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JuŻ dzIŚ!

Wielkopolska



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny2 Temat wydania
Drodzy Czytelnicy,

Poznań został przyjęty do Sieci Miast i Gmin Przy-
jaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia. 
Postanowiliśmy przyjrzeć się temu wyróżnieniu. 
Zaprosiliśmy do rozmowy trzech inspiratorów tego 
projektu. Pomogli inicjatywie wejść w życie i nie za-
mierzają spocząć na laurach. Wojciech Bauer – Dy-
rektor Centrum Inicjatyw Senioralnych, dr Zdzisław 
Szkutnik – Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów 
w Poznaniu i Damian Dubina – Prezes Zarządu 
Fundacji Instytut Rozwoju Aktywności rozmawiali 
z redaktorką naczelną. Dowiecie się, jakie zmiany 
czekają poznańskich seniorów.
Bohaterem tego wydania będą także miasta i mia-
steczka regionu. Andrzej Wasilewski z seniorami 
i o seniorach rozmawiał w Koninie i Swarzędzu. 
Wielkopolska jest pełna ludzi, którzy podejmują 
trudną walkę o najstarszych mieszkańców swoich 
lokalnych społeczności. Osiągają oni swoje większe 
i mniejsze sukcesy.
Zabierzemy Was także na spacer po Poznaniu. Ro-
man Szymański opisał Poznań w miniaturze i mural 
3D, którym zachwyca się cała Polska, a to wszystko 
poznańscy seniorzy mają na wyciągnięcie ręki i na 
czas przechadzki.
Temat ważny i rozwijający się – prywatne formy 
opieki - starają się odpowiadać na zróżnicowane po-
trzeby chorych i wymagających wsparcia osób star-
szych. Można przebierać w ofertach. Która będzie 
najlepsza na obecnym etapie starości, na co zwrócić 
uwagę i o co zapytać, podpowiada dr Małgorzata 
Pędzik, geriatra w Centrum Seniora Angel Care.
Zofia Sawikowska – redaktorka-seniorka Gaze-
ty Senior – odważnie dzieli się swoim przykrym, 
ale pouczającym doświadczeniem. Ostrzega, aby 
ostrożnie podchodzić do znajomości zawieranych 
w internecie.  
Okres wakacyjny w tym roku niczym nie przypominał 
sezonu ogórkowego. W organizacjach pozarządo-
wych ruszyły projekty z programu ASOS (Aktywność 
Społeczna Osób Starszych). Firmy także nie próż-
nowały, zdążyły wypuścić na rynek kilka ciekawych 
propozycji produktów i usług, o których przeczytacie 
w tym wydaniu.
Na zakończenie szczególnie dziękuję wymienionym 
powyżej osobom za zaangażowanie i pracę, którą 
wykonali, abyście mogli cieszyć się lekturą tego 
wydania. Mam nadzieję, że zebrane materiały okażą 
się ciekawe, potrzebne i inspirujące. Tymczasem 
dbajcie o siebie! Choć upały już mamy za sobą, 
to nie zapominajcie o szklance wody. Korzystajcie 
ze spacerów na świeżym powietrzu, póki pogoda 
sprzyja.
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Agencja marketingowa skupiająca ekspertów marketingu 
50+. Potrzebujesz wsparcia w swoich działaniach 
marketingowych kierowanych do seniorów? Dopiero 
zaczynasz działać w tym sektorze. Zapraszamy do 
współpracy firmy, organizacje pozarządowe, samorządy.

Seniorzy to nasza 
specjalność

Aby nam się 
dobrze żyło
Z Wojciechem Bauerem, dyrektorem Centrum 
Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, o przyjęciu 
Poznania do sieci miast przyjaznych starzeniu 
WHO i co w związku z tym czeka poznańskich 
seniorów, rozmawia Linda Matus.

Linda Matus: Jak to się stało, że Poznań 
został przyjęty do sieci miast przyja-
znych starzeniu?
Wojciech Bauer: Pierwsze sygnały pojawiały 
się już kilka lat temu, a był to pomysł m.in. senio-
rów zgromadzonych w Miejskiej Radzie Seniorów, 
urzędników oraz społeczników z organizacji poza-
rządowych. Konkrety przyszły po ostatnich wybo-
rach, ponieważ ideę podchwycił nowy prezydent. 
Formalnie wymagana jest także deklaracja prezy-
denta miasta, który potwierdza, że Poznań będzie 
chciał stawać się miastem jeszcze bardziej przy-
jaznym starzeniu i rozwijać się w tym kierunku. Na 
etapie wnioskowania trzeba pokazać dotychczaso-
wy dorobek miasta. Zbadaliśmy efekty dotychcza-
sowych działań Poznania na rzecz seniorów, czy są 
godne takiego wyróżnienia i uzyskania certyfikatu 
WHO. Zaprezentowaliśmy także plan, co możemy 
zrobić, żeby miasto było jeszcze bardziej przyjazne 
osobom starszym.
L.M.: Seniorów na pewno zainteresuje, 
co w praktyce daje takie wyróżnienie.
W.B.: W idei miast przyjaznych starzeniu nie cho-
dzi o certyfikat, którym można się pochwalić, ale 
o ciągły rozwój. Zaproszeni do współpracy zostaną 
mieszkańcy, organizacje miejskie, pozarządowe, 
także urzędnicy, i to z różnych grup wiekowych. 
Zaangażowane będą wszystkie jednostki urzędu 
miasta, przede wszystkich Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych, Centrum Inicjatyw Senioralnych.  
Jesienią będziemy dokładnie diagnozować ak-
tualne potrzeby poznańskich seniorów i sytuację 
w Poznaniu. Opracujemy rozwiązania, czyli propo-
zycje, w jaki sposób oraz w jakim czasie można te 
problemy rozwiązać. Duża praca przed nami.
Miasto przyjazne seniorom to miasto uniwersal-
ne – przyjazne wszystkim. Dlatego teraz naszym 
zobowiązaniem jest wypracowanie przez wszystkie 
zainteresowane strony planu działania. Zależy nam 
na seniorach o różnych poglądach i przekonaniach. 
Spodziewamy się również tarć i twórczych sporów, 
ale jest dobry klimat ku zmianie. 
L.M.: To ogromne zadanie dla samorzą-
dowców. 
W.B.: Zmiany muszą być uwzględniane we 
wszystkich politykach miasta. Jeśli tworzone są 
założenia dla budownictwa miejskiego, to muszą 
uwzględniać potrzeby seniorów. Gdy pracujemy 
nad problemami transportu, to również bierze-
my pod uwagę obecność użytkownika - seniora. 
A tych obszarów rzeczywiście jest mnóstwo, m.in. 
mieszkalnictwo, przestrzeń publiczna, komunikacja 
i informacja, usługi zdrowotne, zatrudnienie, party-

