
życie toczy się przez cały dzień, 
to jednak wieczorem ludzie są 
przyjaźniejsi.
W zależności od upodobań zwie-
dzanie starego miasta można od-
bywać o każdej porze dnia i nocy, 
ja preferuję wczesne poranki, gdy 
jeszcze nie ma skwaru i widać bu-
dynki bez tych wszystkich markiz 
i osłon przeciwsłonecznych. Dla 
kupujących wczesne popołudnie 
będzie najlepszym czasem – 
sprzedający już myślą o wieczor-
nej sjeście. A wieczorami warto 
wejść do położonych na drugim 
i trzecim piętrze restauracji z wi-
dokiem na port w zachodzącym 
słońcu lub później, po zmroku, 
popatrzeć na cumujące wyciecz-
kowce.
Bajkowa to wyspa.

tekst i zdjecia: Jerzy Dudzik

REKLAMA

Giełda ofert turystycznych dla seniora28
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Mega-Med

Hotel Gromada w Busku-Zdroju

Maxcom S.A.

Promedica24

Top Shop

Mrs. Sporty Zabrze

Centrum seniora Angel Care

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Sanatorium Kamienny Potok

Przygodowo-Podróże

Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

Ayurvedik

Uzdrowisko Wysowa S.A.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Pałac Poraj

Gabinety Fizjoterapii Novina 
Poznań

Butterfly-Biomagnetic-System

Hotel Bardo

Vitacorn Sp. z o.o.

Grota Solna Galos

Centrum Handlowe Astra

Kuźnia Kondycji

Instytut Zdrowia Człowieka

Mrs Sporty Wrocław-Fabryczna

Medyk Jawor

Biuro Turystyczne Elin

Mega Med

Szkoły dla Dorosłych Progres

Green

BOT Podróżnik

Centrum Medyczne neoMedica

Sanatorium „Włókniarz”  
Busko-Zdrój

Natural Pharmaceuticals  
Sp. z o.o.

Audio-Lab Aparaty Słuchowe

Centrum Rehabilitacyjno 
-Opiekuńcze Salwator Park

Orbic Polska

Fabryka Materacy Janpol

Kinetex opaski ortopedyczne

Holistic Care Sp. z o.o.

Dzienny Dom Opieki Medycznej 
Senior Active

SuperSeniorzy.pl  
senioralny panel badawczy

2016

 ͫ Aparatus Aparaty Słuchowe
 ͫ Mariola Linka
 ͫ Stowarzyszenia Psyche Soma Polis
 ͫ Dom Wczasowy Szum Fal
 ͫ Gabinet Podologiczny Sensi
 ͫ Sanatorium Zbyszko
 ͫ Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im. 
Jana Pawła II
 ͫ Ośrodek Psychoterapii „Przystań”
 ͫ Krakowska Opera Kameralna
 ͫ Mark-Med
 ͫ Aparaty Słuchowe Anna Derewiecka
 ͫ POLONEZ wypoczynek sport rehabilitacja
 ͫ Hopferówka
 ͫ FITSWIM CENTRUM PŁYWANIA I FIT-
NESS
 ͫ AK Fizjoterapia
 ͫ Ośrodek Wczasowy Komandor
 ͫ Telemedycyna Polska S.A.
 ͫ Radosny Dom Monika Wlachos

 ͫ Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny  
„Marzenie”
 ͫ HERBALMED
 ͫ Polska Róża
 ͫ Hotel Krokus
 ͫ Pensjonat Skalny Brzeg
 ͫ Poznański Dom Pogrzebowy
 ͫ AQUAPOS
 ͫ Ranbaxy (Poland) sp. z o.o. a SunPharma 
company
 ͫ Centrum Mobilności
 ͫ Centrum Opieki Domowej Helpmed
 ͫ Biuro Podróży Buksa Travel
 ͫ KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.
 ͫ Domki całroczne - wynajem
 ͫ www.Seniorra.pl
 ͫ Spiżarnia Miodowa  
- produkcja miodu i edukacja

