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

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK czyli gdzie można oddać
stare meble, dywany i odkurzacze 

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

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

w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00

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

Mieszkańcy Wrocławia do PSZOK mogą bezpłatnie oddać:

Więcej na stronie www.ekosystem.wroc.pl

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

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

Czy psychoterapia  
w dojrzałym wieku ma 
sens? Str. 20 -21

Dodatek jubileuszowy

40-lecie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 
przy Uniwersytecie 
Wrocławskim, str. 23 - 29



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny2 Rozmowa z Gwiazdą

Drodzy Czytelnicy,

wydanie, które trzymacie w rękach, powstało m.in. 
dzięki pracy dojrzałego grona redaktorów- wolon-
tariuszy. Grupa współpracujących z Gazetą Senior 
redaktorów na emeryturze szybko się powiększa, 
a ich niewyczerpanym źródłem są nasi wierni czy-
telnicy.
Dzięki Wam możemy realizować formułę seniorzy 
seniorom. Jestem przekonana, że to dzięki tej dewi-
zie, gazeta cieszy się rosnącym zainteresowaniem.
Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze się wahają. 
Czekamy na Twojego maila, Twój telefon, list.
A co przygotowaliśmy dla Was w tym wydaniu? 
Świadectwo, że w każdym wieku można zacząć od 
nowa. To poruszająca, autentyczna historia kobiety, 
która mimo wielu przeciwności losu, odmieniła swo-
je życie. Jeżeli chcesz podzielić się swoją historią, 
trzymasz ją w szufladzie, w komputerze, nie czekaj 
i prześlij ją do redakcji Gazety Senior.
Ważny temat: separacja dzieci od seniorów – obu-
rzająca, ale prawdziwa propozycja nowelizacji 
ustawy. Ponieważ temat wstrząsnął środowiskiem 
senioralnym, ograniczamy się do zamieszczenia 
najbardziej wyważonych komentarzy.
Lipiec we Wrocławiu to huczne obchody 40-lecia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie 
Wrocławskim. Z tej okazji postanowiliśmy przybliżyć 
naszym czytelnikom aktualne propozycje wrocław-
skiego UTW dla seniorów. Możemy to zrobić, dzięki 
artykułowi Pani Emilii Nowaczyk, przewodniczącej 
zarządu UTW, która opublikowała sprawozdanie 
z działalność UTW 2015/2016 na łamach „Kuriera 
UTW”. Bogata oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Uniwersytecie Wrocławskim trochę zaskoczyła 
nawet naszą redakcję.
Uroczystości rocznicowe obfitowały w ciekawe 
wydarzenia. Staneliśmy przed trudnym wyborem, 
ale szczególnie urzekły nas teatralne i dziennikar-
skie dokonania słuchaczy. Prezentujemy recenzję 
inscenizacji opracowaną przez słuchaczkę UTW Ire-
nę Gójską. Towarzyszy jej także wypowiedź jednej 
z aktorek, Marii Marchwickiej.

Zaraz po wakacjach rozpocznie się wielkie senioral-
ne święto - Dni Seniora Wrocław 2016. Co nowego 
i ciekawego przygotują seniorzy oraz partnerzy Dni 
Seniora opowie nam Robert Pawliszko - dyrektor 
Wrocławskiego Centrum Seniora, który po raz ósmy, 
dowodzi tym przedsięwzięciem. Gazeta Senior 
objęła Dni Seniora Wrocław 2016 patronatem 
medialnym i z tej okazji już pracuje nad wydaniem 
specjalnym.
Sporo miejsca poświęcamy tematom medycznym, 
od dyrektywy transgranicznej, która umożliwia wyko-
nanie zabiegu usunięcia zaćmy w 14 dni na NFZ, 
po omówienie nowości z rynku farmaceutycznego, 
optycznego oraz technologii w służbie seniorom.
Otwarci 50+ idą jak burza. W minionym tygodniu do 
programu przystąpił największy dystrybutor pra-
sy w Polsce, firma Kolporter, od razu wychodząc 
z ciekawą propozycją dla seniorów. Jeżeli szukasz 
zajęcia, koniecznie przeczytaj. Ciekawą propozycję 
dla osób 50+ ma także firma CareWork. Z artykułu 
dowiesz się m.in., jak w praktyce wygląda praca 
opiekunek.

Zapraszamy do lektury

Linda Matus
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Mam takie marzenie…
Rozmowa z Robertem Pawliszką, dyrektorem Wrocławskiego Centrum Seniora, 
który po raz ósmy poprowadzi seniorów w Kapeluszowym Marszu Seniorów 
ulicami naszego miasta. O tym, jakich atrakcji możemy spodziewać się w tym roku, 
opowiada w rozmowie z Lindą Matus.

Szczególne podziękowania dla:

Jerzy Dudzik

Andrzej Wasilewski

Roman Szymański

Irena Gójska

Maria Marchwicka

Magda Wieteska

fot. Jerzy Dudzik

Janina Woźniak 
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REKLAMA

Linda Matus: Czy w tym roku formuła 
Dni Seniora ulegnie jakiejś zmianie?
Robert Pawliszko: Istotną nowością Dni Se-
niora 2016 jest przekonstruowanie pierwszego dnia. 
Chcemy, żeby na Nowym Targu, gdzie ma miejsce 
zbiórka uczestników Marszu Kapeluszy, sporo 
się działo. W tym roku przewidujemy kilka takich 
atrakcji, m.in. występ młodych, zdolnych skrzypków 
z zespołu Suzuki. Chcemy także, by zaprezentowały 
się cheerleaderki, także te dojrzałe. Zależy nam na 
tym, aby w korowodzie wzięło udział więcej dzieci 
i młodzieży, aby miały kontakt z prawdziwym, współ-
czesnym seniorem. Inspiracją do podjęcia takiego 
kierunku była inauguracja skrzynki bookcrossingo-
wej na Nowym Targu, gdzie przebrane i udekoro-
wane w różne dębowe motywy dzieci towarzyszyły 
Paniom Niespodziankom w dawnych sukniach. 
Jesteśmy już po pierwszych rozmowach z właści-
wymi instytucjami. Pomysł spotkał się z ciepłym 
przyjęciem.

L.M.: A co ze stałymi elementami oprawy 
Dni Seniora?
R.P.: Startujemy i idziemy prowadzeni tradycyjnie 
przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego. 
Na Nowym Targu ponownie stanie fotobudka, w któ-
rej będzie można zrobić sobie zdjęcie, za darmo. I, 
co najważniejsze, znów będziemy próbowali pobić 
nasz własny Rekord Guinnessa w ilości osób w ka-
peluszach. Liczymy na każdy najmniejszy kapelusik!  
W zeszłym roku zwieńczeniem korowodu było wrę-
czenie nagród dla małżeństwa o najdłuższym stażu. 

L.M.: A jaki konkurs Wrocławskie Cen-
trum Seniora zaproponuje w tym roku?
R.P.: Inspiracją byli bohaterowie, których mogliśmy 
poznać bliżej dzięki publikacji na łamach „Gazety 
Senior Wrocław” (wydanie marzec-kwiecień 2016, 
str. 22) –  dwóch wyjątkowo aktywnych pod wzglę-
dem społecznym i sportowym seniorów. Konkurs 
pod tytułem „Jak dwie krople wody” to konkurs na 
najstarszą parę bliźniąt. Nagroda w tym roku będzie 
wyjątkowo atrakcyjna, bo ufundowana przez Men-
nicę Wrocławską, czyli szczerozłota. Tyle mogę 
zdradzić.

L.M.: Czy na tym koniec wyróżnień?
R.P.: Nie, jest jeszcze jedna nowość. Dni Senio-
ra będą okazją do wręczenia statuetek „Przyjaciel 
Seniorów”. Po raz pierwszy nadano je podczas 
jubileuszu 40-lecia wrocławskiego UTW. Kolejnych 

pięć rozdamy osobom, które zasługują na to miano. 
To jest nagroda Wrocławskiego Centrum Seniora, 
ale kandydatów do tego wyróżniania może zgłosić 
każdy, poprzez ogólnodostępny formularz, który 
znajdziemy m.in. na stronie dniseniora.pl. Harmo-
nogram Dni Seniora będzie udostępniony z koń-
cem sierpnia. Wciąż czekamy na partnerów, którzy 
dopiero rozważają zaangażowanie się w to wielkie 
święto. To jest szansa dla fundacji, stowarzyszeń, 
ale także firm w celu budowy pozytywnego wizerun-
ku społecznego. 

L.M.: Czyli wciąż można się zgłaszać?
R.P.: Oczywiście. To jest moja idée fixe, żeby Dni 
Seniora działy się także poza centrum miasta, wszę-
dzie tam, gdzie są seniorzy, żeby w swoich małych 
ojczyznach poczuli się docenieni i ważni. Deklaruję, 
że Wrocławskie Centrum Seniora będzie mogło 
wesprzeć organizację wydarzeń dla osób starszych 
np. na osiedlach. Zapraszamy do współpracy lokal-
nych liderów z pomysłami.

L.M.: Media zostały ostatnio zdominowa-
ne przez wydarzenia sportowe, czy Dni 
Seniora wpiszą się w ten trend?
R.P.: Olimpiada dla seniorów się rozrasta. W tym 
roku w ramach Senioriady odbędą się Mistrzostwa 
Wrocławia w Nordic Walking o Puchar Prezydenta 
Wrocławia. Odbędzie się także turniej gier plan-
szowych, które wracają do łask. Będzie okazja do 
zagrania m.in. w grę „Miasto stu mostów”, w której 
trzeba się wykazać wiedzą na temat Wrocławia 
i wrocławskich mostów. 
Nie może zabraknąć Targów Seniora, a także 
koncertu i Balu Seniora, atrakcji, które powstają 
we współpracy z Halą Stulecia. A w Parku Staro-
miejskim na scenie letniej odbędzie się przegląd 
kapel ludowych. Wiemy, że wiele osób czeka na to 
wydarzenie. Prelekcje, dzień zdrowia – to kolejne 
nasze propozycje. Dzięki życzliwości ks. proboszcza 
Andrzeja Brodawki przegląd chórów senioralnych 
odbędzie się w kościele św. Stanisława, św. Doroty 
i św. Wacława przy ul. Świdnickiej.

L.M.: Z roku na rok przybywa atrakcji. 
A czy jest jeszcze coś, czego nie udało 
się zrealizować?
R.P.: Moje osobiste marzenie na przyszłość – aby 
w ramach Dni Seniora pojawiła się ławeczka z dwo-
ma krasnalami-seniorami, żeby można było sobie 
przy nich przysiąść. To byłaby taka mała cegiełka do 

oswajania starości w przestrzeni Wrocławia.

L.M.: Czy formuła nawiązująca do Juwe-
naliów odpowiada seniorom? Czy wciąż 
jest aktualna i pożądana?
R.P.: Zdecydowanie tak. Dla tych, którzy są aktyw-
nymi uczestnikami, to jest zaspokojenie potrzeby 
bycia zauważonym. W okresie starości seniorzy 
cierpią na samotność i brak docenienia. Dni Senio-
ra są sygnałem, że jednak wiele osób i podmiotów 
dostrzega osoby starsze.
Co więcej, emerytura dla tych osób to czas speł-
nienia, kreatywności. Seniorzy w korowodzie idą 
uśmiechnięci, szczerze radośni i dumni z tego, w ja-
kim są okresie życia. To też zaproszenie dla tych, 
którzy siedzą w domach. Nie bez powodu seniorom 
na ustach towarzyszy hasło: Chodźcie z nami, se-
niorami. To także rzucenie na szalę całego potencja-
łu zawodowego i społecznego. Jest wielu pasyw-
nych seniorów, którzy konsumują, ale to też jest 
ważne, bo szeroka oferta jest bardzo potrzebna.

L.M.: Firmy również są mile widziane? 
R.P.: Oczywiście. Mają tu okazję pokazać swoją 
ofertę, a seniorzy mogą do niej dotrzeć. Foldery nie 
tracą na aktualności z końcem Dni Seniora. Warto 
np. poddać pod ocenę i uzyskać informację zwrot-
ną na temat swojej propozycji dla osób starszych. 
Seniorzy chętnie dzielą się swoimi opiniami. Ale 
oferta, aby była atrakcyjna, musi być trochę inaczej 
skonstruowana. Starsze osoby potrzebują innego 
tempa, innych godzin dla wydarzeń i atrakcji. Senio-
rzy w ogóle oczekują czegoś więcej, np. możliwości 
wypowiedzenia się. Warto dowiedzieć się, w jaki 
sposób podnieść jakość swojej usługi, produktu 
w konfrontacji z odbiorcą, czyli seniorem.

L.M.: We Wrocławskim Centrum Seniora 
spotkamy nowe osoby, czy taka zmiana 
przełoży się w jakiś sposób na Dni Se-
niora 2016?
R.P.: Zespół został odnowiony. Stało się to w natu-
ralny sposób. To szansa, aby wprowadzać odświe-
żone elementy do naszej działalności, do tego, co 
już robimy. Zadania, które realizowaliśmy przez lata, 
zostaną wzbogacone o nowe pomysły i inny punkt 
widzenia. Zespół jest nowy, ale metrykalnie dojrzal-
szy, co daje możliwość projektowania działań także 
przez pryzmat własnych potrzeb.
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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 
województwach wynosi nawet 3 lata. Sytuacja dra-
matycznie pogarsza się każdego 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 uzy-
skać we własnym kraju. Szansę na szybkie lecze-
nie mają ci pacjenci, którzy z podejrzeniem zaćmy 
zgłoszą się do Kliniki Okulistycznej Optegra.

Ubezpieczenie i skierowanie
Aby skorzystać z tej opcji leczenia wystarczy ak-
tualne ubezpieczenie zdrowotne (ZUS lub KRUS), 
które umożliwi zwrot kosztów z NFZ oraz skierowa-
nie na zabieg usunięcia zaćmy w ramach leczenia 
szpitalnego. Dzięki współpracy Kliniki Okulistycz-
nej Lexum w Czechach oraz Klinik Okulistycznych 
Optegra w Polsce polscy pacjenci mogą skorzystać 
z kompleksowej opieki medycznej. Oznacza to, że 
każdy pacjent jest objęty skoordynowaną diagno-
styką: począwszy od pełnej kwalifikacji do zabiegu, 
poprzez organizację i przeprowadzenie zabiegu 
w Czechach, aż po opiekę pooperacyjną w klinice 
w Polsce. To sposób na uniknięcie długiego ocze-
kiwania 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 codziennych 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 ko-
nieczności pozostania w szpitalu (chirurgia jednego 
dnia). Zabieg jest wykonywany wyłącznie ze znie-
czuleniem miejscowym, przy użyciu kropli do oczu. 
Czas samego zabiegu to tylko 20 min. W trakcie za-
biegu soczewka jest rozdrabniana i usuwana przy 
pomocy ultradźwięków. Metoda, z której korzysta-
my 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 
dr n. med. Martin Choleva z Kliniki Okulistycz-
nej Lexum w Ostrawie. 
Wniosek jest prosty – zamiast czekać latami na 
operację zaćmy, już dziś skorzystaj z badań w kie-
runku diagnostyki tej choroby. 

REKLAMA

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

tel. 222 466 148

Zadzwoń do nas
71 307 37 47
792 990 991

lub odwiedź nas na
www.holisticcare.pl

Usługi Pielęgniarskie
Usługi Opiekuńcze
Usługi Rehabilitacyjne

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

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

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

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

Opieka domowa dla Twoich bliskich

 

REKLAMA
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Zabieg
usunięcia zaćmy 
na koszt NFZ 
w ciągu 14 dni!

KOMPLEKSOWA OPIEKA OKULISTYCZNA:

■  Pełna organizacja leczenia

■  Wizyta kwalifikacyjna i opieka po zabiegu możliwe  
w klinice okulistycznej we Wrocławiu

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

■ Przejazd osoby towarzyszącej GRATIS!

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

Dowiedz się więcej:                  222 466 148 
           www.zacma.cz

  

Operacje usunięcia ZAĆMY w Czechach  
już od 499zł!