cypacja społeczna itd. Jesienią będziemy dopraco-
wywać sprawę od strony procedur, powołane zosta-
ną zespoły zadaniowe ze swoimi liderami. Trzeba 
założenia przekuć w dokument, tj. strategię, lokalny 
plan działania, aby jasno określić, co chcemy osią-
gnąć za kilka lat. Będziemy tu także bazować na 
wytycznych WHO.
L.M.: Jaka jest w tym rola WHO? (World 
Heath Organization, pol. Światowa Or-
ganizacja Zdrowia)?
W.B.: WHO to tzw. know-how, czyli wiedza, 
podpowiedzi, wskazówki, inspiracje zgromadzone 
w Poradniku dla wszystkich miast należących do 
sieci, z którego będziemy korzystać. WHO wska-
zuje nam dobre przykłady z innych miast z całego 
świata. Mamy także możliwość konsultacji, co 
zrobić, aby Poznań był jeszcze bardziej przyjazny 
seniorom. Łączenie pokoleń, kampanie społeczne, 
wolontariat senioralny mają mnóstwo sprawdzo-
nych pomysłów.
L.M.: Jest jakiś termin ze strony WHO 
na przystosowanie miasta?
W.B.: Członkostwo jest dobrowolne, nie ma żad-
nych nakazów i restrykcji, ale jest zobowiązanie, 
które podjęliśmy. Musimy się rozliczać z planu. 
Nasze działania będą też weryfikowane.
L.M.: W sieci miast przyjaznych starze-
niu znajdują się miasta nie tylko z Eu-
ropy, ale również z Azji, Ameryki Połu-
dniowej, gdzie realia są zupełnie inne. 
Jak to się ma do Poznania? 
W.B.: WHO radzi, aby tworzyć własne rozwiąza-
nia, które odpowiadają na lokalne potrzeby.
Po ogólnopolskich spotkaniach centrów seniora, 
w których Centrum Inicjatyw Senioralnych bierze 
udział, widzimy, jak duże różnice są choćby między 
miastami. Np. zasób lokalowy gminy w każdym 
mieście jest inny i daje inne możliwości. A duże 
miasta w Polsce, jak Wrocław, Gdańsk, Kraków 
mają bardzo ciekawe i doceniane rozwiązania. 
Choć według mnie brakuje nam wielu rozwiązań, 
które funkcjonują w krajach skandynawskich. Przy-
kład: w Polsce emerytura to czas mniejszej aktyw-
ności, a we wspomnianych już krajach skandynaw-
skich albo wciąż jeszcze się pracuje, albo senior 
działa wolontarystycznie. Tam seniorzy nie mają 
rodziny przy sobie, jak w Polsce, dlatego angażują 
się w inne zadania społeczne. Powoli się do tego 
zbliżamy. Wolontariat senioralny, choć niespiesznie, 
to jednak stale się rozwija.
L.M.: Do tego potrzebna jest zmiana 
postaw i świadomość problemu.
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W.B.: Zmiany świadomościowe muszą pójść za tym, 
ale to się już zmienia. Mówiąc o przyjazności, myśli-
my także o przystępności urzędu i urzędników, którzy 
mają odpowiednie podejście, nawiążą kontakt, mówią 
zrozumiałym językiem, powtórzą, pozwolą zapisać. 
Urząd przyjazny oferuje więcej komunikacji słownej: 
bezpośredniej, telefonicznej, a mniej elektronicznej. 
Przyjazność, życzliwość często już są, ale brakuje 
wiedzy i umiejętności, jak to dobrze zrobić. Tu duża 
rola szkoleń z obsługi klienta - seniora. Nie będzie to 
rewolucja, ale bardziej ewolucja.
L.M.: Jaka była pierwsza reakcja na 
informację o przyjęciu do sieci miast 
przyjaznych starzeniu? 
W.B.: Zadowolenie i docenienie tego, co już zo-
stało zrobione, ale i wyzwanie, bo jesteśmy drugim 
miastem w Polsce po Gdyni w sieci miast przyja-
znych starzeniu WHO. Chcielibyśmy, żeby to nie był 
tylko kolejny dyplom i myślę, że tak nie będzie. Już 
w jakimś sensie jesteśmy przyjaźni, ale wiele pracy 
przed nami. 
L.M.: Przewodnik dla miast przyjaznych 
seniorom mówi, że najważniejsze jest 
„tworzenie możliwości”, co oznacza dla 
seniorów wędkę, a nie rybę. Jaki jest po-
mysł na osoby pozostające w domach, 
samotne i wykluczone?
W.B.: Większość seniorów trzeba wspierać, ak-
tywizować, po prostu zachęcić. Jest to zadanie dla 
lokalnych małych społeczności i wolontariuszy, naj-
lepiej seniorów, ale niektórym trzeba pomóc. Poma-
ga się dzieciom, samotnym matkom, nie powinien to 
być powód do wstydu. 
Nie chcemy wyręczać tylko wskazywać możliwości. 
Zresztą robimy tak Centrum Inicjatyw Senioralnych 
nie od dziś. Tak po prostu jest i to trzeba zrobić.
L.M.: Czy Poznań nie jest zbyt duży 
i bezosobowy na miasto przyjazne sta-
rzeniu się? 

W.B.: To jest kolejne zadanie, aby powstała lokal-
na, osiedlowa oferta dla seniorów. Podpatrujemy 
rozwiązania w Polsce i na świecie. Małą ojczyzną 
seniora powinien być nie tylko Poznań, ale przede 
wszystkich ten jego fyrtel, gdzie ma sklep, przychod-
nię, klub seniora, kościół i parafię. Tu musi czuć się 
bezpiecznie.
Chcemy aktywizować środowisko poprzez lokal-
ne, osiedlowe punkty informacyjne Rozwiązania 
te z powodzeniem funkcjonują w innych miastach. 
Dałoby nam to większe możliwości, aby uruchomić 
i wzmocnić życzliwość oraz solidarność sąsiedzką, 
która jest bardzo ważna, jeśli nie najważniejsza dla 
dobrej jakości życia osób starszych.
Samotność, brak najbliższych i choćby sąsiada, 
powoduje, że niektórzy seniorzy – ale przecież nie 
tylko – dochodzą do wniosku, że są do niczego i nic 
ich już nie czeka, wtedy żadna oferta ich nie zain-
teresuje. Często nie ma kto powiedzieć seniorom 
o możliwościach, korzystniejszych rozwiązaniach. 
Sąsiadka, koleżanka wyposażona w odpowiednią 
ofertę, to najlepsze zaproszenie do zmiany. Taka 
osoba zna sytuację seniora, może zapukać, a w ra-
zie potrzeby zawiadomi odpowiednie służby, które 
mogą pomóc. 
L.M.: A co Pan powie osobom starszym, 
których to nie przekonuje i pytają: „kie-
dy miasto zadba o mnie”? 
W.B.: Musi płynąć jasny komunikat, że miasto dba 
o seniorów. Dużo już zrobiliśmy i teraz warto, aby 
o tym głośno mówić. Jeśli jednak jest jakiś problem, 
potrzeba, o której do tej pory nie wiedzieliśmy, to 
można zawsze zadzwonić do Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych. Pewne zadania wykraczają poza nasze 
kompetencje, ale naprawdę wiele problemów można 
już dziś rozwiązać, np. poprzez rzetelną informację, 
do której seniorom trudno dotrzeć. Nasze główne 
zadanie to ułatwienie dostępu do wielu miejsc i or-
ganizacji, edukacji, kultury czy wsparcia w załatwie-
niu spraw przerastających obecne możliwości senio-
rów. Będziemy mieli teraz nową, większą siedzibę. 
Zapraszamy! (Centrum Inicjatyw Senioralnych, tel. 

61 857 21 11, ul. Mielżyńskiego 24, Poznań)
A jeśli nie ma na ten moment żadnych dostępnych 
rozwiązań, to będziemy mówić o tym problemie wła-
dzom miasta i przedstawicielom innych instytucji.
L.M.: Czy seniorzy są potrzebni Pozna-
niowi?
W.B.: Oczywiście! W Polsce, w Poznaniu mamy 
obecnie do czynienia z tzw. depopulacją dlatego 
chcemy, aby jak najwięcej osób w Poznaniu miesz-
kało. Seniorzy są grupą tak samo ważną, jak młodzi, 
także z ekonomicznego punktu widzenia: płacą po-
datki, robią zakupy i korzystają z usług wielu instytu-
cji i przedsiębiorstw.
Miasto przyjazne starzeniu to program, który do-
tyczy każdego, chodzi tu o zjawisko starzenia się 
całego naszego społeczeństwa i również o świado-
mość młodszych, którzy kiedyś będą starsi. 
L.M.: Dziś nie ma nic za darmo. Ile bę-
dzie nas ta inicjatywa kosztować? 
W.B.: Miasto nic nie płaci za przystąpienie do 
sieci miast przyjaznych starzeniu, płaci tylko cenę 
ogromnej pracy, którą trzeba wykonać, a kosztują 
dopiero zadania, które sobie stawiamy. Transport, 
mieszkalnictwo, integracja, aktywizacja społeczna, 
zdrowotna i zawodowa to najważniejsze na ten mo-
ment dziedziny. Planowane jest budowanie nowych 
mieszkań komunalnych w Poznaniu. Część z nich 
na parterze, zarezerwowana zostanie dla seniorów 
i osób z niepełnosprawnościami. To oczywiście 
generować będzie koszty, ale część inicjatyw można 
uruchomić bez kosztów lub angażując niewielkie 
środki - wystarczy dobra wola. 
Kultura jest tego doskonałym przykładem.
Koszty te powinniśmy traktować jako inwestycję – 
na najbliższą i na tę dalszą przyszłość. Im bardziej 
będziemy dbali o szeroko pojęty komfort naszego 
życia w mieście, tym – w rezultacie – będziemy 
szczęśliwsi, a co za tym idzie – zdrowsi.
Ostatecznie więc tworzenie miasta przyjaznego 
starzeniu przyniesie znaczące oszczędności.

REKLAMA
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Przyszedł czas 
na seniora
Z Damianem Dubiną o Poznaniu w sieci miast przyjaznych starzeniu, 
zainteresowaniu osobami starszymi i współpracy pokoleń rozmawiała Linda Matus.