 ͫ Gmina Długołęka
 ͫ Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda

 ͫ Activ Medica - rehabilitacja
 ͫ Sklep Medyczny
 ͫ Sanatorium Willa York Medi&Spa
 ͫ Ośrodek Wspierania Rozwoju Osobistego 
Gąski
 ͫ Albatros*** SPA & SKI
 ͫ Aleman Travel
 ͫ Montebello Business & SPA
 ͫ LaLoba Centrum Kobiet
 ͫ Medicus Agencja usług opiekuńczo  
- pielęgniarskich
 ͫ Florian Travel
 ͫ Tristan Hotel & SPA
 ͫ Narodziny Piękna

Już blisko 90 firm i organizacji 
przystąpiło do programu Otwarci 50+
(na dzień 17 czerwca)

Więcej na stronie internetowej 
www.gazetasenior.pl/otwarci50/
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608 294 374
607 173 504
61 842 90 52

KAMIENIARSTWO
pn-pt 10-18
sob 10-14

oferujemy granity z całego świata

zapewniamy bezpłatny transport na terenie Poznania i w odległosci 
30 km od Poznania

podnosimy zapadnięte nagrobki, układamy kostkę granitową 
i pozbruk koło nagrobków

zapewniamy pełen zakres usług w zakresie liternictwa, 
rzeźb, tablic nagrobkowych i zdjeć na nagrobkach

oferujemy wazony, misy, lampiony

wykonujemy również: parapety, schody, blaty 
kuchenne i łazienkowe od 350 zł/m2

10%
dla emerytów 

i rencistów 
powyżej kwoty 

2200 zł,
raty

tanie nagrobki granito
we 

od 1500 zł

do 3 lat gwarancji

www.kamieniarstwo-andlok.pl

ul. Unisława 6a
Poznań 

Antoninek
dojazd autobusami: 57, 66

nowy
adres

Poznań, ul. Dąbrowskiego 139
tel. 61/843 62 37

tel. kom. 781 999 551 
tel. kom. 601 999 551

pn - pt 9.00 - 18.00, sb. 10.00 - 14.00
www.nagrobki-wicherek.pl

Oborniki, ul. Kasztanowa 4
tel. 61/29 60 320

tel. kom. 601 999 551
czynne codziennie od 10.00 - 18.00
www.nagrobki-oborniki.pl

Gazeta Senior  
Poznań tylko  
24 zł za cały rok

Prenumerata
z dostawą do domu

Dostąpne są również  
wydania Gazeta Senior 

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

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

Dane Zleceniodawcy (Prenumeratora):
Imię i Nazwisko

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

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

6  
wydań

4  
wydania Pytania dotyczące prenumeraty tel. 505 151 952

Wrocław (tylko 24 zł 
rocznie) dwumiesięcznik

Kraj (tylko 20 zł rocznie)
kwartalnik

Prenumerata

6  
wydań
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Miłostowo
Cmentarz Komunalny nr 1
tel. 61 878 02 20
Junikowo
Cmentarz Komunalny nr 2
tel. 61 867 65 71

Zakład Kremacji
Miłostowo
tel. 61 872 80 01

Ul. Woźna 15a 
61-777 Poznań
tel. 61 853 19 43, 
fax 61 852 93 20

Ul. Grunwaldzka 305
60-179 Poznań
tel. 61 867 65 71
fax 61 867 60 01

Ul. Gnieźnieńska 36
61-021 Poznań
tel. 61 872 40 14
fax 61 872 40 14

Bezpłatne porady 
w sprawach 

pogrzebowych przez 
24 h na dobę

Universum Spółdzielnia Pracy
Jedna z najdłużej działających w Wielko-
polsce i jedna z największych firm po-
grzebowych w Polsce. Jej tradycja sięga 
lat 60. XX wieku. Od 1975 roku zarządza 
dwoma poznańskimi cmentarzami. W Pol-
sce jest prekursorem kremacji, które prze-
prowadza od 1993 roku. Firma świadczy 
kompleksowe usługi związane z organiza-
cją ceremonii pogrzebowej, oferuje sze-
roki wybór trumien, wieńców oraz odzie-
ży okolicznościowej, jak również usługi 
związane z opieką nad grobami dla osób, 
które z różnych powodów same nie mogą 
odwiedzać mogił swoich bliskich. Własna 
baza transportowa pozwala na przewóz 
zmarłych na terenie całej Europy. Naj-
wyższego standardu świadczonych przez 
Universum usług dowodzą wielokrotne 
wygrane w przetargach na organizację 
pochówków zlecanych przez poznański 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz 
liczne certyfikaty jakości.