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 codziennych 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 ko-
nieczności pozostania w szpitalu (chirurgia jednego 
dnia). Zabieg jest wykonywany wyłącznie ze znie-
czuleniem miejscowym, przy użyciu kropli do oczu. 
Czas samego zabiegu to tylko 20 min. W trakcie za-
biegu soczewka jest rozdrabniana i usuwana przy 
pomocy ultradźwięków. Metoda, z której korzysta-
my 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 
dr n. med. Martin Choleva z Kliniki Okulistycz-
nej Lexum w Ostrawie. 
Wniosek jest prosty – zamiast czekać latami na 
operację zaćmy, już dziś skorzystaj z badań w kie-
runku diagnostyki tej choroby. 

REKLAMA
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Już wkrótce Wrocławskie Dni Seniora
Osiemnaście dni potrwa w tym roku święto wrocławskich seniorów. Można będzie skorzystać 
z licznych atrakcji dedykowanych specjalnie osobom dojrzałym. Odbędą się bezpłatne 
badania i zabiegi zdrowotne, imprezy sportowe, rekreacyjne, literackie, muzyczne. A na 
pożegnanie, już tradycyjnie, Wrocławskie Centrum Seniora przygotowało Bal Seniora. 
Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium wydarzeń!

– W trakcie tegorocznych wrocławskich Dni Senio-
ra, od 22 września do 9 października będzie można 
uczestniczyć w wielu interesujących i atrakcyjnych 
wydarzeniach: kulturalnych, edukacyjnych, prozdro-
wotnych, sportowych i rekreacyjnych. Zapowiada się 
czas radosnego świętowania, integracji i spotkań mię-
dzypokoleniowych. Wszystkie obchody mają wspólny 
cel – kształtować pozytywne, życzliwe postrzeganie 
osób starszych, promować wszelkie działania zapew-
niające im godne życie oraz ułatwić dostęp do pełne-
go życia kulturalnego i społecznego – mówi Kamila 
Polańska, koordynator Dni Seniora Wrocław 2016, 
przedstawiając naszym Czytelnikom, co wydarzy się 
podczas tych 18 dni i w imieniu Wrocławskiego Cen-
trum Seniora wraz z Partnerami serdecznie zapra-
szając do udziału w tegorocznej edycji. 
Start – 22 września przy Nowym Targu
Świętowanie  rozpocznie się w czwartek 22 września 
na pl. Nowy Targ, gdzie od godz. 9:00 będzie usta-
wiona fotobudka, z możliwością bezpłatnego foto-
grafowania się wraz z wywołaniem zdjęć na miejscu. 
Kapelusz tego dnia to podstawa świętowania i znak 
rozpoznawczy seniorów. Na Marsz Kapeluszy zapra-
szamy także dzieci i młodzież z wrocławskich przed-
szkoli i szkół z dekoracjami – liśćmi żołędzi przypięty-
mi do ubrań lub trzymanymi w ręku.
Na wrocławskim Rynku nastąpi symboliczne przeka-
zanie kluczy do Bram Miasta, a także podsumowa-
nie konkursu „Jak dwie krople wody” – uhonorowa-
nie najstarszych bliźniąt. Muzyczną atrakcję zapewni 
występ dziecięcego zespołu skrzypcowego SUZUKI 
oraz koncert niespodzianka, w trakcie którego usły-
szeć będzie można stare, dobre przeboje.
Bezpłatne badania i zabiegi
Kolejne dni również będą obfitować w wiele atrakcji 
i nowości tegorocznej edycji. Wśród nich nie zabrak-
nie konkursów z nagrodami, specjalnych promocji 
i bezpłatnych wydarzeń, a także imprez prozdro-
wotnych i sportowych. Synexus zaprosi wszystkich 
seniorów do jednej z wrocławskich galerii na Dzień 
Zdrowia, w trakcie którego będzie można się za-
poznać z bogatą ofertą bezpłatnych badań, usług 
specjalistów i terapeutów, skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji, badań przesiewowych (optometrycznych 
pod kątem zaćmy – Medipe Clinic, słuchu – Amplifon, 
badania podoskopem – Brand Vital) czy zabiegów (fi-
zjoterapeutycznych, kosmetycznych). 
Imprezy sportowe i rekreacyjne
Stały punkt w programie Dni Seniora, czyli Senio-
riada, koordynowana przez Stowarzyszenie Pro-
mocji Sportu FAN, w tym roku poszerzy się o nowe 
konkurencje (badminton i turniej gier planszowych). 
Wśród atrakcji sportowych nie zabraknie także zajęć 
na basenie, starochińskich ćwiczeń relaksacyjno-od-
dechowych proponowanych przez Akademię Qiqong, 
ćwiczeń wzmacniających kręgosłup i ogólnorozwo-
jowych, nordic walking (RightWay) czy zajęć tanecz-
nych. W ramach działań prozdrowotnych zapraszamy 
na Dni Gerontologii, Akademię Zdrowia Seniora, czyli 
bezpłatne wykłady i warsztaty prowadzone we współ-
pracy z psychologami, psychiatrami, terapeutami, 
dietetykami (np. Psycheland, Dobra Opieka Lekar-
ska) oraz piknik rekreacyjno-sportowy organizowany 
przez Centrum Sportowe Hasta La Vista. Nie zabrak-
nie kosmetycznych porad i metamorfoz ze specjalist-
ką z Oriflame – Danutą Stępień.

będzie się działo

Darmowe 
Ogłoszenia 
Drobne  
Czytelników

Oddam meble: cały segment bez szafy oraz 2 fotele 
rozkładane w bardzo dobrym stanie. Tel. kontaktowy: 
508 098 603

Poznam miłego i spokojnego pana do 70 - 73 lat, bez 
nałogów, najchętniej wdowca, który
lubi spacery, dom i zwierzęta. Mam 66 lat. Tel. 71 790 
30 35 – proszę dzwonić po godzinie 20.00.

Nienagannie elegancki, kulturalny, aktywny senior, 
80+/170/70, średnie, bez nałogów i zobowiązań, 
niezależny finansowo, zmotoryzowany. Poznam 
sympatyczną, niezależną, niekonfliktową panią ok. 70 
lat do wspólnego spędzania czasu. Tel. 881 369 865 

Piecyk gazowy na gaz propan produkcji włoskiej oraz 
dwie duże butle gazowe 11 kg + reduktor sprzedam. 
Tel. 603 640 409

Seniorzy

Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza do udziału w konkursie pn. 
„Jak dwie krople wody”, którego celem jest znalezienie najstarszej pary 
bliźniąt. Na uczestników konkursu czekają cenne nagrody.
Aby wziąć udział w konkursie należy do 9 września br. wypełnić 
formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie www.seniorzy.
wroclaw.pl. Dokumenty przesyłamy na adres pocztowy organizatora 
(Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum 
Seniora, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław). Konieczne jest również 
dosłanie dwóch zdjęć, które zostaną wykorzystane do przygotowania 
wystawy fotograficznej na wrocławskim Rynku. Będą one także ilustracją do 
wywiadów ze zwycięzcami, które pojawią się we wrocławskich mediach.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 września. Z kolei uroczystość wręczenia nagród odbędzie się  
22 września podczas tegorocznych obchodów Dni Seniora. 
Więcej informacji oraz regulamin dostępne są w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora przy  
pl. Dominikańskim 6 oraz na stronie www.seniorzy.wroclaw.pl.

Konkurs „Jak dwie krople wody”.
Szukamy najstarszych bliźniąt!

fot. Marek Śnioch
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Wrocławskie Centrum Seniora

Telefon Seniora
71 344 44 44

pl. Dominikański 6, Wrocław, www.seniorzy.wroclaw.pl
www.facebook.com/centrum.seniora

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  

Dokładny przebieg wydarzeń, terminy i szczegóły będą 
dostępne już wkrótce na stronach internetowych:  
www.gazetasenior.pl, www.dniseniora.pl i www.seniorzy.
wroclaw.pl oraz w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora,  
pl. Dominikański 6 (pok. 22)
tel. (71) 772 49 13, czynny w godz. 09.00-15.00,
e-mail: kamila.polanska@wcrs.wroclaw.pl

Prelekcje i wykłady
W kalendarzu Dni Seniora 2016 znajduje się również wiele programów edukacyj-
nych, m.in. prelekcje międzypokoleniowe prowadzone przez Straż Miejską, Menni-
cę Wrocławską, bezpłatne pokazy, spotkania i wykłady w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej oraz Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej, warsztaty rodzinne „Chiński teatr 
cieni” organizowane przez Muzeum Architektury. Zapraszamy także na dni otwarte 
w Domach Pomocy Społecznej, organizowane przez Miejskie Centrum Usług So-
cjalnych, w ramach których odbędzie się turniej gry w boule i szachy.
Fotograficznie i muzycznie
Jak co roku zapewniamy szeroką ofertę kulturalną. Polecamy wernisaż wystawy 
,,W obiektywie seniorów”, organizowanej we współpracy z Laboratorium Fotogra-
fii Cyfrowej FOTOLAB. Atrakcja ta będzie doskonałą okazją do ogłoszenia finału 
konkursu na zdjęcie „Międzypokoleniowa więź”. Zapraszamy na V Przegląd Chó-
rów Senioralnych w Kościele Św. Stanisława, Św. Doroty i Św. Wacława, a także 
Festiwal Filmowy ,,Si Señor” w Kinie Nowe Horyzonty oraz Przegląd Małych Form 
Teatralnych i Kabaretów w Centrum Kultury AGORA. Miłośników folkloru i tradycji 
ludowych miło nam będzie gościć na Przeglądzie Kapeli Ludowych i Zespołów 
Folklorystycznych na Scenie Letniej Teatru Lalek. Tradycyjnie polecamy Targi Se-
nioralne w Hali Stulecia z bogatą ofertą Partnerów Wrocławskiej Karty Seniora, 
Miejsc Przyjaznych Seniorom, instytucji i organizacji senioralnych. Zapraszamy 
do udziału w konkursach i spotkaniach poetycko-muzycznych Koła Literatów Pol-
skich im. Zbigniewa Herberta, do uczestnictwa w akcjach propagujących czytel-
nictwo, spotkaniach przy skrzynkach bookcrossingowych (28 września i 12 paź-
dziernika). Promocyjne ceny licznych spektakli czekają na wszystkich chętnych 
w wielu instytucjach kulturalnych.
Seniorzy dla seniorów
W repertuarze rozrywkowym nie może zabraknąć imprez organizowanych przez 
samych seniorów. Polecamy grę miejską „Październikowa zagadka dla babci, 
wnucząt i dziadka” oraz rajd terenowy organizowany przez grupę „o-CAL-eni”. 
Zapraszamy także do wspólnej zabawy podczas Festynu „Integrujmy się” na Psim 
Polu, warsztatów artystycznych w Kawiarni Stara Piekarnia oraz Balu organizo-
wanego przez Fundację Opieka i Troska. Centrum Seniora Angel Care również 
przygotowało atrakcyjną ofertę dla seniorów: kurs nordic walking dla początku-
jących, zajęcia z decoupage i tworzenia biżuterii, wykłady i kino letnie. Dzienny 
Dom Pobytu Seniora „Dom Pokoleń” proponuje warsztaty rozwijające umiejętno-
ści asertywne i komunikacyjne.
Bal Seniora
W trakcie Dni Seniora odbędzie się także uroczysty Bal Seniora, stanowiący po-
dziękowanie i podsumowanie wszystkich wrześniowo-październikowych atrakcji, 
które zapowiadają się bardzo obiecująco. Gorąco zachęcamy Państwa do udziału 
w tegorocznych wydarzeniach!

Seniorzy
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 produkty KineTex zalecane są w profilaktyce, leczeniu obrzęków  
i opuchlizn oraz przy przewlekłych chorobach narządu ruchu

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

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

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

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

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

SIŁA NATURY W WALCE Z BÓLEM

Produkty rekomendowane przez Uzdrowisko 
Lądek-Długopole SA specjalistyczny ośrodek 

leczenie chorób narządu ruchu
Rezerwacja: 74 814 64 37

www.uzdrowisko-ladek.pl

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

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

oraz na stronie www.kinetex.pl

REKLAMA

Seniorzy

Separacja dzieci od seniorów
Jak donoszą liczne media, 
proponowana przez PiS 
nowelizacja ustaw o pieczy 
zastępczej i o pomocy 
społecznej wprowadzi 
zasadę, że placówki dla 
dzieci nie będą mogły być 
lokalizowane w pobliżu 
placówek dla ludzi starych. 
Zdaniem autorów projektu 
widok ludzi starych i chorych 
źle wpływa na proces 
wychowawczy.
Kontrowersyjny projekt 
oburza nie tylko opinię 
społeczną, ale także 
i przede wszystkim osoby 
związane ze środowiskami 
senioralnymi.

projekt nowelizacji ustaw

Kupię 
książki i czasopisma polskie 
wydane przed 1939 rokiem. 
Dojeżdżam na miejsce  
i oferuję gotówkę. 

tel. 608 352 098
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Seniorzy
Nowelizacja przygotowana przez posłów Prawa 
i Sprawiedliwości (projekt wpłynął do Sejmu 22 
czerwca br.) dotyczy zasad obsługi administracyjnej 
placówek opiekuńczych i ma zmienić wcześniejszą 
ustawę, która nie pozwalała na organizowanie wspól-
nych centrów obsługi dla więcej niż jednej placówki.
Autorzy projektu nowej ustawy w uzasadnieniu kry-
tykują stosowaną dotychczas praktykę umieszczania 
placówek pieczy zastępczej z innymi placówkami po-
mocy społecznej, w tym takimi jak domy pomocy spo-
łecznej. „O zapewnieniu dzieciom prawidłowej opieki 
i wychowania nie można mówić w przypadku umiesz-
czenia placówki opiekuńczo-wychowawczej lub pla-
cówki wsparcia dziennego w jednym budynku z do-
mem pomocy społecznej” – czytamy w uzasadnieniu. 
„Dzieci te, wychowując się w otoczeniu starości, cho-
roby i śmierci, stykają się na co dzień z dramatem 
samotności ludzi częstokroć pozbawionych wsparcia 
najbliższej rodziny. Funkcjonowanie w takim otocze-
niu jest bardzo trudne dla osób dorosłych. Tym bar-
dziej trudno uznać je za odpowiednie dla prawidło-
wego kształtowania postaw i rozwoju emocjonalnego 
dzieci” – twierdzą autorzy projektu ustawy.
Zapytaliśmy osoby działające na rzecz środowiska 
senioralnego o opinię w tym temacie.

Joanna Mielczarek, Stowarzyszenie mali 
bracia Ubogich, działaczka na rzecz po-
prawy jakości życia osób starszych oraz 
przeciwdziałania ich marginalizacji spo-
łeczne (źródło: ngo.opinie.pl):
Chciałabym poznać wyniki badań, które wskazują, 
w jaki sposób widok osób starszych czy samotnych 
źle wpływa na proces wychowawczy. Chętnie po-
znam podstawy naukowe tego twierdzenia. Inaczej 
uznaję je za pijany sen autorów projektu.
Gdyby nie fakt, że informacje na ten temat pojawiają 
się na poważnych portalach prawniczych, nie uwie-
rzyłabym w tę propozycję. Pomyślałabym, że to kacz-
ka dziennikarska.