Linda Matus: Skąd dowiedział się Pan 
o programie?
Damian Dubina: Dowiedziałem się od środowi-
ska senioralnego i na początku podszedłem do tego 
sceptycznie. Jest wiele programów, w których mia-
sta i gminy biorą udział. Na ogół wiąże się to z du-
żymi kosztami, a nie przynosi to żadnych realnych 
korzyści. Ale zagłębiając się w temat, dowiedziałem 
się, że nie wnosi się żadnej opłaty, a dostaje się 
bardzo wiele. Dociekając dalej... przecież jednym 
z głównych zadań miasta jest opracowanie strate-
gii jego rozwoju. Pomyślałem: bomba, tak miasto 
powinno myśleć o seniorach! 
L.M.: Na czym w praktyce polegał Pana 
udział?  
D.D.: Moim zadaniem stało się zdobycie poparcia 
dla programu. Wybadałem kwestie w kuluarach rady 
miasta, okazało się, że radni go nie znają. Zapre-
zentowałem więc program na Komisji Polityki Spo-
łecznej i Zdrowia ze wsparciem ze strony Miejskiej 
Rady Seniorów. Swoje wystąpienie skończyłem zda-
niem: „Myśląc o seniorach, musimy przyjąć ten pro-
gram!”. Głosowanie pokazało, że większość jest za 
i pomysł został przedstawiony całej radzie miasta. 
Nieczęsto tego typu inicjatywy przechodzą z takim 
poparciem: duża większość, kilka osób wstrzymało 
się od głosu, nikt nie był przeciw. Pełen sukces.
L.M.: Skąd u młodego człowieka to 
szczególne zainteresowanie seniorami?
D.D.: Byłem koordynatorem projektu Aktywizacji 
Społecznej Osób Starszych w Poznaniu. Robiłem 

badania, ankiety, powstał raport. Dowiedziałem się, 
czego seniorzy oczekują od władz miasta i niewąt-
pliwie efektem tego projektu była moja inicjatywa.
L.M.: Do jakich wniosków Pan wtedy 
doszedł?
D.D.: Sporo dzieje się dla seniorów w Poznaniu. 
Mamy Centrum Inicjatyw Senioralnych, targi Viva 
Seniorzy, program Asystent Seniora, bilety do teatru 
i wiele innych. W większości są to działania punk-
towe, tu i teraz. W przypadku miasta przyjaznego 
starzeniu chodzi o coś więcej. Rozważa się, jak ten 
senior będzie żył za 5, 10 i 15 lat, czyli chodzi także 
o kolejne pokolenia seniorów. Teraz miasto zapyta 
seniorów, czego oni tak naprawdę potrzebują.
Choć pokolenia młodych i starszych nie spotkają się 
w jednej sali, to będą miały wpływ na siebie, właśnie 
poprzez ten program. Dzisiejsi seniorzy będą go 
konstruować w założeniach, a przyszli ulepszać, 
modyfikować.
L.M.: Czyli przyszedł czas na seniora?
D.D.: Już dziś liczba seniorów przekroczyła liczbę 
studentów. To jest szok dla decydentów, także 
dziennikarzy. To się stało w przeciągu ostatnich kilku 
lat i ta zmiana postępuje. Jeżeli się za to nie za-
bierzemy, to nie zdążymy. Ważny jest również fakt, 
że teraz mają miejsce wielkie inwestycje w wielu 
dziedzinach. 
L.M.: Starzejemy się, to budzi lęk wielu 
środowisk, Pan się tego nie boi?
D.D.: Po prostu nastąpi zmiana układu sił. Fajnie 

byłoby mieć dodatni przyrost naturalny, żebyśmy nie 
starzeli się w takim tempie, ale to jest osobny temat. 
Bez względu na wszystko miasto powinno być przy-
jazne seniorom. Dostrzegam pozytywy tej zmiany, 
np. będziemy wiedzieli, że nasze życie nie kończy 
się na emeryturze. Będziemy lepiej przygotowani do 
starości, zmieni się świadomość.
L.M.: Poznań otrzymał wyróżnienie, 
wszyscy się cieszą, ale co teraz? Jakie 
zadania przed nami? 
D.D.: Sam program nic nie zmieni. Tu jest duża 
rola do odegrania dla organizacji pozarządowych 
i urzędników. Nie wystarczy odtrąbić, mamy sukces. 
Liczę, że utworzy się koalicja organizacji pozarzą-
dowych pod patronatem Miejskiej Rady Seniorów 
i jako strona społeczna będziemy się przyglądać 
i naciskać, patrzeć na ręce. Bo ten program jest dla 
nas wszystkich.

Damian Dubina
Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju 
Aktywności. Inicjator wdrożenia projektu Poznań 
Miastem Przyjaznym Starzeniu. Celem Fundacji 
jest działanie na rzecz zaspokajania potrzeb 
osób dorosłych, dzieci, seniorów w obszarach 
badań i innowacji społecznych, rozwoju wolonta-
riatu oraz partycypacji obywatelskiej. Organiza-
cja współpracuje z wolontariuszami, seniorami, 
młodzieżą i tworzy przestrzeń do aktywności 
społecznej i obywatelskiej. 

Temat wydania

Ku przestrodze

Znalazłam portal internetowy…
Znalazłam portal internetowy, gdzie można ze sobą 
rozmawiać, poznawać się, wymieniać w większości 
swoje poglądy. Niestety, mężczyźni przeważnie są 
egoistyczni. Pragną tylko seksu, nie chcą się anga-
żować, iść z kobietą przez życie. Przecież my nie 
żądamy od nich małżeństwa, nie te czasy. Już nie 
jest tak, jak za naszych babek, że do bycia razem po-
trzebujemy urzędowego glejtu na całe życie. Chcemy 
tylko trochę uczucia i zainteresowania swoją osobą. 
Z doświadczenia wiem, że nawet gdy mężczyzna 
z pozoru chce umówić się na randkę bez podtekstów 

seksualnych, to i tak w końcu wychodzi, do czego 
dąży, i to od razu, przy pierwszym spotkaniu.
Miłosne listy od Anglika
Pewnego razu, na Skypie, zaproponował mi rozmo-
wę Anglik, przebywający na misji wojskowej w Syrii. 
A że interesuję się tematyką Bliskiego Wschodu, 
podjęłam rozmowę. Dostawałam od niego piękne, 
miłosne listy; pisał, że mu się podobam, że gdy mnie 
zobaczył na zdjęciu, to od razu się zakochał. Dekla-
rował, że chce ze mną spędzić resztę życia i to na 
moich warunkach, w Polsce albo w Anglii. Przedsta-
wił mi nawet swojego syna, który ma siedemnaście 
lat i potrzebuje matki. Jako że jestem bardzo ostroż-
na, znam życie, poszukałam w Internecie doniesień 
o misjach. Tam znalazłam informację, że żołnierze 
w bazach wojskowych się nudzą. Wyszukują adre-
sy kobiet z Polski, wiedząc, że tu panie są kochliwe. 
Rozkochują je w sobie, a potem wyłudzają pienią-
dze. Podjęłam z nim tę „grę”, żeby sprawdzić, czy 
i ja mam do czynienia z oszustem. Kiedy napisał na-
gle, że przyleci do Polski, zapytałam, czy potrzebu-
je zaświadczenia i pieniędzy na podróż? Obraził się 
i nie pisał cały dzień. Ale po jakimś czasie znowu się 
odezwał. Znowu pisał, jak mnie kocha i chce ze mną 
spędzić resztę życia. Znowu pisał listy po polsku i po 
angielsku. Po pewnym czasie jednak „wyszło szydło 

Od dwudziestu lat jestem wdową. Kiedy nadeszła emerytura, a dzieci się 
już usamodzielniły, stwierdziłam, że należy pomyśleć o sobie. Zaczęłam 
szukać drugiej osoby. Może nie z myślą o wielkiej miłości, ale chciałam 
znaleźć kogoś, kto by choć trochę dał mi uczucia i bliskości. Podzielał ze 
mną moje zainteresowania. Lubię pogadać, lubię się bawić, chodzić na 
ciekawe spotkania do teatru. Szukam kogoś, kto poszedłby tam ze mną.