www.universum-poznan.pl

61 853 19 43

Dlaczego warto 
sporządzić testament
W dzisiejszych czasach testament nie dotyczy tylko 
ludzi majętnych, a jego sporządzenie może odbyć 
się w każdej chwili, niezależnie od stanu naszego 
zdrowia. Spisanie tego dokumentu zawczasu 
pozwoli nam uniknąć sporów i konfliktów rodzinnych 
oraz może oszczędzić nerwowej atmosfery przed 
pogrzebem.
W tym miesiącu pragniemy podzielić się z Państwem 
najważniejszymi informacjami na ten właśnie temat.

Sporządzenie testamentu zależy wyłącznie od testatora, 
czyli osoby, która chce zdecydować o losach swojego ma-
jątku. Decyzję tę trzeba podjąć świadomie i autonomicznie, 
gdyż testament napisany np. pod wpływem groźby będzie 
nieważny. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza gdy ktoś z na-
szych krewnych, zapewne nie bezinteresownie, namawia 
nas albo nawet nęka, byśmy taki zapis sporządzili.

Jeśli mamy dzieci…
… to one ustawowo dziedziczą po nas. W przypadku 
jednego dziecka nie ma problemu, kto dostanie po na-
szej śmierci mieszkanie. Jeśli jednak mamy dwoje dzieci, 
warto, abyśmy posiadając dwie nieruchomości, przepisali 
jedną z nich na jedno dziecko, a drugą – na drugie. W ten 
sposób unikniemy sytuacji, gdy dzieci zostaną współ-
właścicielami obu nieruchomości; w takich sytuacjach 
nierzadko dochodzi do konfliktu pomiędzy rodzeństwem. 
Należy dodać, iż takiego zapisu można dokonać tylko 
w testamencie notarialnym. 
Jeśli jesteśmy w związku małżeńskim, każde z małżon-
ków musi testament sporządzić oddzielnie – nawet, jeśli 
widnieje w nim ten sam zapis. 

Nic dla małżonka
Osoby pozostające w związku małżeńskim, ale bez-
dzietne, sporządzając testament mogą przepisać mają-
tek nawet obcym ludziom. Ale jeśli go nie sporządzą, ich 
majątek ustawowo przejdzie na małżonka, rodziców lub 
rodzeństwo. Warto wiedzieć, że małżonkowi, nawet jeśli 
posiadamy z nim tzw. rozdzielność majątkową przysługu-
je zachowek, a jedynym sposobem, by go nie dostał, jest 
wydziedziczenie.

Majątek dla wnuka
Dziadkowie nierzadko chcą zabezpieczyć finansowo swo-
je wnuki. Zdarza się jednak, że choć kochają wnuki, nie 
mają zaufania do ich rodziców, a swoich dzieci, bądź są 
z nimi w konflikcie. I z tej sytuacji jest wyjście – wystarczy 
zastrzec w testamencie, że majątek przekazywany wnu-
kom nie będzie objęty zarządem sprawowanym przez ro-
dziców. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że jeżeli testator 
nie wskaże zarządcy, to zarząd przejmie kurator wyzna-
czony przez sąd.  

Wydziedziczenie
Wydziedziczenie polega na pozbawieniu prawa do za-
chowku. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego mo-
żemy wydziedziczyć: zstępnych (którymi są potomkowie 
danej osoby: dzieci, wnuki, prawnuki), małżonka i rodzi-
ców, ale pod warunkiem, że dopuścili się względem spad-
kodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego 
przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo 
rażącej obrazy czci lub też uporczywie nie dopełniali 
względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
Warto wiedzieć, że wydziedziczenie dzieci nie jest rów-
noznaczne z wydziedziczeniem ich dzieci, czyli naszych 
wnuków.

Gdzie sporządzić testament
Własnoręcznie spisany i podpisany testament jest waż-
nym dokumentem, ale z pewnością testament warto 
sporządzić u notariusza. To on sprawdzi naszą tożsa-
mość oraz zdolność do podjęcia decyzji o przekazaniu 
przez nas majątku wskazanym osobom.  Notariusz zadba 
o to, żeby wola testatora wyrażona była jak najdokładniej, 
zgodnie z prawem, bez postanowień, które mogłyby się 
okazać nieważne. Dodatkowo – dzięki obowiązkowi prze-
chowywania przez notariusza testamentu w bezpiecznym 
miejscu, możemy mieć pewność, że dokument nie zgubi 
się, ani nie zniszczy.   