Niewiarygodne jest również uzasadnienie projektu.
Nie spodziewałam się, że spotkam się z takim po-
mysłem w XXI wieku. Wielu ludzi pracuje nad two-
rzeniem zasad solidarności międzypokoleniowej, 
rozwijaniem odpowiedzialności młodszego pokolenia 
za starsze, pokazywaniem wartości, wkładu w to, jak 
wygląda świat, a także potencjału ludzi starszych – 
dzisiaj być może rzeczywiście chorych, słabszych 
czy wyglądających nieco brzydziej. A równocześnie 
chce się zakazywać dzieciom ich widoku? W ja-
kim społeczeństwie chcemy je wychowywać? Czy 
w następnym kroku będziemy izolować osoby star-
sze z bliższego otoczenia, żeby także wtedy dzieci 
nie „musiały” na nie patrzeć?
Przez to, że dzieci nie będą widzieć osób samotnych, 
starszych, chorych, nie sprawimy, że problem znik-
nie. Wręcz przeciwnie – może się nasilić, bo nie bę-
dziemy kształtować dzieci w duchu wrażliwości i od-
powiedzialności.
Starość jest różnorodna. Wartością jest uznanie, że 
taka jest i że ma prawo taka być.
W naszej organizacji na co dzień zajmujemy się oso-
bami starszymi. Staramy się angażować w nasze 
działania również osoby młodsze, uczniów szkół. I to 
się udaje. Kiedy przychodzą do nas młodzi wolon-
tariusze, to zapytani o motywację zwracają uwagę 
na to, że brakuje im relacji ze starszym pokoleniem. 
Dzieci jej szukają, to buduje ich tożsamość! Oczywi-
ście, dwunastolatek nie nazwie tego w ten sposób, 
ale czuje jednak w sobie ten brak, który chce zapeł-
nić.
Z drugiej strony, widzimy wolę i olbrzymią potrzebę 
wśród samych mieszkańców Domów Pomocy Spo-
łecznej, którzy chcą się otwierać na społeczność lo-
kalną, na społeczeństwo, na ludzi młodszych. DPS-y 
to nie są i nie powinny być getta, które dodatkowo 
izolują osoby starsze i samotne! Potrzebujemy siebie 
nawzajem.

Janina Woźniak,  
Krakowskie Centrum Seniora
Uzasadnienie do projektu zmian w Ustawie zawiera 
stwierdzenia stygmatyzujące ludzi starszych – i to nie 
tylko tych, którzy są akurat pensjonariuszami Domów 
Pomocy Społecznej czy innych ośrodków wsparcia.
Wskazuje ono na typowo postmodernistyczne po-
dejście autorów uzasadnienia do starości i niepeł-
nosprawności (co dziwi ze względu na deklaracje 
obecnych decydentów kultywowania narodowych 
i chrześcijańskich wartości) oraz braki w podstawo-
wym zrozumieniu tematu, czym jest tzw. wychowanie 
do starości.
Proponowane rozwiązanie jest kolejnym przykładem 
centralnego, „jedynie słusznego” decydowania za sa-
morządy, jak mają realizować zadania własne. Uwa-
żam, że w tak skomplikowanym obszarze, jakim jest 
obszar pomocy społecznej, wspierania rodziny czy 
organizowania pieczy zastępczej, należy bezwzględ-
nie zostawić samorządom dużą samodzielność.
To władze samorządowe znają najlepiej potrzeby 
mieszkańców. To samorząd, znając kulturowe, finan-
sowe, materialne i organizacyjne uwarunkowania czy 
ograniczenia danej społeczności powinien decydo-
wać o tym, jak zrealizuje zadania nałożone na niego 
w Ustawie o samorządzie. To samorządy, biorąc pod 
uwagę specyfikę każdej placówki i jej mieszkańców, 
powinny decydować, jak zorganizują wspieranie tych, 
którzy tego wsparcia potrzebują – jeżeli dojdzie do 
wniosku, że odizolowanie dzieci od osób starszych 
z danej placówki jest niezbędne, np. ze względu na 
ochronę interesów osób starszych, to niech tak zrobi, 
pod warunkiem, że wyczerpane zostały już wszystkie 
inne możliwości przeciwdziałania sytuacjom nieko-
rzystnym dla obu grup.
Ale jeżeli powodem obowiązkowego odizolowania 
tych dwu grup społecznych ma być „komfort psychicz-
ny” dzieci, które, według pomysłodawców projektu 
zmian, nie powinny patrzeć na ludzi niepełnospraw-
nych, starych i samotnych, to wszyscy powinniśmy 
wyrazić swój zdecydowany sprzeciw!

c.d. str. 11
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Nie przegap żadnego wydania.
Ciesz się lekturą, której tematyka rzeczywiście Cię interesuje.
Bądź na bieżąco z aktualną ofertą produktów i usług dedykowanych 
Twoim unikalnym potrzebom.
Złóż zamówienie na roczną prenumeratę „Gazety Senior” 
z bezpośrednią dostawą do domu!
Prenumerata to gwarancja dostarczenia każdego wydania wprost 
do Twojej skrzynki pocztowej.

4  
wydania

Pytania dotyczące prenumeraty tel. 505 151 952

Poznań (tylko 24 zł) 
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Kraj (tylko 20zł)
kwartalnik

6  
wydań

6  
wydań

Prenumeratę możesz zamówić  
w każdym momencie roku.

Polski ZwiąZek Głuchych 
oddZiał dolnośląski 

sPecjalistycZny ośrodek 
diaGnoZy i rehabilitacji 

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

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

ZaPrasZaMy do ośrodka PZG
Refundacja NFZ

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

3 lokalizacje we Wrocławiu:

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

ul. Joannitów 10/12
tel. 71 783 30 40

ul. Kamieńskiego 73a
tel. 71 327 01 80

www.sklepmedyczny-wroclaw.pl

REKLAMA



11Seniorzy

REKLAMA

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

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK czyli gdzie można oddać
stare meble, dywany i odkurzacze 

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

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

w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00

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

Mieszkańcy Wrocławia do PSZOK mogą bezpłatnie oddać:

Więcej na stronie www.ekosystem.wroc.pl

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

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

Jerzy Dudzik, Wrocław
Był taki czas, kiedy w pojęciu władzy ludzie mieli być 
młodzi, piękni, szczęśliwi, a starych, schorowanych 
zamykano w odosobnieniu, by to młode wysportowa-
ne społeczeństwo nie musiało spotykać się z prozą 
dnia powszedniego. Oczywiście można wmawiać 
dzieciom i młodym ludziom, że są najważniejsi, że 
nieszczęście, choroby i starość nie istnieją. Tylko, że 
to kłamstwo. Mieszanie w głowach młodym ludziom, 
odcinanie dzieci od widoku starzejącego się społe-
czeństwa jest niemożliwe. Kiedy w powojennej Pol-
sce Ludowej zaczynał się wyż demograficzny, wła-
dza cieszyła się niepomiernie, że będą nowe ręce 
do pracy. Teraz ten wyż przechodzi na renty i eme-
rytury. Będzie coraz więcej ludzi starych i niedołęż-
nych, a więc wymagających opieki i pomocy młodych 
i sprawnych. Mało tego, ponad 2 miliony młodych 
wybrało inne miejsce zamieszkania i pracy niż Pol-
ska. Jeśli uważacie, pomysłodawcy usuwania ludzi 
starych w cień, że uda się wam wyeliminować i ogra-
niczyć patrzenie młodzieży na starość, to jesteście 
w błędzie. Starość będzie wszechogarniająca, bę-
dzie wszędzie, bo przyrost naturalny jest zbyt nikły, 
by starzy wtopili się i przestali być widoczni. To mło-
de pokolenie będzie widziało naokoło ludzi starych 
potrzebujących pomocy. Domy wielopokoleniowe już 
zniknęły w krajach wyżej rozwiniętych od naszego. 
Młodzi wolą płacić za opiekę nad swoimi rodzicami, 
niż sami pielęgnować protoplastów. A ponieważ ro-
dziny od jakiegoś czasu mają model 2+1, to jeden 
młody musi zapewnić opiekę nad dwiema osobami. 
To kto będzie pracował w tych domach starców, szpi-
talach, kto będzie patrzył, jak powstają odleżyny, kto 
będzie pomagał w codziennych czynnościach fizjolo-
gicznych?
Ten pomysł jest w sprzeczności z nauką kościoła. Po-
magaj i wspieraj bliźniego, czcij ojca i matkę, chroń 
życie, to nakazy dla wiernych. Więc jak odsuwać się 
od potrzebujących?
Obecnie dziecko wymaga stada pielęgnic, dwie babki 
i dziadek do pomocy, przedszkolanka, pani od baletu, 

gimnastyki, muzyki i najlepiej jeszcze specjalny kie-
rowca. W moich czasach dzieci były bardziej nieza-
leżne, bawiąc się na trzepaku z kluczem na tasiemce 
i obłożnie niedołężną babcią w blokowisku.

Andrzej Wasilewski, Poznań
Uważam, że ustawa jest niepełna. Powinna przewi-
dzieć procedurę umieszczania starców w gettach, 
żeby wnuczęta ich nie oglądały, a broń Boże, czasem 
nie zaopiekowały się niedołężną babcią czy dziad-
kiem. Brak słów. Trudno nazwać to zdziczeniem poli-
tyki państwowej, bo u dzikich starość jest godna sza-
cunku, a u Indian i na Syberii dzielenie mięsa przez 
myśliwych zaczynało się od obdarowania samotnych 
starców. Brak słów.

Roman Szymański, Poznań
Quo Vadis Polsko? Już wiele inicjatyw zgłaszanych, 
czy to w sejmie, czy innych jednostkach decyzyjnych, 
wywoływała jeżeli nie zdumienie, to zażenowanie lub 
śmiech co do ich merytorycznej wartości. Jednak 
proponowana przez PiS nowelizacja ustaw o pieczy 
zastępczej i o pomocy społecznej, która wprowadzi 
zasadę, że placówki dla dzieci nie będą mogły być 
lokalizowane w pobliżu placówek dla ludzi starych 
– z uzasadnieniem autorów projektu, że widok ludzi 
starych i chorych źle wpływa na proces wychowaw-
czy – wzbudziła moje wzburzenie. Z większym absur-
dem, i to ustawodawczym, dawno się nie spotkałem.
Nie ma logicznego wytłumaczenia ani akceptacji dla 
takich postaw i zastanawiam się tylko, jakie mogą 
być rzeczywiste zamierzenia wnioskodawców. Ar-
magedon w wydaniu wnioskodawców z partii, która 
w nazwie ma „Prawo i Sprawiedliwość”. Kolejnym 
projektem niech będzie pełna rasistowskiej wymowy 
ustawa (norma prawna) o całkowitym podziale społe-
czeństwa – z uwagi oczywiście na wiek. A więc wpro-
wadzić: zakaz przebywania seniorów i osób chorych 
w miejscach publicznych, zakaz kontaktów osób 
starszych z dziećmi i wnukami, chociaż wiadomo, 
że najlepiej dzieci wychowują się w wielopokolenio-
wych rodzinach, a w ogóle – zakazać „wszystkiego”, 

nakazując jednocześnie wyeliminowania ze słowni-
ka takich słów, jak „wrażliwość społeczna i pomoc”. 
A najlepiej stworzyć, na wzór ogrodów zoologicz-
nych, woliery, w których dzieci mogłyby na zasadzie 
ciekawostki obejrzeć, jak wygląda senior !   
I czyżby następna ustawa miała wprowadzić pełną 
eutanazję dla seniorów i osób chorych? Po co draż-
nić resztę społeczeństwa widokiem osoby w pode-
szłym wieku? Dzieci! Tak wygląda senior :  

Zapraszamy do dyskusji na redakcyjnym Facebooku: 
https://www.facebook.com/JestesmyWTymSamymWieku
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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.

REKLAMA
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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

REKLAMA
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W NIEMCZECH

PRACA DLA 
OSÓB 50+

Poznań 
   61 662 10 81 

Legnica
   76 871 96 01

Leszno
   65 511 45 50

Wschowa
   65 520 47 18

Gliwice
   32 336 90 60

Zajmowanie się 
domem i opieka  
nad starszą osobą

Zarobki od 900  
do 1450 euro  
„na rękę”

Jesteś życzliwa, cierpliwa, lubisz ludzi?
Zostań opiekunką w Niemczech!
Opiekunki i opiekunowie z Polski nazywani są w Niemczech aniołami i perłami. 
Cierpliwi, wyrozumiali, życzliwi, komunikatywni, solidni – cechy te sprawiają,  
że pod tak dobrą opieką bez lęku można pozostawić bliską osobę. 
Praca w charakterze opiekunki to także szansa dla dojrzałych polskich kobiet, 
które nie mogą znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie.

W Niemczech istnieje świetnie zorganizowana 
opieka medyczna i duże zaplecze domów opieki. 
Ale nie wszyscy seniorzy chcą wyprowadzać się ze 
swoich mieszkań tylko dlatego, że z upływem lat czy 
pod wpływem nabytych schorzeń trudno im wyjść na 
spacer albo ugotować obiad. A nic nie zastąpi tego 
poczucia bezpieczeństwa, jakie daje osobie starszej 
i jej rodzinie świadomość, że pomocą służy dobra 
opiekunka.
– Opiekunki i opiekunowie z Polski nazywani 
są w Niemczech aniołami i perłami. Tradycyjny 
szacunek do podeszłego wieku, pogoda ducha, 
cierpliwość i wyrozumiałość dla starości są czymś, 
co od lat pozytywnie zadziwia Niemców – mówi 
Werner Tigges, współzałożyciel jednej z najdłużej 
działających na rynku polskim i niemieckim firmy, 
zajmującej się opieką nad osobami starszymi 
w Niemczech – Carework Sp. z o.o Sp.k. z siedzibą 
w Poznaniu.

Praktyka dnia codziennego
Opiekunki i opiekunowie z Polski mają takie same 
zadania, jak dzieci wobec starszych rodziców czy 
dziadków, z którymi mieszkają. W Niemczech 
prawnie zabronione jest robienie zastrzyków czy 
podłączanie kroplówek, bo są to zadania dla lekarzy 
i pielęgniarek. Co ciekawe, w roli opiekunów pracują 
w Niemczech inżynierowie, nauczyciele, fryzjerzy, 
sprzedawcy, tłumacze, mechanicy, gospodynie 

domowe, urzędnicy, geodeci i przedstawiciele wielu 
innych zawodów. Opiekunem może zostać osoba, 
która zna język niemiecki w stopniu przynajmniej 
podstawowym oraz jest cierpliwa i wyrozumiała.

Praca dla ludzi dojrzałych
Emigracja wahadłowa to najczęstszy model pracy 
w opiece w domach prywatnych w Niemczech, 
a opiekunki i opiekunowie z Polski to głównie osoby, 
które poznały specyfikę pomagania starszym ludziom 
we własnej rodzinie. Nie przyjeżdżają do Niemiec 
na stałe, ale przeważnie na 6-8 tygodni, utrzymując 
w ten sposób dobre relacje z własną rodziną. Taką 
pracę podejmują najczęściej ludzie dojrzali, w wieku 
50-65 lat, którzy mają dorosłe dzieci. W Polsce 
często nie mogą znaleźć godnej pracy ze względu na 
wiek, brak doświadczenia czy bezrobocie panujące 
w regionie. A mają jeszcze tyle do zaoferowania! 
Kiedyś wyjazdy do opieki były traktowane głównie 
jako praca dorywcza, dziś coraz częściej jest to stała 
praca.

Wyłącznie legalnie
Legalna praca, jaką oferuje CareWork, to możliwość 
korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w Polsce 
i Niemczech. Co istotne, także rodzina opiekunki 
może zostać objęta ubezpieczeniem. Dodatkowo 
legalna praca zapewnia opiekunom w przyszłości 
wszelkie świadczenia socjalne, których będą mogli 

potrzebować, łącznie z emeryturą. Firma CareWork 
jest rzetelna i działa zgodnie z przepisami prawa 
polskiego, dlatego odprowadza składki od kwoty 
średniego krajowego wynagrodzenia brutto, czyli 
od 4 055 PLN, tak, jak powinna robić każda firma 
delegująca do pracy za granicę.

Wsparcie także dla opiekunów
CareWork jest firmą opiekuńczą, a nie pośrednikiem 
pracy. Nie tylko bezpośrednio zatrudnia opiekunów, 
ale także prowadzi szkolenia dla kandydatów na 
opiekunów oraz kursy nauki języka niemieckiego. 
Wspiera opiekuna w pracy, pomaga w razie trudności 
w opiece czy w sprawach osobistych. Opiekun nie 
musi martwić się o zmiennika, ponieważ to firma dba 
o ciągłość opieki nad podopiecznym. Firma opłaca 
koszty dojazdów, a będąc zatrudnionym można 
uzyskać zaliczkę w razie takiej potrzeby.