z worka”. Stwierdził, że musimy porozmawiać o jego 
synu. Muszę mu poradzić, co ma zrobić. Chętnie się 
zgodziłam. Moje przypuszczenia się sprawdziły, po-
trzebował pieniędzy dla swojego syna na czesne, po-
nieważ zostało podniesione, a z bazy wojskowej nie 
można wysłać przekazu pieniężnego. Zaczęłam mu 
radzić, jak to zrobić przez Internet i dodałam, że od 
płacenia rachunków dzieci jest ojciec. Miałam mu po-
móc, przesyłając 1500 dolarów. Odpisałam, że takiej 
sumy na oczy nie widziałam i spytałam, czy wie, jakie 
są realia finansowe w Polsce. Stwierdził, że można 
pożyczyć i stale zaniżał sumę. Doszło do 200 dola-
rów. Odpisałam, że nie mam nawet jednego dolara. 
Po pewnym czasie znów się odezwał.
Dwie sroki za ogon
I wszystko by dalej może się toczyło, gdyby nie to, że 
mój adorator działał prawdopodobnie na wielu fron-
tach. Wysłał do mnie znów pytanie, czy mu pomogę, 
ale w języku słowackim. Zrozumiałam więc, że się 
pomylił. Wtedy już postanowiłam tę sprawę definityw-
nie zakończyć. Napisałam mu, że nie można chwytać 
dwóch srok za ogon. Że jest oszustem, który naciąga 
kobiety na pieniądze. Najpierw chciał mnie przekonać, 
że to nieprawda. Ale ja już byłam przekonana o jego 
nieszczerości i złych intencjach. Napisałam, że takie 
„zabawy” są karalne i może za to odpowiedzieć przed 
sądem, a nawet pójść do więzienia. Wtedy dopiero się 
zaczęło. Pytał, czy jestem głupia i zarzekał się, że jest 
brytyjskim oficerem. Na koniec nawet zaczął mi grozić, 
że może mnie zabić. Wtedy odpowiedziałam, że to też 
jest karalne i że idę do prokuratury. Dodałam, że jeżeli 
rzeczywiście jest oficerem, to jego kariera legnie w gru-
zach. Wtedy w niewybredny sposób wyprosił mnie ze 
swojego Skype’a i zablokował swoje konto.
Tak się skończyła moja przygoda z oszustem. Było to 
ciekawe, życiowe doświadczenie, którym chciałabym 
się podzielić z kobietami. Mam nadzieję, że panie, do 
których zgłosi się taki amant, dzięki mojej przestrodze 
uchronią się od niepotrzebnej nadziei i wydatku.

Zofia Sawikowska
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REKLAMA

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

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

Okulary: Fielmann. Międzynarodowa moda okularowa. 20 x w Polsce, ponad 700 x w Europie. Poznań: ul. Św. Marcin 69 i Galeria Pestka. Fielmann Sp. z o. o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań. www.fielmann.com

Szampański zakład
*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu 

sześciu tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann 

zobaczą Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie 

indziej taniej, Fielmann przyjmie towar z powrotem 

i zwróci cenę zakupu. Dodatkowo podarujemy Państwu 

butelkę szampana. Okulary: Fielmann. www.fi elmann.com

Chcemy być pomocni 
seniorom
Z dr. Zdzisławem Szkutnikiem, przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów III kadencji 
w Poznaniu, rozmawiamy o zadaniach rady w pracy nad miastem przyjaznym starzeniu 
oraz planach na bliższy i dalszy czas.

Linda Matus: Jakie zadania widzi Miej-
ska Rada Seniorów dla siebie w pracy 
nad miastem przyjaznym starzeniu?
Zdzisław Szkutnik: Pierwszy etap prac wiąże 
się ze statutową funkcją Miejskiej Rady Seniorów, 
funkcją inicjatywną. Jest to wręcz podręcznikowy 
przykład na sposób jej realizacji. Przypomnę, że to 
od Miejskiej Rady Seniorów w listopadzie 2013 r. 
wyszła uchwała dotycząca przystąpienia do sieci 
miast przyjaznych starzeniu. Trochę to trwało, nawet 
sprawa na chwilę utknęła i pan Damian Dubina ode-
grał tu ważną rolę, bo uruchomił ten temat ponow-
nie. Pamiętajmy także, że prezydent Jaśkowiak na 
spotkaniach z wyborcami obiecał, że temat podej-
mie i słowa dotrzymał. W lipcu mieliśmy zwieńczenie 
starań – certyfikat, a teraz przed nami etap najważ-
niejszy – realizacja. 
Jako rada możemy doradzać, opiniować, występo-
wać z inicjatywą. Być pomocni, dzielić się wiedzą, 
doświadczeniem i kompetencjami w kwestiach, 
w których taką wiedzę posiadają nasi eksperci, czyli 
członkowie rady.
L.M.: Jakie tematy są dla MRS prioryte-
towe?
Z.Sz.: Będziemy opowiadać się za tym, aby więk-
szą uwagę poświęcono tym seniorom, którzy tracą 
samodzielność, którzy na skutek wieku lub cho-
rób stają się niedołężni. Do nich nie przemówią te 
wszystkie inicjatywy, kierowane do aktywnych senio-
rów. Jak to kiedyś nazwała redaktor Edyta Gietka, 
są to samotni właściciele lodówek (nie bez powodu 
zaleca się, aby pudełka/koperty życia znajdowały 
się w lodówkach). Tę sferę chcemy ożywiać. Już na 
swój sposób podejmujemy takie próby. Zabieramy 
tych seniorów autokarami, mikrobusami na koncer-

ty lub zwiedzanie. W najbliższych dniach kolejna 
grupa pojedzie na krótką, bliską wycieczkę, będzie 
zwiedzać tzw. Okrąglak, kiedyś dom towarowy, 
dzisiaj budynek biurowo-usługowy klasy A z pięknym 
widokiem. Niezwykle ważną  rzeczą jest budownic-
two dla seniorów. Od kilku lat nic nie buduje się dla 
seniorów. Idziemy z tym tematem do przewodniczą-
cego rady miasta pana Grzegorza Ganowicza. Są 
pewne plany w tym kierunku, ale warto, aby pochyli-
ła się nad tym rada miasta. 
L.M.: Informacja o przystąpieniu Pozna-
nia do sieci miast przyjaznych starzeniu 
odbiła się szerokim echem w mediach. 
Czy poznańscy seniorzy zgłaszają się do 
rady z pomysłami lub problemami?
Z.Sz.: Jeszcze nie, bo nie tak łatwo dotrzeć do 128 
tys. osób starszych. 5 września na posiedzeniu rady 
będziemy rozmawiać m.in. o tym, aby uruchomić 
kanał dotarcia do seniorów poprzez czasopisma rad 
osiedlowych. 26 z nich wydaje taki periodyk. Dla 
Miejskiej Rady Seniorów komunikacja jest bardzo 
ważna. Możemy wiele rzeczy robić, ale jeśli informa-
cja nie dotrze do zainteresowanych, to jakbyśmy się 
kręcili w kółko. 15 października mamy już zaplano-
wane także drzwi otwarte MRS. Zawsze zaprasza-
my także na naszą stronę internetową  
www.mrs.poznan.pl, gdzie znaleźć można mnóstwo 
ważnych informacji. 
L.M.: A czy jest jakaś szczególna dla 
Pana kwestia, którą, jako przewodniczą-
cy MRS, chciałby Pan urzeczywistnić 
w Poznaniu przyjaznym starzeniu?
Z.Sz.: Byłoby dobrze, gdybyśmy się przyczynili do 
udzielania praktycznej pomocy, np. usługa „złota 
rączka“ jest tego wyrazem. W maju zgłosiliśmy po-

mysł, aby miasto uruchomiło taką pomoc. Wiedzie-
liśmy, że w Gdańsku oferowano podobny serwis, 
ale tam usługę oparto o wolontariat, a w Poznaniu 
zostanie sfinansowana przez miasto. Usługodaw-
ca już został wybrany i przygotowuje się do tego 
zadania. W urzędzie miasta zostanie uruchomiony 
telefon, pod którym będzie można tę usługę za-
mówić. We wrześniu rusza pilotażowy program 
na jakieś 60-70 zleceń i zobaczymy, jak to będzie 
funkcjonowało w praktyce. Następnie zastanowimy 
się, jak tę pomoc udoskonalić. Sprawa dzieje się 
dzięki prezydentowi Solarskiemu, który wystarał 
się o wspomniany budżet. Ludzie starsi i samotni 
bardzo tego potrzebują. Mają w domu drobne rzeczy 
do naprawy, np. przepalony żyrandol, wyrwane 
gniazdko, cieknącą spłuczkę, a za tym idzie wysoki 
rachunek za wodę. Dla tych najstarszych to ważne 
wsparcie.
L.M.: Czy coś jeszcze możemy zdradzić?
Z.Sz.: Chcemy kompetentnie podchodzić do tema-
tów, którymi się zajmujemy. Np. planujemy wiosenną 
szkołę dla wielkopolskich gminnych rad seniorów. To 
jest dla mnie ważne, aby pogłębiać wiedzę naszej 
rady i jej członków. Właśnie jadę do Warszawy, aby 
podpatrzeć, jak tam to funkcjonuje.

Miejska Rada Seniorów

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM
ul. 3 Maja 46, 61-728 POZNAŃ

tel. 61 878 15 52 
www.mrs.poznan.pl
email: rada_seniorow@um.poznan.pl

Poznań przyjazny starzeniu



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny6 Seniorzy

Jesteś 50+ i jesteś ciekawy świata ?