Notarialny Rejestr Testamentów
Możemy również zgłosić notariuszowi chęć bezpłatnej re-
jestracji naszego testamentu w Notarialnym Rejestrze Te-
stamentów. Działanie to zmniejszy ryzyko, że po śmierci 

spadkodawcy dokument pozostanie nieujawniony lub bę-
dzie odnaleziony z opóźnieniem. Rejestr może umożliwić 
także odszukanie testamentu, gdy jego sporządzenie albo 
miejsce przechowywania nie są całkowicie pewne.

Spadkobierca, czyli kto?
Jako testatorzy możemy powołać do całości lub części 
spadku jedną lub kilka osób. Nie trzeba wskazywać imie-
nia i nazwiska tych osób, wystarczy sformułowanie „moja 
małżonka” albo „mój młodszy brat”, jeżeli mamy jednego 
młodszego brata. Jeśli nie określimy udziału poszczegól-
nych spadkobierców, to dziedziczą oni w częściach rów-
nych. 
Spadkobiercą może być zarówno osoba fizyczna, jak 
i osoba prawna, np. organizacja charytatywna (stowarzy-
szenie, fundacja, związek wyznaniowy), instytucja kultury 
(muzeum, galeria sztuki, teatr), instytucja naukowa (szko-
ła wyższa) czy spółka.
Coraz bardziej popularne staje się także ustanowienie 
fundacji przez osobę sporządzającą testament (fundację 
w swoim spadku powołała np. Wisława Szymborska).

Spadek, ale pod warunkiem, że…
Przepisując nasz majątek na określonego spadkobiercę, 
możemy nałożyć na niego obowiązek oznaczonego dzia-
łania lub zaniechania. Co to oznacza? Na przykład pole-
cenie, aby spadkobierca zajął się organizacją pogrzebu 
albo dbał o porządek na grobie . Polecenie dotyczyć może 
także obowiązku zajęcia się którymś z członków rodziny 
czy też nadzorem nad firmą czy stowarzyszeniem, w któ-
rym działał testator. Co istotne, polecenie to nie może być 
związane z elementem majątkowym.

„Zobowiązanie spadkobiercy do”, 
czyli zapis zwykły

Polskie prawo spadkowe wyróżnia dwa rodzaje zapisów 
– zwykły oraz windykacyjny. Zapis zwykły polega na zobo-
wiązaniu spadkobiercy do spełnienia określonego świad-
czenia majątkowego na rzecz wskazanej osoby. Świad-
czeniem tym może być np. przekazanie konkretnej kwoty 
na cel charytatywny albo na konto konkretnej osoby. Zapis 
może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem 
terminu. Roszczenie to przedawnia się z upływem pięciu 
lat od dnia wymagalności zapisu. 

Zapis windykacyjny, czyli co i komu
Zapis ten polega na zapisaniu spadkobiercom konkret-
nych składników majątku, np. mieszkania, samochodu, 
dzieła sztuki, biżuterii itp. Testament, który zawiera taki 
zapis windykacyjny, musi być już sporządzony w formie 
aktu notarialnego. Składniki majątku można przekazać 
nie tylko rodzinie, ale także osobom niespokrewnionym – 
przyjaciołom czy sąsiadom. W przeciwieństwie do zapisu 
zwykłego, w zapisie windykacyjnym nie można zastrzec 
warunku lub terminu.

Kto wykona nasz testament?
W testamencie mamy prawo powołać jego wykonawcę. 
Może być nią osoba, która nie jest spadkobiercą, a jej za-
danie sprowadzi się do rozdysponowania majątku zgodnie 
z naszą wolą i sprawowania nad nim pieczy. Wykonawca 
testamentu oprócz zarządzania majątkiem spadkowym 
ma obowiązek wykonania zapisów i poleceń, spłacenia 
długów spadkowych oraz wydania spadkobiercom ma-
jątku spadkowego zgodnie z wolą spadkodawcy i według 
przepisów kodeksu cywilnego.
Warto powołać wykonawcę testamentu w przypadku spad-
ku o dużej wartości, zapisanego osobie niepełnoletniej czy 
w sytuacji, gdy majątek znajduje się w skomplikowanym 
stanie prawnym.