Co znajdziesz na stronie 
internetowej www.carework.pl:
• test języka niemieckiego – sprawdź swój niemiecki,
• materiał filmowy z wypowiedziami autentycznych 

pracowników CareWork,
• prawdziwe historie opiekunów, którzy już pracują,
• kalkulator wynagrodzenia,
• opinie i dodatkowe materiały.

Czy wiesz, że?
W niemieckich rodzinach pracuje dziś 
nawet 200 000 opiekunek i opiekunów osób 
starszych z Polski.
Niemcy starzeją się i są już drugim 
najstarszym społeczeństwem na świecie.
Niemieccy seniorzy to szansa na pracę dla 
milionów polskich opiekunek w rodzinach, 
które nie będą w stanie zająć się osobami 
starszymi.

Praca
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Profilaktyka i leczenie nietrzymania moczu
Mimo braku oficjalnych statystyk szacuje się, że nawet połowa kobiet cierpi na problem  
z nietrzymaniem moczu. Warto wiedzieć, że odpowiednie ćwiczenia i suplementacja mogą  
skutecznie niwelować objawy tego wstydliwego schorzenia. 

O nietrzymaniu moczu mówimy wówczas, gdy brak 
kontroli oddawania moczu i towarzyszące mu urazy 
pęcherza moczowego, cewki i/lub dna miednicy prowadzą 
do problemów z utrzymaniem higieny i utrudnienia relacji 
międzyludzkich. Mechanizm powstawania tego schorzenia 
jest złożony, ale najczęściej problem powoduje uszkodzenie 
mięśni dna miednicy mniejszej albo menopauza, która 
osłabia mięśnie okalające cewkę moczową.

Jak rozpoznać schorzenie?
Choć ryzyko nietrzymania moczu (NTM) rośnie wraz 
z wiekiem (po 65. r.ż. jest wyższe o 15%), schorzenie 
coraz częściej dotyczy również młodszych osób. 
Oprócz menopauzy szczególnie newralgiczny jest okres 
ciąży, porodu i poporodowy. Wśród czynników ryzyka 
nietrzymania moczu znajdują się również otyłość, 
przewlekłe zaparcia, stany zapalne dróg moczowych, 
operacje miednicy mniejszej oraz wielokrotne porody. 
Najczęściej występującym rodzajem tego schorzenia jest 
wysiłkowe nietrzymanie moczu (bezwiedny wyciek moczu 
z cewki moczowej na skutek rosnącego w niej ciśnienia), 
powodowane niewydolnością zwieracza i mięśni dna 
miednicy. Prawie równie częste jest nietrzymanie moczu 
z parcia, objawiające się nagłą potrzebą oddania moczu 
i parciem na pęcherz, którego mięśnie nie pracują 
w sposób prawidłowy. W niektórych przypadkach 
oba te rodzaje schorzenia występują równocześnie. 
Z kolei w przypadku mężczyzn z powiększonym gruczołem 
krokowym najczęściej diagnozuje się nietrzymanie moczu 
z przepełnienia.

Ćwiczenia mięśni dna miednicy 
Podstawowym elementem wsparcia układu moczowego 
i profilaktyki nietrzymania moczu są ćwiczenia Kegla, 
wzmacniające mięśnie dna miednicy. Polegają na 
zaciskaniu mięśni pochwy i odbytu na ok. 8–10 sekund po 
5–25 razy (w zależności od naszych możliwości) w krótkich 
odstępach czasu. Aby łatwiej było je zlokalizować, 
podczas oddawania moczu warto spróbować wstrzymać 
jego strumień i skupić się na tym, które mięśnie 
wówczas pracują. Regularne skurcze nawet fragmentów 
uszkodzonych mięśni poprawiają ich koordynację. 
Ćwiczenia mięśni dna miednicy powodują również nawrót 
tzw. czucia głębokiego mięśni dźwigaczy odbytu. Aby 
jednak odczuć wyraźną poprawę, należy ćwiczyć 3 razy 
dziennie przez co najmniej 3 miesiące. Taki trening jest 
podstawą terapii nietrzymania moczu.

Leczenie naturalnymi 
składnikami
Kiedy ćwiczenia Kegla nie przynoszą pożądanych 
rezultatów, sięga się po farmakoterapię. Stosowane 
w leczeniu NTM preparaty (np. efedryna, midodryna, 
fenylopropanolamina, fezoterodyna, oksybutynina, 
solifenacyna, tolterodyna i trospium) charakteryzują się 
jednak stosunkowo niską skutecznością i uciążliwymi 
skutkami ubocznymi. Dlatego nawet w przypadku 
farmakoterapii zleconej i kontrolowanej przez lekarza 
ogromną rolę odgrywa suplementacja preparatami 
o odpowiednim, najlepiej naturalnym składzie. 
Jednym z najskuteczniejszych suplementów stosowanych 
przy NTM jest Femudar Plus o kompleksowym składzie, 

który zapewnia wielokierunkową ochronę układu 
moczowego. Zawarty w nim ekstrakt z żurawiny 
wieloowocowej hamuje namnażanie bakterii, redukując 
liczbę infekcji. Z kolei ekstrakt z nasion soi uelastycznia 
mięśnie zwieracza pęcherza. Ekstrakt z pestek dyni, 
zawierający m.in. beta-sitosterole, mangan, cynk i selen, 
pozytywnie wpływa na właściwe napięcie i siłę mięśni 
zaangażowanych w kontrolowanie oddawania moczu. 
Napar z pestek dyni stosowany jest również w przypadku 
bolesnego oddawania moczu, a u mężczyzn – przeciwko 
towarzyszącemu mu bólowi pleców.

Wypróbowany, skuteczny  
i niedrogi
Wszechstronne działanie wynikające z takiego składu 
preparatu Femudar Plus potwierdzają obserwacje 
pacjentów. W badaniu jego skuteczności, 
przeprowadzonym przez agencję badawczo-strategiczną 
Atena Research & Consulting, uczestniczyło 81 kobiet. 
Spośród nich 96% odczuło poprawę po miesiącu stosowania 
Femudaru Plus, a 84% nazwało go skutecznym produktem. 
Blisko połowa przebadanych kobiet zaobserwowała 
zdecydowane zmniejszenie nasilenia dolegliwości, m.in. 
w zakresie parcia na pęcherz, konieczności oddawania 
moczu w nocy i niekontrolowanego popuszczania moczu 
w trakcie wysiłku (np. uprawiania sportu) lub bez wysiłku. 
Co więcej, aż 80% badanych kobiet planuje kontynuację 
terapii Femudarem Plus. Powody? Skuteczność leku 
(złagodzenie objawów, poprawa komfortu życia), szybkie 
działanie, naturalne składniki. Panie cenią sobie również 
bezpieczeństwo stosowania (brak skutków ubocznych) 
oraz dostępność bez recepty i w niewygórowanej cenie.

Zdrowie

96%
1. Gimnastyka wzmacniającą mięśnie dna miednicy i krocza.
2. Badania przeprowadzone przez Atena Research & Consulting na zlecenie Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. na grupie 81 kobiet. Polska, maj/czerwiec 2014 r.

więcej na www.femudarplus.pl

kobiet zaobserwowało poprawę 
po 1 miesiącu stosowania (2)

Odzyskaj kontrolę 
nad swoim ciałem!

Dla kobiet, które chcą utrzymać właściwe funkcjonowanie 
pęcherza moczowego oraz prawidłowy przepływ moczu.
Wewnątrz opakowania przykładowe ćwiczenia Kegla mięśni 
dna miednicy (1).

Unikalna kompozycja naturalnych składników:
ekstrakt z pestek dyni
ekstrakt z nasion soi
ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej

Opakowanie, aż 120 kapsułek, wystarcza na miesięczną kurację.
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Specjalista zdrowia 
publicznego  
Aneta Mrozek-Szetela

Jak natura pomaga walczyć z cukrzycą 
Cukrzyca razem z chorobami układu krwionośnego stanowi czołówkę tzw. chorób cywilizacyjnych. Ocenia się, 
że w Polsce liczba chorych na cukrzycę przekracza 1 mln, przy czym u ponad 90% osób rozpoznaje się cukrzycę 
typu II. Choroba ta stanowi istotny problem nie tylko ze względu na jej przewlekły charakter, ale przede 
wszystkim z powodu występowania w jej przebiegu wielu powikłań, często groźnych dla życia chorego.
Dlaczego cukrzyca jest tak groźna? Jak obniżyć ryzyko zachorowania i jak rozpoznać pierwsze niepokojące 
sygnały? Czy leczenie cukrzycy może być wspomagane naturą? 

Na czym polega cukrzyca
Cukrzyca typu II, zwana także cukrzycą dorosłych 
lub też insulinoniezależną, to choroba metaboliczna 
związana z wiekiem. Szacuje się, że 25-30% osób 
po 65 roku życia choruje na cukrzycę. W Polsce 
cukrzyca typu II dotyczy 12-15% osób po 40 roku 
życia. Częstość występowania tej choroby wzrosła 
w ostatnich 20 latach około dwukrotnie i nadal rośnie.
Cukrzyca jest chorobą na tle zaburzeń przemiany 
materii. Polega na tym, że nasz organizm nie jest 
w stanie przyswoić cukru dostarczanego mu wraz 
z pożywieniem. W normalnych warunkach przetwarza 
on węglowodany w przewodzie pokarmowym 
w glukozę, która następnie trafia do krwi. Stąd 
wychwytuje ją insulina – hormon produkowany przez 
trzustkę – i transportuje do wszystkich komórek, dla 
których jest ona źródłem energii.
U chorego na cukrzycę trzustka albo wytwarza 
za mało insuliny (cukrzyca typu I), albo organizm 
chorego słabiej reaguje na normalną ilość insuliny 
produkowanej przez trzustkę (cukrzyca typu II). 
W rezultacie do komórek dociera za mało glukozy, 
zaś we krwi jest jej zbyt dużo. Tak dochodzi do 
hiperglikemii. Jeśli sytuacja ta utrzymuje się długo, 
upośledzana zostaje praca poszczególnych 
narządów – serca, nerek, oczu, mózgu oraz nerwów.

Jak rozpoznać cukrzycę
Objawy cukrzycy to podwyższony poziom glukozy 
(cukru) we krwi. Jeśli twój poziom cukru o dowolnej 
porze dnia przekracza 200 mg%, na czczo (co 
najmniej 8 godzin po spożyciu posiłku) przekracza 
125 mg% oraz dwie godziny po doustnym teście po 
przyjęciu 75 g glukozy twój poziom cukru jest wyższy 
bądź równy 200 mg%, to masz cukrzycę typu II.
Objawy cukrzycy typu II rozwijają się stopniowo. 
Należą do nich:
• nadmierne pragnienie
• oddawanie dużej ilości moczu
• ogólne osłabienie, nadmierne zmęczenie i senność
• infekcje układu moczowo-płciowego
• nieuzasadnione chudnięcie
• oddech, który czuć acetonem

Groźne następstwa 
nieustabilizowanej cukrzycy typu II
Nieleczona cukrzyca może prowadzić do powstania 
tzw. przewlekłych powikłań cukrzycy, czyli 
uszkodzenia tkanek i narządów, prowadzące do 
ich nieprawidłowej funkcji. Osoby, które pozostają 
pod stałą kontrolą lekarza mają szansę uniknąć 
większości przykrych następstw choroby.
Przyczyną powikłań może być uszkodzenie 
małych naczyń krwionośnych (mikroangiopatia) 
lub uszkodzenie naczyń o większej średnicy 
(makroangiopatia).

Powikłania cukrzycy
Mikroangiopatia prowadzi do zmian związanych 
ze wzrokiem (uszkodzenie siatkówki, zaćma, 
w skrajnych przypadkach ślepota), nerek (nefropatia 
cukrzycowa, czyli uszkodzenie nerek prowadzące 
do ich niewydolności i konieczności leczenia 
dializami lub przeszczepu) oraz włókien nerwowych 
(neuropatia cukrzycowa, czyli uszkodzenie układu 
nerwowego). Jedną z najczęstszych postaci neuropatii 
jest tzw. polineuropatia cukrzycowa z bardzo 
charakterystycznymi objawami: zaburzenia czucia, 
uczucie drętwienia, bólu lub parzenia dystalnych części 
rąk i nóg (tzw. objawy „rękawiczkowe” i „skarpetkowe”). 
Makroangiopatia z kolei prowadzi do choroby 
wieńcowej, zespołu stopy cukrzycowej i choroby 
niedokrwiennej ośrodkowego układu nerwowego.

Lecz cukrzycę zgodnie z naturą 
Diabetonin to suplement diety, polecany wszystkim 
tym, którzy borykają się z problemami cukrzycy, 
skoków poziomu glukozy we krwi, zaburzeniami 
przemiany materii. Unikalna kompozycja witamin 
(wit. C, niacyna, wit. E, kwas pantotenowy, witaminy 
z grupy B), minerałów (cynk, mangan, miedź, jod, 
molibden, selen, chrom) oraz odpowiednio dobrana 
kompozycja ekstraktów roślinnych pomagają 
utrzymać stały poziom glukozy w surowicy krwi. 
Usprawniają też metabolizm oraz pomagają 
zapobiegać powikłaniom cukrzycowym.

Jakie zioła zawiera suplement 
diety Diabetonin

Ekstrakt z owoców balsamki ogórkowatej 
określany jest jako „insulina roślinna”, ponieważ 
zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Dzięki 
temu obniża poziom glukozy we krwi, a lecytyna 
zawarta w owocach dodatkowo reguluje gospodarkę 
tłuszczową. Ekstrakt z ziela rutwicy lekarskiej 
także obniża stężenie cukru we krwi, a ekstrakt 
z korzenia traganka błoniastego pomaga pozbyć 
się wolnych rodników. Wpływa też na lepsze 
przyswajanie składników odżywczych z pożywienia, 
dzięki czemu pozwala kontrolować poziom glukozy. 
Ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej korzystnie 
oddziałuje na czynność trzustki. Natomiast ekstrakt 
z nasion kozieradki pospolitej poprawia wrażliwość 
insulinową komórek naszego organizmu. Ekstrakt 
z owoców aronii czarnoowocowej pomaga 
w utrzymaniu prawidłowego stężenia glukozy we 
krwi, ale przede wszystkim zapobiega powikłaniom 
cukrzycy.

Tradycja i nowoczesność w jednym
Nowoczesne suplementy diety firmy Biovitalium 
Polska Sp. z o.o. zostały stworzone na podstawie 
dawnych, tradycyjnych szwajcarskich receptur 
i zweryfikowane pod kątem najnowszych osiągnięć 
medycyny. Produkty powstają w laboratoriach 
farmaceutycznych i są produkowane w standardzie 
leków.
Mocną stroną producenta jest ścisła współpraca 
z wieloma znanymi ośrodkami akademickimi z kraju 
i świata, co gwarantuje dostęp do najnowszych 
opracowań naukowych dotyczących tworzenia 
skutecznych i bezpiecznych receptur zielarskich.

Naturalne i bezpieczne 
Produkty Biovitalium posiadają atesty 
bezpieczeństwa, m.in. LEFO Institute (niemiecki 
instytut ds. opiniowania suplementów pod kątem 
bezpieczeństwa oraz wartości odżywczej). Mogą być 
stosowane bez ograniczeń wynikających z wieku czy 
stanu zdrowia.

Cukrzyca w liczbach
• 1 na 11 osób dorosłych na świecie choruje na 

cukrzycę; to 415 mln ludzi.
• Z powodu cukrzycy (i jej powikłań) co 6 sekund 

umiera 1 osoba.
• Liczba zgonów z powodu cukrzycy jest wyższa 

niż z powodu HIV/AIDS, gruźlicy i malarii razem 
wziętych.

• W Polsce liczba zgonów z powodu cukrzycy osób 
w wieku 20-79 wynosi 21 483 rocznie. To tak, 
jakby z mapy Polski zniknęła cała Kamienna Góra 
z okolicznymi wioskami.

(źródło: Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna - IDF, 
2015 r.)