Chcesz wyjechać za granicę i 
móc się komunikować ?

Chcesz wiedzieć co Twój wnuk
robi całe dnie przed 
komputerem ?

    Zapisz się na nasz kurs!

Kursy językowe dla 50+
Język angielski i niemiecki na różnych 
poziomach zaawansowania.
Kurs 15 spotkań po 1,5 godz.
U nas nie płacisz składek członkow-
skich. Płacisz tylko za kurs 250 zł.
Lekcje pokazowe: ang.podst. 14.09
5.10 godz. 10.00, ang. zawans.godz. 
11.30, j. niem. podst. 13.09 i 4.10
godz.10.00, zawans. godz.11.30

Kursy komputerowe 50+
4 poziomy zaawansowania.
Indywidualny dostęp do laptopa i internetu.Zajęcia z infor-
matykiem. Koszt kursu 300 zł (15 spotkań po 1,5 godz.) 
bez żadnych dodatkowych kosztów.
Lekcja pokazowa 19.09 godz.12.00
Poza tym gwarantujemy: rodzinną atmosferę w
rodzinnej firmie, przyjaznych i doświadczonych w pracy z
osobami 50+ nauczycieli, rabat 10% dla kontynujących kurs.

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

Seniorzy to nie margines
Przed drugą wojną światową Konin był małym, powiatowym miasteczkiem wśród dóbr hrabiów 
Kwileckich. Okoliczne wioski były bardzo biedne. Ziemia piaszczysta, słaba.  
W samym mieście bezrobocie wielkie. Magistrat, szkoła, kilku rzemieślników, zakład naprawczy 
maszyn rolniczych. To wszystko. A ludzi sześć tysięcy. „Bieda była taka, że najczęściej jedliśmy 
gotowaną kaszę na sucho” – pisze ktoś we wspomnieniach. Wojna nic tu nie zmieniła.

Nikt już nie kopie ziemniaków „haczką”
I nagle, w latach pięćdziesiątych, dziesiątki potężnych 
buldożerów zaczynają ryć w polach drogę do dobro-
bytu. Jak kwiaty w maju, wśród łanów żyta wyrastają 
kopalnie, elektrownie, huta aluminium, fabryka ma-
szyn górniczych i przedsiębiorstwa towarzyszące. 
Okoliczna ziemia staje się potrzebna pod przemysł 
i pod miasto obsługujące ten przemysł. Wioski znika-
ją jedna po drugiej. Błyskawicznie wyrasta jak spod 
ziemi pięć osiedli mieszkaniowych, szkoły, restaura-
cje, hotel, kawiarnie, amfiteatr, sklepy, baza autobu-
sowa PKS, asfaltowe ulice… Ludzie ze wsi zostają 
prędko przesiedleni w zupełnie inny, nowy świat spo-
łeczny i cywilizacyjny. Nie ma już podwórka z psią 
budą, nie nosi się wody w wiadrach, nie doi krowy 
i nie kopie ziemniaków „haczką”. Jest M-4 w blokach, 
trawniki, woda w kranach, mleko z mleczarni, a ziem-
niaki w sklepach warzywnych. Nie ma konia, wozu, 
wideł i brony. Jest praca przy maszynach, aparatu-
rze, warsztatach. Sama tylko kopalnia zatrudniała 
dziesięć tysięcy pracowników. Żywiła tyleż tysięcy ro-
dzin. Górnictwo to były wysokie zarobki, „trzynastki”, 
„czternastki”, premie, własna służba zdrowia, sana-
toria, ośrodki wypoczynkowe, górniczy dom kultury, 
technikum górnicze, przedszkola, żłobki, świąteczne 
gratyfikacje dla emerytów, fundusz socjalny, kolonie 
i zimowiska dla dzieci, stołówki zakładowe. 

„Hutnik” istnieje tylko z nazwy
Elektrownia i huta niewiele pozostają w tyle. „Ener-

goblok” to praca na kontraktach w Turcji, Libii, dla 
spawaczy i nie tylko. Praca dawała ludziom dobrobyt, 
komfort wygodnego życia, kolorowe telewizory, talo-
ny na samochody, pralki, lodówki… Ale też dla wielu, 
zwłaszcza pokolenia senioralnego, stwarzała dużą 
trudność mentalnego przestawienia się na nowy mo-
del życia. No bo jak tu suszyć pranie w jakiejś bloko-
wej piwnicy, a nie na sznurach w słońcu?
I jak się już przestawili, to nagle z końcem XX wie-
ku wszystko się urywa. Jak w bajce o złotej rybce. 
Kopalnia to już tylko tysiąc ludzi, jedna elektrownia 
już nie pracuje, fabryki nie ma, po „Energobloku” na-
wet pamięć zanikła, huta nie odgrywa już żadnej roli 
w nurcie miejskiego życia, a prężny dawniej dom kul-
tury „Hutnik” istnieje tylko z nazwy. Na miejscu wiel-
kiej bazy PKS stoją bloki mieszkalne, fabryki domów 
nie ma i tak dalej…

14 tysięcy emerytów
Wysokie bezrobocie jak przed wojną. Młodzież ma-
sowo wyjeżdża za granicę. Zostają emeryci, którzy 
budowali ten upadły dziś dobrobyt. Tę nowocze-
sność, która zatrzymała się wpół kroku. Stworzyli to 
miasto, jego chwałę i miejsce na mapie gospodarczej 
Polski. Emerytów jest tu czternaście tysięcy. 
– Seniorzy to nie margines – mówi Jerzy Wojcie-
chowski, zastępca przewodniczącego Miejskiej Rady 
Seniorów. – Jesteśmy ważną częścią społeczeństwa, 
ważną częścią miasta.
Rada Seniorów istnieje pięć lat. Drugą kadencję. 

Wojciechowski jest jej członkiem od roku. Poprzed-
nia, jego zdaniem, była bierna. Jak Prezydent o coś 
zapytał, to Rada, będąc organem doradczym, odpo-
wiadała. Najczęściej – nie pytał.
– Prezydent jest organem administrującym życiem 
skomplikowanego organizmu, jakim jest miasto – 
mówi Wojciechowski, który to rozumie, sam bowiem 
ma doświadczenie na wyższych szczeblach organi-
zacyjnych. – I nie można oczekiwać, że będzie zaj-
mował się wymyślaniem, co by tu dobrego zrobić dla 
emerytów. Dlatego uważam, że Rada powinna mieć 
charakter inicjatywny. To my powinniśmy wysuwać 
postulaty do rozpatrzenia przez Prezydenta. To my 
powinniśmy wpływać na politykę Urzędu Miasta wo-
bec seniorów. To my powinniśmy formułować w imie-

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  

REKLAMA

Andrzej Wasilewski
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niu seniorów potrzeby, a te, które nie wymagają in-
gerencji administracji samorządowej, rozwiązywać 
sami. To nie ten czas, gdy wszystko było dawane 
z góry, a inicjatywy obywatelskie niwelowano. Do ta-
kiego poglądu udało mi się przekonać prawie wszyst-
kich czternastu członków Rady Seniorów.

Jak „Syrenką” jeździli nad jezioro  
w niedziele
Radę tworzą przedstawiciele siedmiu klubów, Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, Politechniki Trzecie-
go Wieku, przedstawiciel Państwowego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dwóch radnych 
i dwóch przedstawicieli Prezydenta. Wojciechowski 
jest z nadania prezydenckiego. Rada przyjęła kieru-
nek na integrację międzypokoleniową. Żeby dziadek 
i babcia byli nie tylko elementem rodzinnej pomocy. 
Żeby byli postrzegani też jako ktoś mądry, godzien 
szacunku, ktoś, kto ma zasługi i świetną przeszłość 
za sobą. Młodzież powinna znać dokonania prze-
szłości i mieć świadomość, że te dokonania były two-
rzone przez konkretnych ludzi z tego samego bloku 
mieszkalnego, z tej samej ulicy, z tej samej rodziny.
– Dlatego rozmawiamy z oświatą, żeby od jesieni 
seniorzy byli zapraszani na lekcje wychowawcze do 
szkół. Niech opowiedzą w szkolnej klasie wnukom 
swoich sąsiadów, jak budowali tę szkołę i to miasto, 
tę elektrownię, gdzie pracuje ich ojciec, ten szpital, 
w którym pracuje ich matka, jakie były problemy 
przy budowie huty i jak je rozwiązywano. Seniorzy 
są w stanie przemówić do wyobraźni realiami, cie-
kawostką, anegdotą, i to lepiej niż podręcznik. Opo-
wiedzą historię przez pryzmat dnia powszedniego 
rodzin – jak „Syrenką” jeździli nad jezioro w niedziele 
i że o wolnych sobotach nikt wówczas jeszcze nie 
marzył. Młodzież to zaciekawia. Już sprawdziliśmy. 
To ma być droga do budowania poczucia tożsamości 
lokalnej przez pryzmat dumy z dziadków i ojców.