Leszek Grabarski 
Specjalista Universum 
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Serwis Domowy drobne usługi mieszkaniowe i tapicerskie

Zachowaj to ogłoszenie na przyszłość!

Zapchał się zlew. Zepsuł się kontakt - gniazdko. Nie działa mechanizm otwiera-
nia wersalki. Coś się zepsuło, rozpruło albo urwał się guzik w meblu tapicero-
wanym.  Potrzebujesz pomocy przy zmontowaniu mebli, powieszeniu półki, 
umyciu okien? Pojawił się w domu inny problem ...

Masz wątpliwości czy sprawa, w której potrzebujesz pomocy znajduje 
się w zakresie usług firmy? Zadzwoń i zapytaj. Tel. 782 903 905

• Przyjmowanie i realizacja zleceń 24h!
• Jeśli nie mogę odebrać telefonu,  

oddzwaniam w ciągu godziny lub pon - pt 8.00 - 18.00, sobota 8.00 - 14.00
• Realizacja zleceń w miarę możliwości jak najszybciej. 
• Bezpłatny dojazd do klienta na terenie Swarzędza. 
Serwis Domowy Robert Arendarski Drobne usługi mieszkaniowe i tapicerskie 
os. Kościuszkowsców 23/30, 62-020 Swarzędz, e-mail: robertarendarski@wp.pl

Biuro Podróży 
Happy Ways
ul. Czerwińskiego 2
Poznań (Świerczewo), przy ul. Leszczyńskiej
tel. 61 660 46 70, 61 839 13 59, 784 086 482 
biuro@happyways.pl    happyways.pl

SPECJALNIE DLA SENIORÓW!
NOWE OFERTY!
PIELgRzYmkA DO 
WłOCH: Padwa, 
Florencja, Rzym, 
Orvieto, Turyn, mediolan: 
14-22.08 - 1870 zł+100 €
WYCIECzkA 
kuLTuROWA: Saksonia, 
Drezno, Szwajcaria 
Czeska i Saksońska-
miśnia: 18-21.07 - 820 zł  

CzTERY STOLICE: 
Praga, Wiedeń, 
Bratysława  
i Budapeszt+Drezno: 
7-13.09 - 1550 zł+100 €
NIEzWYkłA zIEmIA 
ŚWIęTA: Izrael, Tel Aviv, 
Betlejem, Jerozolima, 
Jerycho, Nazaret, 
Cezarea: 17-25.10 lub 
4-12.11 - 3400 zł+100$

REKLAMA

Biuro Podróży SKIPPER
tel. 61 661 33 34, 61 85195 93
Poznań, ul. Św. Marcin 29/4
www.skipper.poznan.pl

W PROGRAMIE m.in:
 - zwiedzanie Barcelony, stolicy Katalonii
 - wizyta w Tarragonie
 - wycieczka do Tossa de Mar
 - Montserrat – duchowe centrum Katalonii
 - Girona i Figueras, miejsca,  

gdzie urodził się Salvador Dali

W CENIE:
 - przelot samolotem z Poznania
 - 7 noclegów w hotelu 3*, pok. 2 os.
 - wyżywienie w formie śniadań i obiadokolacji
 - komfortowym autokar podczas przejazdów w 

Hiszpanii
 - opieka licencjonowanego pilota
 - ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