Unikalna kompozycja składników witaminowych 
i mineralnych oraz wybranych ekstraktów 

roślinnych, która pomaga utrzymać stały poziom 
glukozy w surowicy krwi. Usprawnia metabolizm 

oraz pomaga zapobiegać następstwom 
nieustabilizowanej cukrzycy.

diabetonin

Suplementy diety 
nowej generacji

Innowacyjna formuła ziół
Preparaty w 100% naturalne!

Siedziba dystrybucji produktów firmy 
Biovitalium Polska Sp. z o.o.
Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 (SKY TOWER)

Zadzwon! 71 30 70 007 
Napisz! vesta.vital@gmail.com

Informacje na temat działania poszczególnych 
suplementów diety pod numerem telefonu:

Herbistres 
łagodzi stres, stabilizuje układ nerwowy,  

przywraca spojony sen.
Neuroprotector

aktywność, pamięć, koncentracja.
Immunoherb

wzmacnia układ odpornościowy, oczyszcza organizm 
ze zbędnych produktów przemiany materii.

Dermovital
piękna skóra włosy i paznokcie.

Hepatoprotector
wątroba i trzustka pod szczególna ochroną.

Venoprotector
zdrowe i sprawne żyły, lekkie nogi, zdrowe serce.

Hemoherb
przywraca właściwe parametry krwi,  

zwalcza anemię.
Femiherb

pielęgnuje kobiecość,  
łagodzi uciążliwe skutki menopauzy.

Materiał powstał we współpracy z ekspertami Biovitalium Polska Sp. z o.o.
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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 konstruk-
cje jednopoziomowe, które zapewniają nam możli-
wość bezpiecznego poruszania się po domu nawet 
wtedy, gdy z biegiem lat tracimy sprawność. Często 
jednak zamiast budowania nowego domu decyduje-
my się na remont starego lub z uwagi na oszczędność 
powierzchni wybieramy projekt budynku piętrowego 
czy z poddaszem użytkowym. W takim momencie 
warto pomyśleć o tym, że budynek ten ma nam słu-
żyć przez wiele lat i będziemy zmuszeni poruszać się 
po schodach w czasach, gdy nie będziemy już tak 
sprawni, jak obecnie. 
Niestety, często okazuje się, że fantazyjnie zaprojek-
towane schody stanowią dla osób starszych prze-
szkodę nie do pokonania. Takie schody, będące trud-
ną do pokonania barierą architektoniczną, skazują 
nas na samotność i izolację, a w najlepszym przypad-
ku na uzależnienie się od pomocy innej osoby. Całe 
szczęście, że obecnie na rynku możemy znaleźć róż-
nego rodzaju windy dla niepełnosprawnych, które 
skutecznie niwelują bariery architektoniczne w na-
szym 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 



19

REKLAMA

Zdrowie

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

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.

Dom Seniora PARAISO
Nasz Dom – Twój Dom

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

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

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

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

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

Wszystkich, którzy chcą spędzić jesień życia 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze, zapraszamy  

do zamieszkania w naszym domu.
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Czy psychoterapia w dojrzałym 
wieku ma sens?
Nieszczęśliwe dzieciństwo, nieudane małżeństwo. Mobbing, 
utrata pracy, depresja. Rak. 
Pani Elżbieta (lat 60), nasza czytelniczka, opowiada o swoim 
życiu, próbach walki z przeciwnościami losu i psychoterapii, 
która pomogła jej odnaleźć spokój, akceptację siebie i nadała 
nowy sens wszelkim działaniom.

Czy psychoterapia w dojrzałym wieku ma sens? Za-
dawałam sobie to pytanie wielokrotnie. Szukałam 
potwierdzenia u profesjonalistów, ale nadal miałam 
wątpliwości. Z drugiej strony potrzeba  pomocy była 
silniejsza. Już na pierwszym spotkaniu usłyszałam, 
że terapia jest konieczna, ale ze wskazaniem na 
terapię grupową. Było to dla mnie nie do przyjęcia. 
Nie wierzyłam, że się otworzę i będę w stanie opo-
wiadać o sobie obcym ludziom, na pewno młodszym 
ode mnie i różnej płci. Internet jest pełen anonsów 
o możliwości terapii do 40 roku życia. Mnie wybiła 

sześćdziesiątka, czy więc jeszcze warto? W despe-
racji zadzwoniłam nawet do księdza, którego znałam 
z prowadzenia programu telewizyjnego „Rozmów-
nica” na kanale „Religia”. Ksiądz ten jest dla mnie 
autorytetem. Byłam mu wdzięczna, że oddzwonił, 
rozwiał moje wątpliwości i pomógł podjąć ostateczną 
decyzję. Bardzo ważny był też dla mnie wybór pro-
wadzących terapię. Jestem katoliczką, toteż chcia-
łam, aby w proponowanych rozwiązaniach nie było 
rozdźwięku. Ku mojemu zadowoleniu i w tej kwestii 
ksiądz mnie uspokoił, podkreślił też profesjonalizm 
prowadzących. Pozostał mi tylko jeszcze jeden krok. 
Potwierdzenie deklaracji. Co też uczyniłam.

Trudne, smutne życie
Co skłoniło mnie do szukania pomocy? Myślę, że 
zebrało się tego dużo po drodze przez całe moje 
smutne życie. Wychowywałam się w rodzinie, w któ-
rej panowała przemoc. Byłam niechcianym dziec-
kiem. Rodzice po trudnych przejściach obozowych 
bili mnie i moją starszą siostrę. W domu panowała 
atmosfera strachu. Ojciec był alkoholikiem. Za nie-
dopilnowanie pracy trafił na wiele lat do więzienia. 
Nie było pieniędzy na życie. Czułam się gorsza od 
innych, niedowartościowana. Mimo że zdobyłam 
wykształcenie, uzyskując wysokie wyniki, nadal nie 
wierzyłam w siebie. Mama zachorowała na raka. 
Miała przerzuty. Wyszłam za mąż za człowieka, któ-
ry nie powinien się żenić. Rozstaliśmy się po trzech 
miesiącach. Otrzymałam orzeczenie o nieważności 
małżeństwa. Mama zmarła. Od tej pory moja siostra 
poczuła się za mnie odpowiedzialna, myślę, że aż 
za bardzo. Po śmierci mamy, kiedy zakończyłam re-
mont, właściciel domu polecił mi, abym poszukała 

Nowa inicjatywa Wrocławskiego Centrum Seniora 
– punkt wsparcia 
Wrocławskie Centrum Seniora uruchamia dla osób powyżej 60. roku życia punkt 
wsparcia. Chętni będą mogli porozmawiać z psychologiem o ważnych dla nich 
sprawach, m.in. o własnych osiągnięciach i ambicjach życiowych, smutku po stra-
cie ukochanej osoby, czy relacjach z bliskimi. Z seniorami pracować będzie Ewa 
Hryncewicz, która jest psychologiem z dużym doświadczeniem zawodowym i ży-
ciowym. 
Spotkania z psychologiem w każdy czwartek, w godz. 13.00-14.30, w siedzibie 
Wrocławskiego Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6, pok. 21. Nie obowią-
zują zapisy. Konsultacje są bezpłatne.

Dopiero w późniejszym wieku 
dowiadujemy się, co nas spotkało 
w młodości. Mądrość jest tylko  
w prawdzie. 

Johann Wolfgang Goethe
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Nasze Biuro 
ErgoRegenerum 
-Club dla osób 
bardzo dorosłych
Jesienią 2015 roku spotkało się 
nieznanych sobie trzech siwiejących 
gentlemanów. Jeden z nich zainicjował 
rozmowę hasłem: „Wesołe jest życie 
staruszka”. Tak zaczęła się współpraca, 
która zaowocowała powstaniem firmy 
„Nasze Biuro ErgoRegenerum-Club”, 
która zbiera informacje o usługach 
turystycznych, leczniczych, rekreacyjnych 
i terapeutycznych dla osób bardzo 
dorosłych.
Okazało się, że wszyscy trzej przez 
wiele lat, zawodowo i społecznie 
organizowaliśmy czas wolny 
mieszkańców Dolnego Śląska. Dwóch 
z nas specjalizowało się w organizacji 
wyjazdowego wypoczynku, jeden 
w prowadzeniu imprez w ramach Domów 
Kultury. Od wspomnień i anegdot „jak to 
drzewiej bywało”, przeszliśmy do wątków 
współczesnych i okazało się, że mamy 
bardzo zbieżne spostrzeżenia.
Uczestnicy w przeszłości organizowanych 
przez nas imprez, dziś emeryci, proszą 
nas o informacje, gdzie, kiedy i za ile 
mogą skorzystać z wypoczynku. Zwykle 
nie zadowalają ich oferty biur. Poszukują 
możliwości przywracających sprawność 
fizyczną i umysłowych, chcą być kreatorami 
swojego bardzo dorosłego życia.
Stary człowiek może!
Umówiliśmy się na kolejne spotkanie, 
a między pierwszym i drugim 
dokonaliśmy kilku frapujących odkryć; 
jednym z nich było stwierdzenie, że 
brakuje programów pozwalających na 
regenerację sił witalnych seniorów. Nasi 
rówieśnicy, starzejąc się w samotności, 
tracą znany nam wcześniej potencjał 
umysłowy i fizyczny. Niszczy ich pobyt 
w „senioralnym areszcie domowym”, 
w czterech ścianach, bez pracy i innych 
obowiązków np. wobec dzieci lub 
wnuków. Instytucje odmieniające 
w nazwach słowo „Senior”, dystrybuują 
oferty przygotowane przez ludzi młodych, 
nieświadomych potrzeb i możliwości, 
w tym finansowych, ludzi bardzo 
dorosłych. 
Trzecie spotkanie zdominował problem, 
czy nam się jeszcze chce robić coś 
dla innych. Protokół zakończył się 
wnioskiem: „Jesteśmy zgodni, że 
obowiązkiem naszym jest pomaganie 
rówieśnikom i starszym w prozdrowotnym 
zagospodarowaniu nadmiaru wolnego 
czasu poprzez dobrze zorganizowany, 
aktywny wypoczynek w ośrodkach 
obsługujących ruch turystyczny”.
Rozważaliśmy możliwość utworzenia 
wolontariackiego punktu porad, serwisu 
internetowego z tytułem „Stary człowiek 
i może”. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja 
utworzenia podmiotu gospodarczego 
„Nasze Biuro ErgoRegenerum-Club”, 
które w zamyśle łączy elementy innych 
pomysłów.
więcej na www.ergoregenerum-club.pl

Zapraszamy formalne i nieformalne, mniejsze i większe, grupy ludzi 
bardzo dorosłych do wspólnej realizacji pomysłów na wyjazdy i wczasy. 
To mogą być: ryby, grzyby, survival, plener malarski, warsztaty pisarskie, 
turnus na podreperowanie zdrowia i dobrego humoru. 

ErgoRegenerum-Club
ul. Powstańców Śląskich 5/119,  
53-332 Wrocław, pn- pt: 10.00-16.00
71 781 02 73, 509 134 973
więcej na stronie: 
biuro@ergoregenerum-club.pl
www.ergoregenerum-club.pl ul.
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Jedź z nami seniorami na Święta Bożego Narodzenia  
i Nowy Rok nad polskie morze. Szczegóły w Naszym Biurze.

Ogłoszenie Biura ErgoRegenerum-Club
ku rozwadze wszystkim seniorom zmierzającym  
do przywrócenia urody, utraconej kondycji  
i wzmocnienia poczucia humoru. 

   Zapraszamy do wspólnej ucieczki od demencji nad morze!

Ostatnie wolne miejsca nad polskim morzem (sierpień 
2016 r.). Sprawdzone ośrodki, ceny na senioralną kieszeń. 
Wiadomość w Naszym Biurze.

•	 Rewal DW Piast 3-15.09.2016 r. wieczorki taneczne, wycieczki 
fakultatywne, cena 1290 zł 13 dni (12 noclegów). 

•	 Kołobrzeg DW Ika 9-21.09.2016 r. wieczorki taneczne, wycieki płatne, 200 
m od promenady, siłownia, rowery, cena 1320 zł, 13 dni (12 noclegów).

•	 Świnoujście DW Jowisz 20.09-2.10.2016 r. wieczorki taneczne, wycieki 
fakultatywne, 150 m od promenady, cena 1280 zł, 13 dni (12 noclegów).

W Ciechocinku tam gdzie dom zdrojowy...

•	 Ciechocinek DW Pałac Medical Spa turnusy leczniczo-uzdrowiskowe 
oferta całoroczna! Cena 968 zł, 8 dni, 3 zabiegi dziennie, dojazd własny. 

Jeśli zauważyłeś zmiany chorobowe, skonsultuj się z lekarzem! 
Jeśli nie, koniecznie wstąp do Biura ErgoRegenerum-Club  
i wybierz się  w góry! 

•	 Zakopane DW harnaś 3-13.09.2016 r. Dwa posiłki dziennie: śniadanie  
i obiadokolacja, wieczorki taneczne, wycieczka do sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej w Krzeptówkach. Trzy wyjazdy na Baseny Termalne (Szaflary) i dwa 
wyjazdy (Białka Tatrzańska) – bilety wstępu na termy płatne (zniżka 50%), 860 
zł z przewozem autokarem (10 noclegów). 

Wczasy świąteczne i noworoczne z cyklu odpoczywamy  
i bawimy się w Sudetach! 

•	 Świeradów-Zdrój Pensjonat Malwa: wczasy świąteczne 20-27.12.2016 r., 
wczasy noworoczne 28.12.2016-4.01.2017 r. w cenie 895 zł, dojazd  
autokarem +60 zł.

•	 Lądek-Zdrój 21.12.2016-4.01.2017 r. 14 dni, pokoje z łazienką lub tylko 
z umywalką, jedno, dwu i trzy osobowe, od 1200 do 1800 zł. 

•	 Duszniki-Zdrój Pensjonat Na Wzgórzu wczasy od 22.12.2016-4.01.2017 r., 
cena zależna od wielkości pokoju lub apartamentu (aneks kuchenny, łazienka, 
łóżka dla 4 osób) i czasu pobytu, od 100 do 200 zł za dzień, uwaga - bez 
wyżywienia i dojazd własny. 

•	 Polanica-Zdrój 20.12.2016-3.01.2017 r., trzy posiłki dziennie, cena 1599 zł,  
14 dni (13 noclegów), uwaga: dojazd +45 zł.

•	 Polanica-Zdrój 23.12-29.12.2016 r., dwa posiłki dziennie oraz serwis kawowy 
z ciastem o godz. 13.00, cena 860 zł, 7 dni (6 noclegów), uwaga: dojazd +45 zł
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Nadesłane przez Czytelnika
Czekamy na Twoją historię pod adresem: biuro@mediasenior.pl 
lub Gazeta Senior, ul. T. Kościuszki 35 C, 50-011 Wrocław 

innego mieszkania, uznając, iż to jest za duże. Cze-
kały mnie więc kłopoty ze znalezieniem mieszkania 
i przeprowadzka do mniejszego lokalu. 

Praca ucieczką od życia
Oddałam się całkowicie pracy. Niestety, trafiłam na 
szefa tyrana, który bardzo źle traktował ludzi. Kiedy 
stanęłam w ich obronie, zgotował mi mobbing. Nikt 
nie zareagował. Wpadłam w depresję. Na szczę-
ście w niedługim czasie mogłam odejść na emery-
turę. Podjęłam nową pracę. Kiedy wydawało się, że 
wszystko zaczyna się układać, okazało się, że mam 
raka. To była kropka nad i. Nie chodziło tu o chorobę. 
Tłumaczyłam sobie, że przeżyłam swoje lata, że nie 
zostawiam dzieci, ale łzy nie przestawały lecieć. Rak 
był tą kroplą, która przelała czarę goryczy. Wówczas 
poczułam, że nie poradzę sobie sama, że powinnam 
skorzystać z pomocy specjalisty.