Bo i ty będziesz seniorem
Podejście kelnerki przerywa nam rozmowę. Zama-
wiamy po soku owocowym. Rozmawiamy w „Pała-
cyku”. Zanim powstał dzisiejszy Konin, przy drodze 

do odległej od miasta o dwa kilometry stacji kolejo-
wej, wśród pól stał sobie solo ładny dom ówczesne-
go nauczyciela. Teraz domek ten stoi przy głównym 
skrzyżowaniu siedemdziesięciotysięcznego miasta, 
rozbudowany na restaurację z kawiarnią i hotelikiem. 
Wystylizowany na pałacyk. Ładny.
– Opracowaliśmy ankietę, która ma nam dać obraz 
potrzeb, oczekiwań ludzi po sześćdziesiątce. Se-
niorów. Ale to nie członkowie Rady ani organizacje 
seniorskie będą prowadziły te badania ankietowe. 
Chcemy, żeby zrobiła to młodzież starszych klas 
gimnazjów i szkół średnich. Już domówiliśmy w dy-
rekcjach szkół, że młodzi pójdą z ankietami w mia-
sto szukać emerytów, rencistów, samotnych i nie 
samotnych, nawiązywać z nimi rozmowy, wypyty-
wać, poznawać osobiście, zgłębiać, co jest istotne 
w problemach najstarszego pokolenia, doświadczać 
osobiście, że to pokolenie istnieje, jak żyje, czego by 
chciało, a nie ma. „Potrzebujemy siebie nawzajem”. 
„I ty będziesz seniorem”. Tak brzmią moje hasła tego 
programu.

Na długość czasu filiżanki herbaty
Ten skromny, nierzucający się w oczy ani postawą, 
ani sposobem bycia inżynier, z lekka szpakowaty, od 
zawsze znany był z twórczego podejścia do stojących 
przed nim problemów. Dlatego w tym mieście oscy-
lował zawsze w kręgach kierowniczych. Teraz także 
– niby emeryt, ale jeszcze pracuje jako organizator 
procesów informacyjnych o programach unijnych.
– Jest wielu ludzi samotnych – mówi – którzy mają 
poczucie, że młode rodziny odwróciły się od nich. 
Niekoniecznie z powodu negacji starości. Po prostu 
żyją innym rytmem życia. W świecie innych technolo-
gii, innego języka komunikacji powszedniej, w innym 
tempie. Wielopokoleniowość, zajmowanie się rodzi-
cami mieszkającymi w tym samym domu – to czas 
przeszły, który odszedł do historii właśnie w tych blo-
kowiskach, ciasnych jednorodzinnych M-3. Tym sa-
motnym, starszym ludziom brakuje porozmawiania. 
Żonaty syn, nawet jeśli stosunkowo często zagląda, 
to na długość czasu filiżanki herbaty. Jest w mieście 
siedem klubów i dwa uniwersytety trzeciego wieku. 
Ale to są spotkania okazjonalne, nie zawierają in-

tymności kontaktu w postaci pogadania o sprawach 
osobistych. My, Rada Seniorów, domówiliśmy, że 
jedna restauracja i jedna kawiarnia w określone dni 
po południu serwują seniorom kawę z ciastkiem za 
pięć złotych. Dwa lokale, bo w dwóch odległych czę-
ściach miasta.

Odprawić rytuał „wyjścia do miasta”
– Piękny gest właścicieli – mówię. – Można umówić 
się na spotkanie z kimś znajomym w domu, ale pre-
tekst do wyjścia „na miasto” to coś więcej. Trzeba 
ubrać się, przyczesać, odprawić rytuał „wyjścia do 
miasta”. Mnie jednak frapuje ów pomysł integracyj-
ny z młodym pokoleniem. Wymaga to przedsięwzięć 
długofalowych i modyfikowanych w formach. Ale bieg 
życia zapewne podsunie pomysły urozmaiceń?
– Program rzeczywiście jest długofalowy. Jest to 
mój osobisty sprzeciw wobec telewizji, która poka-
zuje starość wyłącznie w formie negatywnej. Star-
ców schorowanych, niedołężnych, mieszkających 
w fatalnych warunkach, o fatalnej higienie, nieporad-
nych, prymitywnych, skrzywdzonych przez kogoś lub 
aparat państwowy. Brak obrazu przeciwwagi w mło-
dych wyrabia zdeprecjonowany obraz starości. Chcę 
przez ten program pokazać młodzieży starość jako 
mądrość, jako spokojną refleksyjność, ludzi starych 
jako zadbanych, zaradnych, zainteresowanych re-
kreacją fizyczną, kulturalną, społeczną. Ludzi, którzy 
tworzyli przeszłość gospodarczą i społeczną, a ta jest 
platformą, na której rozwija się życie dzisiejsze. Życie 
tych młodych właśnie.
Rozmowa powoli schodzi na tematy towarzyskie. Ga-
wędzimy o biegu dziejów, o tym, jak do Konina przy-
syłano najlepszych specjalistów z Połańca, Katowic, 
Bełchatowa, Kozienic, Turoszowa, Jaworzna… Dzi-
siaj są konińskimi emerytami, a ich głęboka wiedza 
fachowa i doświadczenie menadżerskie niepotrzeb-
ne nikomu. Błąkają się pełni frustracji. Ale czy nie 
dałoby się wykorzystać tego potencjału do zacieka-
wienia młodych ludzi gniazdem swego pochodzenia 
i historią gospodarczą regionu? – zastanawia się Je-
rzy Wojciechowski. Ja także.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Wasilewski

Konin
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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

REKLAMA

Łatwo zaobserwować, że za emeryturę możemy ku-
pić co roku coraz mniej produktów. To nic innego, jak 
spadek realnej wartości pieniądza i jego siły nabyw-
czej. Oznacza to także, że pieniądze, które odkłada-
my, tracą na wartości.
W perspektywie wielu lat pieniądz „papierowy”, na-
wet odłożony na lokacie w banku, może tracić na 
wartości mimo odsetek, które mają zapewnić nam 
zysk. Z pomocą przychodzi złoto. 

Królewski kruszec
Złoto posiada wewnętrzną wartość, cenioną od wie-
ków. Zawsze symbolizowało bogactwo. Królewski 
kruszec znany z utrzymywania wartości, doskona-
le chroni dziś oszczędności przed inflacją. Systemy 
ekonomiczne się zmieniają, pieniądze papierowe 
i elektroniczne bywają niepewne, a złoto świetnie 
opiera się inflacji i ma dość stabilną cenę. W ostat-
nich 40 latach zanotowało też kilka spektakularnych 
wzrostów cen, szczególnie w czasie kryzysów.
Narodowe banki centralne regularnie kupują złoto, 
powiększając i utrwalając swoje rezerwy kapitałowe. 
Kupują je także obywatele najbogatszych państw 
(np. Niemcy – ok. 120 ton rocznie). Warto też wie-
dzieć, że większość państw nadal trzyma spore za-
pasy złota, a wiele z nich dokupuje co roku ogrom-
ne ilości. My również możemy mieć zabezpieczoną 
część oszczędności w złocie i nie potrzebujemy do 
tego wielkich pieniędzy.

Łatwe kupno i sprzedaż
Złoto można łatwo kupić i sprzedać praktycznie 
w każdym miejscu na świecie. W przeciwieństwie 
do np. nieruchomości, kupno i sprzedaż złota nie 
wymagają nadmiernych formalności. Łatwo je prze-
nosić i przechowywać. Niezaprzeczalną zaletą złota 
jest też fakt, że nie wymaga ono posiadania żadnej 
dodatkowej wiedzy, o ile dokonuje się zakupu u wia-
rygodnego dealera.
Najlepszym sposobem na gromadzenie złota jest 
zakup sztabek lub monet lokacyjnych, które zawie-
rają określoną ilość czystego kruszcu. Najmniej-
sze sztabki są dostępne już za ok. 200 zł, z kolei 
najbardziej popularne sztabki o wadze jednej uncji  
(31,1 gramów) to wydatek ok. 4 tys. zł. Najwięk-
sze sztabki, o wielkości kilograma, to już wydatek  
ok. 140 tys. zł.