CENA NIE ZAWIERA:
 - dopłaty za bilety wstępu, usługi lokalnych prze-

wodników, taksę klimatyczną, system Tour-guide 
ok. 100 eur

 - ew. dopłaty za bagaż rejestrowany

HISZPANIA
wycieczka lotnicza z wylotem z Poznania

25.09 – 02.10.16

koszt: 2.360 zł 

Edukacja
Akademia 50+ Profutura s.c
Poznań, ul. Ratajczaka 20/18a

605 582 621

Informacje
Portal dla seniorów www.gazetasenior.pl

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

74 664 60 30

Stowarzyszenie „Dzieje” www.parkdzieje.pl

Rozpisani.pl - self-publishing  
- oferta grupy PWN

Opieka
Dom Opieki Hospes  
Hospiti Sacer
Pobiedziska, ul. Słoneczna 46

501 379 759

Dom Opieki Tęczowa Dolina
Stare Miasto, ul. Lisiecka 95

66 798 98 33

Dom Seniora Beata
Muszyna, Złockie 103

18 471 49 17

Pensjonat Radosna Jesień
Przybroda, ul. Kaźmierska 25 

61 819 38 62 
697 528 113

Gwarant Tomczyk, Poznań
ul. Grunwaldzka 21/ pok. 210

501 222 079

Ostatnia droga
Kamieniarstwo Andlok
Poznań, ul. Unisława 6a

608 294 374

Nagrobki Wicherek
Poznań, ul. Dąbrowskiego 139
Oborniki, ul. Kasztanowa 4

61 843 62 37
61 296 03 20

Universum, Poznań
ul. Woźna 15a
ul. Grunwaldzka 305
ul. Gnieźnieńska 36

61 853 19 43
61 867 65 71
61 872 40 14

Sport i rekreacja
POSiR
Ośrodek Przywodny Rataje
Poznań, os. Piastowskie 106A

61 871 06 42

Turystyka
Biuro Podróży Skipper
Poznań, ul. św. Marcin 29/4

61 661 33 34

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Biuro Podróży Happy Ways
Poznań ul. Czerwińskiego 2

61 660 46 70

Gościniec nad Potokiem
Karpacz, ul. Mostowa 5

75 761 60 70

Hotel św. Norberta
hotelswnorberta.pl

12 386 04 20

OW Star Łeba, ul. Brzozowa 16 59 866 51 45

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

OWR Venus
Mrzeżyno, ul. Bursztynowa 6

91 386 62 30

Pensjonat Bursztyn
Pobierowo, ul. Mickiewicza 48

605 062 093

Pensjonat Pegaz
Karpacz, ul. Karkonoska 17

75 761 92 64

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

94 354 31 16

Sandra Spa 
www.sandraspa.eu

91 387 86 62

Uzdrowisko Kraków  
Swoszowice
Kraków, ul. Kąpielowa 70

12 254 78 11

Uzdrowisko Świnoujście S.A
Świnoujście, ul. Żeromskiego 13 

91 321 21 85

Usługi
Serwis Domowy  
Robert Arendarski
Poznań, ul. Kościuszkowców 23/30

782 903 905

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

Firanki.pl
Galtex S.A - właściciel polskiej sieci sklepów Firanki.pl
Poznań, ul. Przyjaźni 125D

Krzesełka schodowe
www.windy-schodowe.pl

692 449 474

Maroko Sklep
Poznań, ul. Mielżyńskiego 18/1
Suchy Las, ul. Jeżynowa 1

61 811 57 30

Zdrowie i Uroda
Aaparaty Słuchowe 
Poznań, ul. Poznańska 18a/1

61 221 01 51

Audio-lab
Poznań, ul. Kasprzaka 16 
(przychodnia II p.)

61 866 69 97

Cudocell Rodzinny krem  
ochronno-regenerujący – dostępny w aptekach

Fielmann (okulary), Poznań
ul. Św. Marcin 69, Galeria Pestka

Instytut Podologii
Poznań, ul. Żółnierzy Lenino 3 
(Osiedle Wilczy Młyn)
wkrótce nowa siedziba:
Poznań, ul. Słowiańska 36/U6 
(wjazd od ul. Starowiejskiej, parter 
bloku Masterm)

61 826 84 96

602 347 159

JZO soczewki okularowe www.jzo.com.pl

Klinika Okulistyczna Optegra
zabiegi usunięcia zaćmy  
w 14 dni na NFZ

222 466 148

Klinika RCV
Przyjaźń, ul. Łapińska 1

58 355 07 77

Normaflex®
Suplement diety dostępny w aptekach

Pofam Poznań
ul. Krakowska 2  
ul. Garczyńskiego 15/17
os. Batorego 17 61

61 853 44 41
61 834 23 09
61 821 85 08

Salon medyczny  
ABA MEDICA S.A.  
Poznań, ul. Piekary 14/15 (budynek NFZ)

61 852 99 19

Sklep medyczny Cito Sp. z o.o.
Poznań, ul. Zofii Nałkowskiej 59 lok. U1

61 843 04 01