Lęk przed terapią grupową
Otrzymałam decyzję o zakwalifikowaniu się na tera-
pię i terminy zjazdów, po czym z niepokojem wyobra-
żałam sobie, jak to będzie. Po przyjeździe wszyst-
ko było dla mnie nowe i tajemnicze. Nuciłam sobie 
nawet piosenkę „Co ja tutaj robię”, ale o wycofaniu 
się nie myślałam nigdy. Szybko przekonałam się, że 
trafiłam do bardzo doświadczonych pań prowadzą-
cych i zaufałam im bez reszty. Co do grupy, potwier-
dziło się, że jestem nieco starsza, ale nikt nie dawał 
mi tego odczuć. Stworzyliśmy grupę, w której każdy 
każdemu mógł zaufać, liczyć na szczerość i czuć się 
jak w rodzinie.
Terapia pozwoliła mi zobaczyć siebie w prawdzie. 
Moje użalanie się nad sobą, wracanie do przeszłości 
i sprawianie, aby inni litowali się nade mną biedną, 
skrzywdzoną przez los. Przy tym mówienie przez 
łzy, głosem cierpiętnicy, która chyba zaraz z żalu 
uschnie. Widziałam też, jak to denerwowało innych. 
Grupa była dla mnie lustrem, w którym mogłam się 
przejrzeć. 

Niewiara w siebie i w dobre 
intencje ludzi
Innym razem dostrzegłam, jak zabiegam o akcepta-
cję u innych, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, 
aby mnie lubili, bo tak wypada, a nie z potrzeby ser-
ca. Zobaczyłam też, jak inni manipulują mną. Moje 
liczne zranienia spowodowały, że nie tylko nie mia-
łam zaufania do ludzi, ale byłam w stosunku do nich 
podejrzliwa, snułam domysły co do ich intencji.
Nie można pokochać innych, kiedy nie kocha się 
siebie, a ja siebie nie kochałam. Widziałam w sobie 
nieudacznicę, która do niczego się nie nadaje, której 
nikt nie lubi. Byłam krytyczna w stosunku do siebie 
i do innych. Bardzo surowa dla siebie, bez żadnej 
taryfy ulgowej, mimo że niejedno w życiu mi wyszło. 
Nikt mnie nie chwalił. Nie czułam się atrakcyjną 
kobietą, ale bardzo przeciętną. Na terapii usłysza-
łam tyle miłych słów pod swoim adresem, że nie od 
razu w nie uwierzyłam. Włączył się mój zmysł po-
dejrzliwości. Myślałam, że muszą tak mówić, aby 
nas podnieść na duchu. Wywoływało to nawet nie-
zadowolenie u drugiej strony, że im nie dowierzam, 
a może domagam się przez to potwierdzania swoich 
walorów. Dopiero kiedy podobne rzeczy zaczęłam 
słyszeć w pracy, gdzie nikt nie wiedział, dokąd jeż-
dżę, zaczęłam powoli je przyjmować i dostrzegać. 
Zrozumiałam też, że jestem dziełem Boga, a więc 
nie mogę być bublem. 

Wdzięczność i akceptacja
Jestem wrażliwą osobą, łatwo się wzruszam, ale już 
nie płaczę nad sobą. Mimo przebytych operacji czu-
ję, że jestem kobietą zadbaną i mogę się podobać. 
Zdałam sobie też sprawę z potencjału, który posia-
dam, z którego czerpię ja i inni, i za który powinnam 
dziękować. Znam swoją wartość. Mam więcej pew-
ności siebie. Częściej jestem uśmiechnięta i zaczy-
nam uczyć się cieszyć. Nie jestem ideałem i zdaję 
sobie sprawę z tego, że nie zawsze wszystko mi 
wyjdzie, ale nie chcę być dla siebie tak surowa, jak 
dawniej.

Ocena terapii
Decyzja o terapii grupowej okazała się słuszna. Tylko 
funkcjonując w grupie, można uczyć się relacji z ludź-
mi, pozbywać się egoizmu, dostrzegać, że inni też 
mają problemy, okazywać im empatię i czuć się odpo-
wiedzialnym za innych. Cieszyć się ich zwycięstwami 
i wspierać w trudnych chwilach.
Terapia była ciężką pracą nad sobą, wymagającą 
zawierzenia i samozaparcia, ale pozwoliła mi odna-
leźć samą siebie w prawdzie i żyć w wolności. Dla-

tego warto ją podjąć w każdym wieku, aby cieszyć 
się życiem. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy mi 
pomogli w podjęciu decyzji o terapii i wspierali mnie 
w jej trakcie, ale przede wszystkim jestem wdzięczna 
prowadzącym, za ich profesjonalizm. Tym, którzy nie 
są przekonani co do słuszności korzystania z pomocy 
psychologów i psychoterapeutów powiem: uwierzcie, 
naprawdę warto, trzeba tylko dobrze wybrać.
Elżbieta (Na życzenie bohaterki imię zostało zmienione.)

Giełda ofert turystycznych
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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

Giełda ofert turystycznych dla seniora
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Ośrodek Wypoczynku  
i Rekreacji Venus
ul. Bursztynowa 6 (wjazd od ulicy 
Nadmorskiej), 72-330 Mrzeżyno

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

Oferta ważna w terminie: 03.09 – 19.12.2016 

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

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

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

kortu i sprzętu sportowego

PAKIET 
SENIOR 50+  
z zabiegami

Ośrodek Wypoczynku  
i Rekreacji Venus

8 dni – od 925 zł
15 dni – od 1850 zł

recepcja@spa-venus.pl

Promocja

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”

Złota jesień w Podczelu

Pobyt  
z zabiegami

7 dni 
od 520 zł 

Pobyt  
z zabiegami  

14 dni  
od 975 zł 

Pobyt  
z zabiegami 

10 dni  
od 715 zł OFERUJEMY: 

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

Zapraszamy na pobyty 
lecznicze do Kołobrzegu. 
Pobyt i leczenie możliwe także 
w ramach dofinansowania ze 
środków PFRON.
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40-lecie 
Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 
przy Uniwersytecie 
Wrocławskim
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Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Zakopane, ul. Pardałówka 6
tel. 18 20 190 90, e-mail: wojnar@wojnar.pl

Weź zdrowie w swoje 
ręce. Jedź na wczasy 
dla seniorów!
To idealna okazja na połączenie 
wypoczynku w spokojnej i cichej 
okolicy Zakopanego z zabiegami 
leczącymi ciało i ducha.

Ostatnie wolne miejsca w sierpniu! 
 ͫ Wypoczynek w nowoczesnym ośrodku z dala od ulicy
 ͫ Wycieczki zorganizowane, nie musisz się obawiać czy dasz 
sobie radę, przygotowaliśmy program dla osób o każdym 
stopniu sprawności

 ͫ Wieczorek zapoznawczy oraz wspólne biesiadowanie przy 
ognisku zaowocuje nowymi znajomościami

 ͫ Domowa kuchnia – możemy pochwalić najwyższymi 
ocenami w badaniu zadowolenia naszych gości  
(śniadanie, obiad i kolacja, pobyt rozpoczyna się obiadem, 
a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu)

 ͫ 14 dni i 13 noclegów
 ͫ 55 zabiegów rehabilitacyjnych tj. 30 zab. zleconych przez 
lekarza, 10 x gimnastyka poranna, 10 x muzykoterapia,  
5 x zajęcia fitness

 ͫ Wstępne i końcowe badanie lekarskie oraz opieka lekarska 
interwencyjna

 ͫ Wykłady dotyczące chorób serca lub bólu kręgosłupa

Pobyty tygodniowe oraz weekendowe z pełnym wyżywieniem
Z dala od zgiełku miasta w otoczeniu zieleni
Komfortowe pokoje z przestronnymi werandami
Do dyspozycji Gości sauna, kijki nordic walking oraz drink-bar

Pensjonat Złoty Widok, ul. Sarnia 7, Karpacz
tel. 505 651 577, info@zloty-widok.pl

Pensjonat Złoty Widok 
zaprasza na wypoczynek 
w góry cały rok

Pobyt weekendowy (3 doby) 499 zł
Pobyt 5-dniowy 899 zł

Pobyt tygodniowy 1300 zł

Wrocławski 
UTW Wczoraj i dziś
Z okazji 40-lecia działalności UTW przygotowywano Księgę Pamiątkową, opracowano Folder o UTW i specjalne 
wydanie „Kuriera UTW”, nakręcono film i przygotowano plakaty pokazujące pracę sekcji i zespołów. Odbyło się 
X Dolnośląskie Forum UTW, czyli spotkanie liderów uniwersytetów trzeciego wieku, zainicjowane przez wro-
cławski UTW. Celem tych  spotkań jest wymiana doświadczeń i poszukiwanie lepszych rozwiązań w zakresie 
edukacji osób starszych. W czasie X Forum poszukiwano modelu rozwoju UTW na Dolnym Śląsku. Kolejnym 
wydarzeniem z okazji Jubileuszu była Międzynarodowa Konferencja „Seniorzy dla kultury” wraz z warsztatami 
i prezentacją. W Oratorium Marianum wręczono uhonorowania od Rektora, Prezydenta i Wojewody dla osób 
szczególnie zasłużonych dla UTW w okresie 40 lat.
Uroczystości jubileuszowe ukazały bogactwo propozycji UTW kierowanych do seniorów. Szeroką ofertę uczelni 
usystematyzowała w dorocznym raporcie Pani Emilia Nowaczyk, przewodnicząca zarządu UTW przu UWr. 
Artykuł ukazał się na łamach jubileuszowego wydania “Kurieta UTW”. Dla innych uniwersytetów i organizacji se-
nioralnych to cenna inspiracja i źródło sprawdzonych pomysłów. Podsumowanie to pokazuje również potencjał  
słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku, który umiejętnie pokierowany, wzmocniony i wyeksponowany może 
służyć innym i przynosić wiele radości. Gratulujemy 40 lat pięknej historii i dokonań.

UTW przy UWr 
w liczbach

Krąg dyskursywny Okno, będący autorskim progra-
mem słuchaczki oraz doktoranta Uniwersytetu, miał 
10 spotkań, których tematyka była zawarta od „Lapi-
darium” Ryszarda Kapuścińskiego po „Siedem cudów 
Wrocławia i Dolnego Śląska”. Występował on w UTW, 
a także w Klubie Seniora na Politechnice Wrocławskiej 
oraz w szkole w Obornikach.
Klub Miłośników Sztuki oprócz zebrań członków zor-
ganizował zwiedzanie 8 wystaw w muzeach oraz stale 
informował o wszystkich ważniejszych wydarzeniach 
kulturalnych.
Sekcja Kulturalna przekazywała, proponowała, za-
chęcała do uczestnictwa w wielu – nie sposób ich wy-
mienić – spotkaniach muzycznych, teatralnych, wysta-
wienniczych, uważnie śledząc zapowiedzi wydarzeń 
i efektywnie współpracując z instytucjami miasta, które 
w tym roku jest Europejską Stolicą Kultury. Organizowa-
ła, rezerwowała i dostarczała bilety ulgowe oraz wejścia 
bezpłatne na koncerty, spektakle, spotkania z ludźmi 
kultury. Efektem działań sekcji: 2445 biletów ulgowych 
i 289 wejściówek.
Sekcja Przygoda z Książką motywowała do sięgania 
po ciekawe wydawnictwa, prowokowała do dyskusji 
o tym, co się ostatnio przeczytało.
Sekcja Turystyczna zorganizowała wiele wycieczek 
jedno i kilkudniowych. Były to wyjazdy do Krakowa, Biało-
wieży, wielu interesujących miejsc Dolnego Śląska i Wiel-

kopolski. Spacery edukacyjne wiodły do Dolnośląskiego 
Forum Muzyki, Afrykarium, Hydropolis i Pawilonu Czte-
rech Kopuł. Z zaprzyjaźnionymi biurami turystycznymi 
słuchacze wyjechali do ciekawych miejsc w Czechach, 
Niemczech, na Lazurowe Wybrzeże oraz do Zielonej 
Góry. Odbyły się pokazy multimedialne z indywidualnych 
wyjazdów naszych słuchaczy w dalekie kraje – do Japo-
nii, Brazylii, Nowej Zelandii, Szkocji, Gruzji.
Sekcja Fotograficzna szkoli umiejętności swoich 
członków, umożliwia pasjonatom fotografii zaprezen-
towanie się na szerszym forum poprzez plakaty wła-
snoręcznie wykonanych zdjęć, zachęca potencjalnych 
amatorów fotografii do działania, wspólnie omawiając 
ich prace, planując tematy zdjęć i plenery.
Sekcja Brydżowa dzięki stałemu ćwiczeniu swoich 
umiejętności zdobyła znaczące miejsca w organizowa-
nych przez inne UTW turniejach oraz planowała wziąć 
udział w VI Dolnośląskim Turnieju Brydża Seniorów 
w Obornikach 21 maja 2016 r.
Na spotkaniach Sekcji Scrabble poprawiano techniki 
gry, udało się też skompletować stolik z grającymi w ję-
zyku angielskim. Nasza słuchaczka zajęła 3. miejsce 
w Turnieju Scrabble w Międzynarodowym Festiwalu 
Poezji Silesius.
Sekcja Rękodzieła doskonaliła się w swojej działalno-
ści, pokazała wykonane cudeńka dwukrotnie na wysta-
wie prac w naszym UTW oraz w Centrum Seniora. Była 

752 słuchaczy/rok  
akademicki 2015/2016

61 nowo przyjętych  
słuchaczy

642 panie

110 panów

18 osób w wieku 90+(!)

2100 godzin zajęć  
zorganizowanych

7 lektoratów z języków  
obcych w 19 grupach

10 typów warsztatów  
1/4 stanowiły  
warsztaty komputerowe

17 kubów i sekcji  
zainteresowań

5 zespołów artystycznych

UTW
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Biuro Turystyczne ELIN
Elegancko Luksusowo I Niedrogo

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

www.elin.pl

Oferty dla osób indywidualnych 
i grup zorganizowanych.

WYCIECZKA:  
Jura Krakowsko-Częstochowska

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

10-17.09.2016 - 1399 zł

Zapraszamy przez cały rok 
gości indywidualnych oraz grupy
ul. Bronka Czecha 2, 59-850 Świeradów Zdrój
tel./fax. 75 781 66 30
e-mail: malwa@pensjonat-malwa.pl

Tanie lato 
Tylko 485 zł!

Do dyspozycji gości oddajemy: pokoje jedno-, dwu- 
i trzyosobowe, w każdym toaleta z natryskiem oraz 
telewizor i radio, własną kuchnię - domowe i smaczne 
posiłki standardowo śniadanie i ciepła kolacja, miejsce na 
ognisko, salę klubową z barem, kominkiem i telewizorem, 
parking, masaż leczniczy - przez 7 dni w tygodniu. 

Tygodniowy pobyt wypoczynkowy - od soboty do 
soboty - z wyżywieniem 2x dziennie oraz pakietem 
zniżek do lokalnych atrakcji: 10% zniżki na kolej 
gondolową, 20% zniżki do serwisu i wypożyczalni 
rowerów Lech Sport, 20% rabatu na seanse 
w jaskini solnej. Już teraz dzwoń i rezerwuj:  
tel. 75 781 66 30

OKAż O
GłOSZENIE 

W RECEPCJI, 
A OTRZYMASZ 

1 ZABIEg M
ASAżU gRATIS! 

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

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

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

 ͫ domową kuchnię i rodzinną atmosferę
 ͫ możliwość zabawy i rekreacji 
niezależnie od pogody – 
kręgielnia, bilard, sau-
na, siłownia, fitness

 ͫ możliwość poznania 
atrakcji jury

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

REKLAMA

Kalendarium:
• Rok 1976 – powstaje Studium Trzeciego Wieku. Założy-

ciel – prof. dr hab. Czesław Kempisty. Zajęcia odbywają się 
przy ul. Dobrzyńskiej i ul. Mazowieckiej.

• Rok 1979 – przeniesienie STW do Medycznego Studium 
Zawodowego przy ul. Stawowej. Kierownikiem STW zosta-
je mgr Alina Woźnicka.

• W roku 1984 STW uzyskuje nazwę Uniwersytet Trzeciego 
Wieku.

• Podpisanie umowy z UWr o objęcie patronatem naukowym 
i przeniesienie UTW do Instytutu Pedagogiki – w 1997 r. 
kierownikiem UTW zostaje dr Walentyna Wnuk.