Zwolnione z podatku
Złoto jest coraz bardziej dostępne i popularne w Pol-
sce. Możemy je kupować w stacjonarnych sklepach 
Goldenmark i Mennicy Wrocławskiej w całej Polsce. 
Możemy też wybrać ofertę goldsaver.pl, gdzie kupimy 
sztabkę uncjową „po kawałku” za niewielkie kwoty.
Dodatkowo, złoto jest zwolnione z podatku VAT i wol-
ne od tzw. podatku Belki. To jeden z czynników, które 
sprawiają, że złoto doskonale przenosi wartość pie-
niędzy w czasie i buduje prawdziwy kapitał na poko-
lenia.

Nie do podrobienia
Złoto ma unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, 
w profesjonalnym laboratorium odpowiedni specjali-
sta bezbłędnie rozpozna fałszywy kruszec. Dlatego 
kupując je warto stawiać na zaufanych dostawców 
i odpowiednie certyfikaty. Dobrym przykładem jest 
złoto certyfikowane przez London Bullion Market As-
sociation (LBMA), czyli stowarzyszenie przy londyń-
skiej giełdzie. Warto pytać o złoto od producentów 
zrzeszonych w LBMA, w polskich sklepach.
Nagłe zwiększenie wydobycia złota jest praktycznie 
niemożliwe. Nie da się go „dodrukować”, jak w przy-
padku pieniędzy ani sztucznie wytworzyć. Dlatego 
w wielu rejonach świata gorączka złota ciągle nie 
gaśnie. Eksperci szacują, że całe złoto świata zmie-
ściłoby się w 112 wagonach towarowych, czyli prze-
wiozłyby go 3 „złote pociągi”.

Złoto to coś więcej niż biżuteria
Choć trendy się zmieniają, złoto zawsze dobrze wyglą-
da, w rękach artysty jubilera zmienia się w ponadcza-
sowe piękno. W złotych sztabkach, które nie zawierają 
domieszek, otrzymujemy złoto w najczystszej posta-
ci i najwyższej próbie. Pamiętajmy jednak, że złota 
sztabka to coś więcej niż piękny przedmiot, to sposób 
na zachowanie wartości naszych oszczędności.  

Wartość na pokolenia

Artykuł powstał we współpracy z ekspertami Goldenmark i Mennicy Wrocławskiej.

Posiadanie sztabek złota to doskonały sposób na utrzymanie wartości 
zaoszczędzonych pieniędzy i sposób na międzypokoleniowy transfer kapitału. 
Podpowiadamy, jak zabezpieczyć wartość oszczędności dla kolejnych pokoleń.

ZłOTO
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Złoto. Wartość na pokolenia

Przyjdź z tym kuponem do poznańskiego oddziału Mennicy Wrocławskiej 
przy ul. Garbary 71 lok. 9

Oszczędności gromadzone przez wiele lat mogą być 
doskonałym zabezpieczeniem przyszłości
i wartością przekazywaną kolejnym pokoleniom. 
Odporne na inflację i wolne od podatków złoto 
to doskonały sposób na utrzymanie wartości 
zaoszczędzonych pieniędzy i sposób na bezpieczne 
przekazanie majątku dzieciom i wnukom.

Czy wiesz, jak zabezpieczyć wartość 
Twoich oszczędności? Dowiedz się, 
jakie możliwości daje Ci złoto.

Finanse
REKLAMA
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ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno
tel. 94 318 92 18, kom. 501 188 298
www.anastazja.ta.pl

W cenie: 
• opieka lekarska i pielęgniarska
• wyżywienie, trzy posiłki serwowane do stołu
• poranna gimnastyka nad morzem
• udostępnienie sprzętu rekreacyjnego i sala fitness bez 

ograniczeń
• korzystanie z basenu w wyznaczonych godzinach
• opieka i program KO
• wieczorek zapoznawczy ze słodkim poczęstunkiem 

przy muzyce na żywo
• wieczorki przy muzyce mechanicznej w tym bal przebie-

rańców
• wieczór karaoke
• biesiada przy kiełbasce z grilla z konkursami 

i nagrodami
• występ zespołu ludowego JARZĘBINKI
• gry i zabawy na plaży
• wycieczki piesze oraz tanie wycieczki do cieka-

wych miejsc w okolicy z przewodnikiem

Turnus Sylwestrowo-Noworoczny
12 zabiegów zdrowotnych

28 grudnia 2016 – 2 stycznia 2017
cena 930 zł/os

Turnusy zdrowotne - w cenie 12 zabiegów
2 - 8 oraz 9- 15 października

4-10 oraz 1-17 listopada
cena już od 530 zł/os

Turnusy rehabilitacyjne 
14 Dni i 30 zabiegów zdrowotnych

2-15 oraz 16-29 października
4-17 listopada, 18 listopada – 1 grudnia 

cena już od 1050 zł/os

Boże Narodzenie
12 zabiegów zdrowotnych  

oraz uroczysta kolacja wigilijna
20 – 27 grudnia, cena 930 zł/os

Turnusy rehabilitacyjne 
(świąteczno-noworoczne)

w cenie 30 zabiegów zdrowotnych
20 grudnia 2016 - 2 stycznia 2017

Bal Sylwestrowy GRATIS przy rezerwacji do 30 września 
cena już od 1600 zł/os

50 m  
od plaży!

Centrum Inicjatyw 
Senioralnych poleca 
w sierpniu i wrześniu. 

tel./fax: 61 857 21 11, 61 842 35 09
  Akcja "60 + Kultura" Centrum Kultury ZAMEK 
W ramach akcji "60+ Kultura" Centrum Kultury ZAMEK zaprasza Seniorów  
w dniach 24-25 września do udziału w zamkowych wydarzeniach kulturalnych. 

W programie:
24.09. sobota Poznańskie dni fantastyki współorganizator Klub Fantastyki Druga Era 
g. 14.00 / Sala Pod zegarem / wstęp wolny. Wystawa "Eclipser" Agnieszka Brzeżańska, 
Michael Part, prezentacja z cyklu "Telling the Truth", kuratorka Dorota Walentynowicz, g. 
12.00-20.00 / Galeria Fotografii pf / wstęp wolny. Wystawa "Wszyscy jesteśmy migran-
tami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z XIX wieku", kuratorka dr Natalia Bloch, g. 
12.00-20.00 / Sala Wystaw / wstęp wolny. Spektakl "Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3", 
reżyseria Justyna Sobczyk, Teatr 21 z Warszawy prezentuje spektakl w ramach cyklu 
Teatr Powszechny, który realizuje CK Zamek, g. 18.00 / dla seniorów 60+ proponujemy 
50% zniżki od ceny biletu (regularna cena 15 zł), czyli bilety dla seniorów kosztują 7 zł
25.09. niedziela. Koncert Adam Bałdych & Helge Lien Trio (Polska/Norwegia), koncert 
w ramach cyklu JAZZAMEK promuje nowy album artystów "Bridges", g. 19.00 /  Sala 
Wielka / dla seniorów 60+ proponujemy 50% zniżki od ceny biletu (regularna cena 45 
zł), czyli bilety dla seniorów kosztują 22 zł. Wystawa "Eclipser" Agnieszka Brzeżańska, 
Michael Part, prezentacja z cyklu "Telling the Truth", kuratorka Dorota Walentynowicz, g. 
12.00-20.00 / Galeria Fotografii pf / wstęp wolny. Wystawa "Wszyscy jesteśmy migran-
tami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z XIX wieku", kuratorka dr Natalia Bloch, g. 
12-20.00 / Sala Wystaw / wstęp wolny Miejsce: CK ZAMEK ul. Św. Marcin 80/82. Kasa: 
61 6465 260 (czynna codziennie w godz. 10.00-21.00), Punkt informacji: 61 6465 272 
(od wtorku do niedzieli w godz. od 12.00 do 20.00).

  Poznański Budżet Obywatelski 2017 
Od 1 sierpnia można już składać wnioski do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskie-
go. Nabór wniosków potrwa do 11 września. Głosowanie odbędzie się w listopadzie. 
Od ubiegłego roku zarówno zasady składania wniosków, jak i głosowania na projekty 
zmieniły się. Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze zmianami i czynnego udziału w tej 
obywatelskiej inicjatywie. Od pomysłów oraz głosów poznaniaków zależy, na co Miasto 
przeznaczy przyszłoroczny budżety wynoszący 17,5 mln złotych. Szczegółowe informa-
cje zawsze znajdą Państwo na stronie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego  
www.budzet.um.poznan.pl

  Warsztaty "Jestem Seniorem” 
Lubię Internet” Warszawska Fundacja Zaczyn oraz Poznański Oddział Stowarzysze-
nia „mali bracia Ubogich" zapraszają na warsztaty "Jestem Seniorem. Lubię Internet”. 
Spotkania odbędą się 31 sierpnia oraz 1 września w siedzibie Stowarzyszenia „mali 
bracia Ubogich" przy ul. Dąbrowskiego 18. Zajęcia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich. 
Można zapisać się na pojedyncze spotkanie (nie trzeba na cykl). Zapisy: 61 843 72 55 
lub e-mail: poznan@malibracia.org.pl. 31 sierpnia: 10.00 – 11.30 Podstawy w Interne-
cie, 12.00 – 13.30 Podstawy obróbki zdjęć, 14.00 – 15.30 Urząd i lekarz w moim domu. 
1 września: 10.00 – 11.30 Wsiadam do pociągu - jak kupić bilet przez Internet, 12.00 – 
13.30 Jestem kulturalny – repertuary kin/ teatrów, rezerwacja biletów, muzea wirtualne, 
filmy online, 14.00 – 15.30 Co to ten Facebook i do czego służy?