• W 1999 r. na podstawie stosownej umowy UTW został 
włączony w struktury organizacyjne Uniwersytetu Wrocław-
skiego.

• W 2000 r. ukazuje się pierwszy numer gazety dla seniorów 
i redagowanej przez seniorów „KURIER UTW”.

• W 2001 r. zakończono remont pomieszczenia przeznaczo-
nego na zajęcia UTW.

• Co pięć lat odbywają się konferencje naukowe związane 
z kolejnymi jubileuszami działalności UTW, od 2006 r. są 
to konferencje międzynarodowe z udziałem przedstawicieli 
zagranicznych UTW, gerontologów, organizacji pozarządo-
wych oraz EFOS (Europejska Federacja Starszych Studiu-
jących).

• Od roku 2003/2004 uniwersytet był promotorem nowych 
UTW we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

• W 2004 r. UTW w UWr zostaje członkiem EFOS (Europej-
ska Federacja Starszych Studiujących).

• Przy pomocy wrocławskiego UTW powstały UTW w Grod-
nie i we Lwowie. W dalszym ciągu współpracuje z uniwersy-
tetami trzeciego wieku na Wschodzie w ramach „Wschod-
niej sieci UTW”.

• W roku akademickim 2006/2007 na emeryturę odchodzi dr 
Walentyna Wnuk. Kierownikiem UTW zostaje dr Aleksan-
der Kobylarek.

• Realizowanych jest wiele międzynarodowych projektów 
edukacyjnych.

• Stała współpraca ze szkołami podstawowymi w ramach 
współpracy międzygeneracyjnej i udział w projekcie „Mia-
sto pokoleń”.

• UTW w UWr jest współzałożycielem Federacji Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu (2014 r.). 
Prezesem Federacji został dr Aleksander Kobylarek.

• Nagrody: Złoty Medal UWr w 2001 roku. Nagroda Marszał-
ka Województwa Dolnośląskiego w 2007/2008 r. W projek-
cie „Seniorzy w Akcji” nagroda w kategorii „Dobre praktyki” 
2013 r.

• W latach 1998-2010 systematycznie wzrastała liczba słu-
chaczy, od 240 osób w 1997 r. do 560 (570) osób w roku 
2010. Od 2011 r. liczba ta utrzymuje się na poziomie 560-
570 osób. Liczba mężczyzn do 2007 r. wynosiła ok. 10% 
ogólnej liczby słuchaczy. Od 2008 r. liczba mężczyzn wzro-
sła do 14,5%.

• W dniu zakończenia roku akademickiego 2014/2015 ode-
szła na emeryturę Pani Iwona Stęplowska, kierującą praca-
mi sekretariatu UTW.

UTW
na warsztatach w szkole nr 90, podczas których uczyła 
dzieci wykonywania ozdób.
Sekcja Kultury Fizycznej organizowała gimnastyki dla 
słuchaczy oraz kompletowała reprezentację UTW na za-
wody sportowe. W końcu maja 2015 r. na Dolnośląskiej 
Olimpiadzie UTW został zdobyty srebrny medal w grze 
w boule, w czerwcu z sukcesem uczestniczono w zawo-
dach w Wałbrzychu, a we wrześniu w Krakowie zdobyto 
2 złote i 2 brązowe medale na I Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Seniorów.  Słuchacze wzięli udział w Marszu Nordic 
Walking w okolicy Trzebnicy, przy okazji zdobywając 3. 
miejsce w konkursie „Poznaj Ziemię Trzebnicką”.
Sekcja Muzyczno-Taneczna, wiążąc w naturalny spo-
sób ruch z muzyką, poprawia kondycję fizyczną na-
szych słuchaczy.
Sekcja Żeglarska zajmuje się szkoleniem zaintereso-
wanych słuchaczy UTW w zakresie wiedzy teoretycznej 
oraz praktycznej, organizując rejsy po wodach śródlądo-
wych i morskich.
Sekcja Szermierki uczyła sztuki fechtowania, wpraw-
dzie w wydaniu teatralnym, więc bezpiecznym, niemniej 
dostarczała uczestnikom niebywałych emocji w czasie 
zajęć.
Sekcja Organizacyjno-integracyjna pomaga nowo 
przyjętym słuchaczom naszego UTW zaadaptować 
się w nowym środowisku. Organizuje lub uczestniczy 
w organizacji zebrań, spotkań, konferencji, przyjazdu 
gości krajowych lub zagranicznych. Uczestnicy pełnią 
codzienne dyżury informacyjno-porządkowe.
Sekcja Medyczna zaprasza wykładowców na prelekcje 
o tematyce zdrowotnej, organizuje zwiedzanie ośrod-
ków medycznych, czasem jednak spotkania nie wiążą 
się z tematyką medyczną.
Sekcja Wzajemnej Pomocy, oprócz organizacji co-
tygodniowych dyżurów pielęgniarskich w poniedziałki 
i z okazji dużych uroczystości w UTW oraz spotkań sek-
cji, była z wizytą wigilijną w Domu Pomocy przy ul. Grun-
waldzkiej, regularnie odwiedzała Dom Pomocy przy ul. 
Szczytnickiej, pomogła wraz z dziećmi z przedszkola 
z ul. Dyrekcyjnej zorganizować Święto Babci i Dziadka 
w naszym UTW. Zbiera dary dla schroniska dla zwie-
rząt.
Sekcja Dekoratorska dbała o klimat Uniwersytetu po-
przez innowacje kreujące miejsce przyjazne dla spo-

łeczności UTW, wykonywała dekoracje okolicznościowe 
naszych pomieszczeń.
Chór, dając swoje koncerty, uświetnił nasze ważne uro-
czystości, takie jak początek i koniec roku akademickie-
go wraz z mszami z tych okazji, Święto Niepodległości. 
W grudniu zaprezentował dodatkowo koncert kolęd, 
a w styczniu optymistyczny spektakl „Chóralna wiosna 
w oprawie poetyckiej”. Poza tym odwiedził ze śpiewem 
Domy Opieki przy ul. Ciepłej i przy ul. Świątnickiej, Dzien-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Skwierzyńskiej, 
wystąpił z kolędami w Klubie Muzyki i Literatury.
Teatrzyk Poezji przedstawił wzruszający program „O lo-
sie nasz” i „Zaduszki literackie”; niestety, od stycznia za-
wiesił działalność.
Teatr Międzygeneracyjny przekształcił się w Teatr 
Etiuda; przedstawił odważny program zgodny z naj-
nowszymi trendami w teatrach. Był to spektakl pantomi-
miczny „Czołganie” na podstawie „Magii Grzechu” Pedra 
Calderona de la Barca.
Zespół Poetycko-Literacki Karman obchodził w tym 
roku 10-lecie swojej działalności. Dla szerokiej społecz-
ności UTW dał w lutym spektakl „Walentynki”. Często 
też odwiedza ze swoim programem domy opieki, kluby 
i szkoły.
Kabaret U Sławy zaprezentował dwa spektakle wpra-
wiające nas w dobry nastrój: „Kochajmy się” i „Pamiętaj-
cie o ogrodach”. Wystąpił też w Centrum Seniora, Domu 
Opieki przy ul. Skwierzyńskiej, Centrum Kultury Agora 
i w Klubie Seniora Nowy Dwór.
Grupa Biesiadna Wspomnień Czar spędza miło czas 
na licznych spotkaniach, pokazała naszej publiczności 
w tzw. małej auli programy „Żegnaj lato, witaj jesień”, 
„Polska droga do niepodległości” i „Dzień Kobiet”. Człon-
kowie tej grupy często goszczą w domach opieki spo-
łecznej.
Warsztaty Klanza organizują zajęcia wpływające ko-
rzystnie na samopoczucie uczestników, łącząc zabawę 
z ćwiczeniami pamięci, refleksu, wyobraźni i koncentra-
cji. W ostatnim roku wprowadzono trudniejsze ćwicze-
nia, wykorzystując nowe utwory muzyczne.
Zespół Łączenie Pokoleń tradycyjnie uczestniczył 
w uroczystościach, lekcjach, warsztatach i innych spo-
tkaniach z uczniami i nauczycielami w szkołach. Było to 
m.in. wykonywanie świeczników, kartek świątecznych, 
lepienie domków z gliny, arteterapia, wspólne śpiewanie 
piosenek, wróżby i zabawy andrzejkowe.
Zespół Redakcyjny przygotował i wydał 23. i 24. nr Ku-
riera UTW, pisma redagowanego przez słuchaczy i dla 
słuchaczy. Na naszej stronie pokazywały się bieżące in-
formacje o wszystkich ważnych wydarzeniach.

Emilia Nowaczyk/ red. Gazeta Senior
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Sztuczna szczęka to nie rozwiązanie
All-on-4®

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

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

Różne możliwości protetyczne

Dobra stabilizacja przy użyciu 
jedynie czterech implantów

Zapraszamy do rekomendowanej kliniki

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

W celu uzyskania dodatkowych informacji zajrzyj na   nobelbiocare.pl

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

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

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

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

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

www.artykuly.medyczne.wroclaw.pl

Sklep medyczny
Artykuły medyczne

UTW
Recenzja widowisk artystycznych 
z okazji jubileuszu 40-lecia UTW w UWr

Słowo, światło i dźwięk
Ciekawymi – wśród całej gamy wystąpień artystycz-
nych – były dwie inscenizacje. Pierwsza, wyrażona 
w słowie, muzyce i przekazie multimedialnym o świe-
tle wyobraźni pt. „Ostatni obraz Rembrandta” – była 
dziełem Kręgu Dyskursywnego „Okno” prowadzonego 
przez słuchaczkę dr Annę Sokołowską i doktoranta 
UWr mgr Kamila Błaszczyńskiego (także w ramach 
współpracy międzyintegracyjnej ze studentami UWr 
i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 93).
Z narratorskiej wiedzy dowiadujemy się o końcówce 
życia geniusza malarstwa holenderskiego – Rem-
brandta, zafascynowanego w swojej twórczości świa-
tłem i cieniem. Treść widowiska nawiązuje do biblijnej 
przypowieści o powrocie syna marnotrawnego. Pierw-
sza część spektaklu ukazuje Rembrandta przy two-
rzeniu obrazu w towarzystwie zjawy pierwszej żony 
Saski i jedynego syna Tytusa (w tej roli student UWr). 
Żona zachęca Rembrandta do powrotu do wspólnego 
życia w dobrobycie, które było przepełnione szczę-
ściem i miłością. Tytus zaś oskarża ojca o przetrwo-
nienie majątku matki i zawiadamia go o swoim ożenku 
z partnerką z rodu matki. Rembrandt stara się pozbyć 
zjaw, bo fascynuje go wyłącznie światło, które nazywa 
swoim własnym domem. Zjawy znikają, a malarz sku-
piony nad swoim dziełem pracuje. 
Drugim elementem widowiska jest ukazanie treści bi-
blijnej opowieści o marnotrawnym synu – treści obra-
zu Rembrandta. Marnotrawny syn po zabraniu części 
majątku od ojca rusza w nieznane, trwoniąc cały do-
bytek. Z treści narratorskiej dowiadujemy się, że kiedy 
znajdował się w skrajnej nędzy, postanowił wrócić do 
stęsknionego ojca. Drugi syn stale będący z ojcem, 

mimo pracy u jego boku nie dostaje żadnych profitów, 
co budzi zrozumiały żal. Pierworodny, osiągnąwszy 
kres nędzy, wraca pod skrzydła mimo wszystko ko-
chającego ojca. Zostaje przyjęty z miłością i honorami, 
co wywołuje zazdrość drugiego syna i zasadne pre-
tensje do ojca.
Widowisko jest statyczne, ubarwione piękną muzyką 
(między innymi grą na skrzypcach, w tej roli studentka 
UWr), doskonałą narratorską interpretacją ukazywa-
nych obrazów, ale….
Odczucia widzów były sprzeczne, kiedy usiłowano 
osądzić postępek ojca w stosunku do syna marno-
trawnego. Jedni wyrażali oburzenie brakiem sprawie-
dliwości, a inni uważali, że ojcowska miłość, niczym 
matczyna, jest ponad życiowe zawirowania. Osobiście 
optuję za rodzicielskim uczuciem, ale racji nie jest też 
pozbawiona logika innego widzenia problemu. Zna-
leźć salomonowe wyjście nie jest łatwo…, życie czę-
sto samo dyktuje rozwiązanie.
Wniosek: wystrzegajmy się osądów, rejestrujmy fakty 
bez niepotrzebnego ich koloryzowania.

Kuszenie, czyli odróżnić zmysły 
od rozumu
Drugie widowisko pt. „Czołgania” inspirowane było 
tekstem „Magia grzechu” Pedro Calderona de la Barca 
w reżyserii dra Aleksandra Kobylarka – kierownika na-
szego UTW. Wzięli w nim udział słuchacze UTW sku-
pieni w Teatrze Międzygeneracyjnym. Spektakl został 
przedstawiony w postaci sześciu etiud: „Kuszenie”, 
„Przesyt”, „Darcie”, „Pełnia”, „Droga”, „Światło drące 
mrok”. Był to rodzaj pantomimy, w której dominuje 

ruch ciała – mimika, gesty. Tym, co łączyło wszystkie 
etiudy, było ukazanie roli zmysłów i rozumu w życiu 
człowieka. Grzech uwodzi człowieka, ale inspirowa-
ny rozumem człowiek dokonuje refleksji nad samym 
sobą. Już Platon uważał, że mądrość polega na tym, 
by uśpić zmysły, a obudzić rozum. Forma tego przeka-
zu jest znacznie trudniejsza do zrozumienia dla mniej 
wyedukowanego widza, stąd słyszało się różne oceny. 
Demokryt twierdził, że są dwa rodzaje wiedzy, wiedza 
prawdziwa, której źródłem jest rozum; oraz wiedza 
nieprawdziwa, której źródłem są zmysły. Prawdziwa 
wiedza to znajomość przyczyn. Mądrość polega na 
tym, by uśpić zmysły, a obudzić rozum. 
Aktorzy, chociaż nie zawodowcy, grali bardzo profe-
sjonalnie. Widać było, że to zgrany zespół i doskonale 
rozumiejący się bez słów. Jestem pod urokiem gry Ja-
gody Jenczelewskiej, Maryli Marchwickiej i Jurka So-
snowskiego. Świetnie dobrana muzyka do poszcze-
gólnych etiud syciła ucho, a gesty, mimika i wszelki 
ruch ciała – pozostałe zmysły. To była prawdziwa 
uczta wyjątkowej adaptacji książki.
Wiele wątków odbierano kontrowersyjnie, szczególnie 
w etiudzie „Kuszenie”. Myślę, że przyczyna tkwi w róż-
norodnym odczytywaniu treści lub różnym pojmowa-
niu zjawisk otaczającej rzeczywistości. 
Spektakl przemyślany w każdym calu, przykuwający 
uwagę, zmuszający do zastanowienia się nad funkcją 
naszych zmysłów i praw natury, szczególnie tu i teraz, 
w czasie światowego rozgardiaszu i tak różnorodnej 
interpretacji wydarzeń.
Brawo, brawo – jestem urzeczona pięknem artystycz-
nego przekazu, zarówno pierwszego, jak i drugiego 
widowiska oraz pozostałych artystycznych prezentacji.
Tyle ukrytych talentów u naszych słuchaczy – pora 
rozwinąć skrzydła!

Irena Gójska
słuchaczka UTW w UWr

UTW aktywizują seniorów, stwarzają możliwość podejmowania różnorodnych działań 
wynikających z zainteresowań i potrzeb mądrego zagospodarowania emerytalnego czasu. 
Różnymi drogami biegnie ludzkie życie, ale wszyscy, jak mówił Jan Paweł II, szukają 
szczęścia, które może mieć różny wymiar i formę.
Program jubileuszu naszego UTW był bogaty w doznania stricte naukowe (wykłady), 
jak i artystyczne. 5 lipca 2016 roku w auli Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida,  
wypełnionej po brzegi widzami, ukazano nam dorobek sekcji  artystycznych i ujawniono talenty 
naszych słuchaczy. Udowodniono tym samym, że niekoniecznie trzeba być zawodowym 
aktorem, aby, mając talent i wyobraźnię, profesjonalnie oddać treść widowiska.
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Spojrzeniem aktorki
Praca nad spektaklem „Czołgania” inspirowanego „Magią grzechu” Pedro Calderona de la Barca 
w reżyserii dra Aleksandra Kobylarka była trudna, choć satysfakcjonująca. Opowiada o niej 
aktorka Teatru Międzygeneracyjnego, słuchaczka UTW w UWr – Maria Marchwicka.
Praca nad etiudami trwała około roku. Próby były dość 
częste i bardzo intensywne. Reżyser poświęcał nam 
bardzo dużo czasu i wykazywał nadzwyczajną cier-
pliwość dla naszych błędów. Brałam udział w etiudzie 
pt. „Przesyt”, ukazując łakomstwo, grzech i pokutę, 
a główną rolę – Żebraczki zagrałam w ostatniej etiu-
dzie. 
Cały zespół teatralny bardzo zaangażował się w pra-
cę nad przedstawieniem. Chcieliśmy, aby spektakl 
wypadł jak najlepiej. Mieliśmy obawy, jak odbierze 
nasze etiudy reżyser, jak odbiorą je widzowie… Czy 
spełnimy ich oczekiwania? Dla nas, aktorów, granie 

etiud jest bardzo trudne, ponieważ ich treść musimy 
wyrazić gestem, mimiką twarzy, całym ciałem. Waż-
nym elementem jest również miejsce na scenie. Ak-
tor właśnie tymi środkami musi przekazać treść etiu-
dy i to w dodatku bardzo sugestywnie, tak aby widz 
zrozumiał przekaz, w przeciwnym przypadku będzie 
znudzony spektaklem. Zdaję sobie sprawę, że przed-
stawienie pt. „Czołgania” nie każdemu widzowi może 
odpowiadać. Zaprosiłam na spektakl moją najbliższą 
rodzinę oraz koleżanki z Wrocławskiego Centrum Se-
niora. Oceniły spektakl bardzo wysoko i były pod wra-
żeniem naszych występów, były zachwycone. Osobi-

ście twierdzę, że najlepszym aktorem okazał się nasz 
reżyser, pan doktor Aleksander Kobylarek, który wy-
stąpił w roli sprzątacza naszych rekwizytów. Publicz-
ność na tę sytuację zareagowała bardzo żywo, burzą 
oklasków. 
Aktorzy zespołu teatralnego „Etiudy” bardzo dzięku-
ją panu reżyserowi za to, że wprowadził nas w świat 
„Magii grzechu”. Trudny, kontrowersyjny, ale wspania-
ły.

Maria Marchwicka

– Granie etiud jest bardzo trudne – mówi Maria Marchwicka,  
występująca w spektaklu pt. „Czołgania” (druga po prawej)

fot. Irena Gójska Etiuda „Kuszenie”. Na pierwszym planie 
Jagoda Jenczelewska
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Kto to jest? 
Jak się pisze newsa?

Relacja z warsztatów dziennikarskich
„Skromny mężczyzna, dobrze wychowany, pracowity od 
dziecka”. To trochę zbyt mało, żeby zgadnąć, o kim mowa, 
prawda? Zatem pójdźmy dalej: „Zakochany w treningu spor-
towym, charakter i miłość do sportu zawdzięcza ojcu”. Czy 
już wiadomo, kto to jest? Jeszcze nie? Może pomogą więc 
dalsze informacje – „że dzieciństwo spędził w okolicach War-
szawy, a w młodości stracił ojca”?*
Powyższe ćwiczenie zostało zrealizowane podczas warszta-
tów dziennikarskich odbywających się w ramach Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowej na temat „Seniorzy dla kultury”.
5 lipca 2016 r. odbyły się warsztaty dziennikarskie dla gości konferencyjnych Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej na temat „Seniorzy dla kultury”, połączonej z ju-
bileuszem 40-lecia UTW w UWr. Warsztaty miały na celu ukazanie przedstawicielom 
innych uniwersytetów trzeciego wieku, w jaki sposób pracujemy na UTW w UWr.
Nie obyło się bez niespodzianek ze względu na liczebność uczestników zajęć (za-
miast piętnastu osób pojawiło się ponad trzydzieści) oraz skrócony czas przewidzia-
ny na zajęcia.  Okoliczności te nie przeszkodziły nam jednak w zrealizowaniu przy-
gotowanego programu.
Na początku zapoznałam gości z ideą warsztatów dziennikarskich, które od pół-
tora roku prowadzę dla wrocławskich seniorów. Przedstawiłam nasze działania 
i zaprezentowałam platformę internetową tworzoną przez słuchaczy dla słuchaczy  
(www.dziennikseniora.pl), zachęcając wszystkich do współpracy z nami.

Sylwetka, czyli o kim mowa?
Następnie przystąpiliśmy do właściwej części warsztatów. Uczestnicy, przy pomocy 
krótkiego wykładu, zapoznali się z jednym z gatunków dziennikarskich – sylwetką. 
To informacyjno-publicystyczna charakterystyka konkretnej osoby, przedstawiająca 
fakty z jej życia, opisująca osobowość, charakter, dokonania, ale również wygląd 
zewnętrzny opisywanej postaci.

UTW

Posiadasz biurko z lat z lat  
50-tych, 60-tych lub 70-tych, 
podobne do tych na zdjęciu? Zadzwoń, 
odbierzemy je, a Ty otrzymasz 
gratyfikację finansową. 

tel. 608 352 098 

REKLAMA
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* Autorem tej charakterystyki był prof. dr hab. Zbigniew Romek, dyrektor Mokotow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chodziło o Roberta Lewandowskiego.

Magda Wieteska

fot. Grupa uczestników warsztatów dziennikarskich na UTW w UWr., 
redaktorów platformy dziennikseniora.pl

Warsztaty

klub seniora Podróżnika poleca:

609 941 775
509 550 645

od godz. 9.00 do 21.00
www.botpodroznik.pl
bot.podroznik@wp.pl

biuro obsługi turystycznej PodrÓżnik

13 sierpnia  Czechy
Kraliky klasztor na górze Matki Boskiej, miejsce pielgrzymek 
oraz rynek miasta – Nova Morava – wieża widokowa Sky 
Walk „Spacer w chmurach”

19-21 sierpnia  Pogranicze Mazowsza i Kujaw
Włocławek (katedra, Muzeum Ziemi Kujawskiej, Bursztynowy 
Pałac, tama na Wiśle, miejsce stracenia ks. Popiełuszki) – 
Płock (rynek, Muzeum Diecezjalne, Muzeum Secesji, bazylika 
katedralna, katedra i klasztor mariawitów, sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego - miejsce objawień siostry Faustyny) 
– zamek w Oporowie z Muzeum Wnętrz Dworskich, Turek – 
kościół z polichromiami i wystrojem Józefa Mehoffera. Cena 
dla posiadaczy WKS - 500 zł w tym wstępy.

Zabrze – Tarnowskie Góry – 
Radzionków – Piekary Śląskie. 
Cena dla posiadaczy WKS 290 zł 
+ wstępy 84 zł.

24-25 września  Śląsk

31 sierpnia - 4 września
Budapeszt i zakole Dunaju

27 sierpnia Międzygórze
wodospad Wilczki – sanktuarium Igliczna – Szczerba ruiny 
zamku rycerskiego – Długopole Zdrój uzdrowisko

Góra Gellerta, Lasek Miejski, wzgórze Zamkowe,  
katedra NMP, Baszta Rybacka, bazylika św. Stefana,  
Wielka Synagoga (wnętrze), Parlament (wnętrze), wieczorny 
rejs po Dunaju, wyspa Małgorzaty, Opera (wnętrze), Park 
konny Lazar, pałac cesarzowej Sissi w Godollo, wieczór 
w czardzie węgierskiej, Szentendre (Muzeum Marcepanu, 
Narodowe Muzeum Wina), Wyszehrad zamek, Esztergom 
bazylika. Dzienne przejazdy, cena dla posiadaczy WKS 1280 zł 
+ wstępy. Rejs i wieczór z folklorem w cenie.

2016

Biuro jest partnerem Wrocławskiego Centrum 
Seniora i oferuje zniżki dla posiadaczy 
Wrocławskiej Karty Seniora (WKS).  
Przystąpiliśmy również do  
Programu Otwarci 50+.
Zapraszam Jolanta Furyk

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

Po części teoretycznej uczestnicy zmierzyli się z opisem sylwetki w praktyce. Za-
danie było jednak utrudnione: należało tak opisać daną postać, aby inni nie od razu 
odgadli, o kim mowa. Efekty pracy były zaskakujące: przygotowano opisy bardzo 
ciekawych, znanych postaci w sposób doskonale stopniujący napięcie. Ćwiczenie 
to okazało się nie tylko dobrym startem w działania dziennikarskie, ale również do-
starczyło wszystkim dużo emocji i dobrej zabawy.

Uwaga – news!
Kolejnym gatunkiem dziennikarskim zaprezentowanym uczestnikom warsztatów 
był news, czyli krótka, przyciągająca uwagę czytelnika, informacja prasowa. W new-
sie stosuje się zasadę odwróconej piramidy, polegającą na tym, że najważniejsze 
informacje podaje się na samym początku, czyli w tzw. leadzie (wstępie do artyku-
łu), ale – uwaga – bez zdradzania kluczowego dla sprawy rozwiązania. Zabieg ten 
służy przyciągnięciu uwagi czytelnika i jednocześnie zachęca go do przeczytania 
dalszej części tekstu, aż do samego finału.
W warsztatach dziennikarskich wzięli udział seniorzy oraz osoby związane ze śro-
dowiskiem senioralnym, m.in. przedstawiciele UTW w Warszawie, Nowej Rudzie, 
Trzebnicy. Atmosfera podczas zajęć była bardzo przyjemna, wszyscy aktywnie 
uczestniczyli w ćwiczeniach. Żałowaliśmy tylko, że czas trwania warsztatów okazał 
się zbyt krótki na realizację kolejnych materiałów dziennikarskich.

Ostatnie sztuki  
w promocyjnej cenie  
w Placówkach Poczty Polskiej  
i Księgarniach Beta!



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny30 Otwarci 50+

Największy dystrybutor prasy, firma 
Kolporter dołączyła do ogólnopolskiego 
programu dedykowanego seniorom 
„Otwarci 50+” - donosi Głos Wielkopolski.
To inicjatywa, która łączy firmy otwarte 
na osoby po 50 roku życia – zarówno 
jeśli chodzi o zatrudnienie, jak i ofertę 
produktów czy usług. Program „Otwarci 
50+” powstał z inicjatywy redakcji 
„Gazety Senior” i ma na celu łączenie 
środowisk biznesmenów i seniorów. 
Przystąpienie firmy do programu jest 
równoznaczne z poparciem „Kredo 
Firm Otwartych 50+”, czyli ośmiu 
najważniejszych, z punktu widzenia osób 
starszych, kwestii.

Fot. Kolporter

Salonik prasowy 
Otwarty 50+

Firma Kolporter przygotowała nowy system szkoleń, 
przeznaczonych dla pracowników 50+
– Kolporter praktycznie od początku swojej działalno-
ści jest firmą otwartą m. in. na aktywizację zawodową 
osób starszych. Przygotowaliśmy nowy system szko-
leń, wyeliminowaliśmy podstawową barierę, którą była 
kaucja, wzmocniliśmy opiekę ze strony przedstawicie-
li naszej firmy. Dla osób w wieku przedemerytalnym 
i emerytalnym prowadzenie saloniku prasowego sta-

nowi bardzo interesującą propozycję, dającą nie tylko 
gwarantowane, stałe przychody, ale także możliwość 
pełnej aktywności zawodowej, łącznie z perspektywą 
awansu – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy 
Kolportera.
Przystąpienie firmy Kolporter do programu jest rów-
noznaczne z poparciem „Kredo Firm Otwartych 50+”, 
czyli ośmiu najważniejszych, z punktu widzenia osób 
starszych, kwestii.
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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

Kolporter

Fizjobody

2016

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

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

 ͫ Gmina Długołęka
 ͫ Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda

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

Firmy, które przystąpiły  
do programu Otwarci 50+ (na dzień 15 lipca)

Więcej na stronie internetowej 
www.gazetasenior.pl/otwarci50/



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny32
Edukacja
Żak Centrum Nauki i Biznesu
Wrocław, ul. Krupnicza 2/4

71 794 58 13

Informacja
Portal dla seniorów
www.gazetasenior.pl

Wrocławskie Centrum  
Seniora 
Wrocław, pl. Dominikański 6

71 344 44 44

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

74 664 60 30

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

71 796 77 34

Dom Seniora Beata
Muszyna, Złockie 103

18 471 49 17

Dom Seniora Paraiso
Brenna, ul. Wiejska 5

33 484 77 00

Holistic Care
www.holisticcare.pl

71 307 37 47

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

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

71 795 67 89
71 344 65 84

Praca
CareWork praca dla osób 
50+ w Niemczech
Poznań 
Legnica
Leszno
Wschowa
Gliwice

61 662 10 81
76 871 96 01
65 511 45 50
65 520 47 18
32 336 90 60

Turystyka
Biuro Obsługi Turystycznej 
PODRÓŻNIK
www.botpodroznik.pl

509 550 645 
609 941 775

Biuro Turystyczne Elin
Wrocław, ul. W. Rejtana 9

71 342 06 20

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Nasze Biuro  
ErgoRegenerum-Club
Wrocław, 
ul. Powstańców Śląskich 5/119

71 781 02 73
509 134 973

OR Leśna Radość Poraj
Jastrząb, ul. Wojska Polskiego 79

34 314 51 31

OWR Venus
Mrzeżyno, ul. Bursztynowa 6

91 386 62 30

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

Pensjonat Malwa
Świeradów-Zdrój, ul. Bronka 
Czecha 2

75 781 66 30

Pensjonat Złoty Widok
Karpacz, ul. Sarnia 7

505 651 577

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

94 354 31 16

Sandra Spa 
www.sandraspa.eu

91 387 86 62

Uzdrowisko Świnoujście S.A
Świnoujście, ul. Żeromskiego 13 

91 321 21 85

Uzdrowisko Kraków  
Swoszowice
Kraków, ul. Kąpielowa 70

12 254 78 11

Willa Widokowa Wojnar
Zakopane, ul. Pardałówka 6

18 201 90 90

Usługi
PSZOK
ul. Kazimierza Michalczyka 9
ul. Janowska 51

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

Niezbędnik

Krzesełka schodowe  
i schodołazy
www.windy-schodowe.pl

692 449 474

myPhone FLIP
dostępny w sieci sklepów Biedronka

Sklepy Tradycja i Jakość
Wydawnictwo Sonia Draga 
książki i audiobooki

32 782 64 77

Zdrowie i uroda
Biovitalium  
Innowacyjna formuła ziół
Wrocław, ul. Gwiaździsta 66  
(SKY TOWER)

71 307 00 07

Dental Med
Wrocław, ul. Kamieńskiego 142 

71 327 63 13

Dolnośląskie Centrum  
Rehabilitacji
Kamienna Góra, ul. Korczaka 1

75 645 96 06

FemudarPlus
suplement diety dostępny w aptekach 

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

71 346 81 55
76 850 97 40

JZO soczewki okularowe
www.jzo.com.pl

Kinetex
Opaski ortopedyczne – produkt 
dostępny w aptekach i sklepach 
medycznych

22 633 19 73

Klinika Okulistyczne  
Optegra
Zabieg usunięcia zaćmy  
w 14 dni na NFZ

222 466 148

Normaflex®
Suplement diety dostępny w aptekach

Polski Związek Głuchych
Wrocław, ul. Braniborska 2/10

71 355 67 19

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

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

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

71 344 81 20

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

cmentarz 
• asysty pogrzebowe
• załatwianie formalności 

z USC, ZUS i na cmentarzach 
komunalnych

• wieńce i wiązanki

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE 

REKLAMA