  Poznańskie Pudełko Życia 
Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprasza do odbioru pudełek od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8-16 na ul. Mickiewicza 9a. Więcej informacji: 61 847 21 11.

  Dom Bajek CZYTANDO 
Dom Bajek CZYTANDO w Bibliotece Domu Bajek (podwórko przy ulicy Św. Marcin 37), 
10 września o 14.00 - Krawiec Niteczka – spektakl dla dzieci teatru MPLUSM w Centrum 
Amarant, 11 września o 20.00 - koncert organowy Roberta Hauptmanna w Sanktuarium 
św. Józefa, 13 września o 19.00 - koncert Bartosza Burzyńskiego „Ukulele – lepszy 
świat” w Cafe Misja, 17 września o 18.00 - koncert duetu Dorian Pawełczak (skrzypce)/
Grzegorz Rudny (fortepian) w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich, 20 września o 11.00 
- koncert rockowego zespołu The Batha w Sierakowskim Ośrodku Kultury, 22 września 
o 18.00 - spektakl baletowy „Taniec, zagadki i tajemnice” w Poznańskiej Ogólnokształ-
cącej Szkole Baletowej, 24 września o 10.30 - warsztaty rodzinne „Zabawiajki – bajki 
i zabawy z zakątków świata” w Dobrej Kawiarni, 25 września o 18.50 - koncert chóru 
Collegium Cantorum pod dyrekcją dr Małgorzaty Kwaśnik-Chmielewskiej w kościele św. 
Wojciecha, 28 września o 18.00 - koncert muzyki Feliksa Nowowiejskiego w wykonaniu 
Bogny Nowowiejskiej-Bielawskiej (organy i fortepian) w Salonie Muzycznym Feliksa No-
wowiejskiego, 29 września o 19.00 - pokaz filmów „Mechanizm obronny” oraz „Związek 
na odległość” i spotkanie z reżyserem Dominikiem Matwiejczykiem w Kinie Malta.

  Bezpłatne szkolenie komputerowe dla osób do 64 r. ż.. 
Akademia Kompetencji Informatycznych zaprasza osoby po 50 r.ż. do skorzystania 
z bezpłatnego szkolenia komputerowego. Projekt przeznaczony jest dla osób, które nie 
posiadają wykształcenia wyższego oraz nie przekroczyły 64 r.ż. Szkolenie obejmuje 60 
godzin (3 dni w tygodniu po 4 godz./dzień). Miejsce szkolenia: ul. Przemysłowa 15/17. 
Kontakt i zapisy: 61 622 93 39.
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Święto seniorów

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

Centrum Inicjatyw Senioralnych zmienia siedzibę!  
19 września opuszcza piękne Jeżyce i ulicę 
Mickiewicza (której zawdzięcza tak wiele!)  
i przenosi się do Śródmieścia na ul. Mielżyńskiego 24.
Mamy nadzieję, że nowe miejsce będzie służyło Państwu swoją przestrzenią 
i dobrą komunikacją miejską (usytuowani będziemy tuż przy placu Cyryla 
Ratajskiego), a i dla nas okaże się dobrym miejscem pracy i inspiracją dla 
nowych działań, rozwijania kolejnych pomysłów i wprowadzania użytecznych 
dla Państwa rozwiązań. Przede wszystkim jednak mamy nadzieję, że – 
podobnie jak to bywało na Mickiewicza 9a – będzie to dla Was miejsce 
dobrych i serdecznych spotkań!

Do zobaczenia na nowym!
Zespół Centrum Inicjatyw Senioralnych

Już po raz szósty Centrum Inicjatyw Senioralnych 
zaprasza do wspólnego zainaugurowania, trwającej 
cały październik, imprezy Senioralni. Poznań. W tym 
roku dzień inauguracji to jednocześnie Międzynaro-
dowy Dzień Osób Starszych – spotykamy się 1 paź-
dziernika w samo południe!
Nowością będzie miejsce inauguracji – dziedziniec 
Urzędu Miasta Poznania – pięknie zagospodarowa-
ne, zielone miejsce na mapie Poznania. Organiza-
torzy zapewnią miejsca siedzące, a znajdująca się 
w krużgankach Cafe Misja – jedno z Miejsc Przyja-
znych Seniorom i Partner Inauguracji - zaprosi senio-
rów do skorzystania z wybranej oferty z menu w pro-
mocyjnej cenie.    
O godzinie 12.00 jak co roku, prezydent Miasta Po-
znania przekaże seniorom i seniorkom klucze do mia-
sta, by tym samym przekazać Poznań we władanie 
najstarszym i najbardziej doświadczonym mieszkań-
com. To także symboliczny gest docenienia obecności 
seniorów w miejskiej społeczności i wyraz wdzięcz-
ności za wszystko to, co wnoszą w życie młodszych 
pokoleń poznaniaków.

Jak co roku również, prezydent wręczy certyfikaty 
wyróżnionym w akcji Miejsce Przyjazne Seniorom fir-
mom, instytucjom i organizacjom.
Po oficjalnej części inauguracji seniorzy zostaną za-
proszeni do udziału w tradycyjnym koncercie ope-
retkowym, zaśpiewa uwielbiany i bezkonkurencyjny 
– Bartosz Kuczyk. Tuż po koncercie wystąpi gwiazda 
– Andrzej Rybiński.  
Podczas inauguracji wolontariusze i wolontariuszki 
rozdawać będą zgromadzonym na dziedzińcu senio-
rom program wydarzeń Senioralnych. Organizatorzy 
mają nadzieję, że i w tym roku wykłady, warsztaty 
i różnorodne spotkania sprostają szerokim i zróżni-
cowanym zainteresowaniom dojrzałych poznaniaków.   
Sponsorem szóstej edycji wydarzenia jest Centrum 
Medyczne Synexus, które zaprosi Państwa do udzia-
łu w nieodpłatnych badaniach kontrolnych. Partne-
rami wydarzenia są poznańskie uniwersytety trze-
ciego wieku: Akademia Każdego Wieku, Akademia 
Trzeciego Wieku, Uniwersytet Artystyczny III Wieku, 
Towarzystwo Uniwersytet Każdego Wieku i Otwarta 
Wszechnica Ekonomiczna „Erga Omnies”.

Senioralni. Poznań 2016
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ul. Kasprzaka 16, Poznań 
przychodnia, II piętro
pn – pt: od 9:00 do 17:00
tel./fax 61 8666 997
kom: 691 630 959 
e-mail: biuro@audio-lab.pl

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

Dyplomowany protetyk słuchu
mgr Maciej Kmiecik

 ● refundacja NFZ 
 ● system wspomagający słyszenie dla 
dzieci i dorosłych

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

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

 ● akcesoria
 ● indywidualne ochronniki przed 
hałasem

www.audio-la
b.pl

Pobyt w GROCIE SOLNEJ 
wspomaga leczenie m.in.:
• stanów zapalnych gardła, zatok
• chorób serca
• schorzeń dermatologicznych
• niedoczynności tarczycy
• nerwic

Grota Solna ul. Świętosławska 11  
(róg ul. Koziej)
tel. 61 855 12 13
www.solnagrota.com

GROTA SOLNA to 
doskonały sposób na 
atrakcyjne spędzenie czasu. 
To połączenie relaksu ze 
zdrowotnym działaniem soli. 
Podczas seansu wykorzystywane 
są takie terapie jak: koloroterapia, 
muzykoterapia,galoterapia.

na Starym Rynku

Jedyna grota w Poznaniu zbudowana  
z soli himalajskiej, najzdrowszej soli na ziemi, 
zawierającej 84 pierwiastki.
PONIEDZIAŁEK DNIEM SENIORA  
BILET JEDYNE 7 ZŁ

Z tym ogłoszeniem bilet 15% taniej
(nie dotyczy poniedziałków)

Jako 
jedyni 

posiadamy 
tężnię i kaskadę, 

które zasilane 
są najbogatszą 
w jod mgiełką 

solankową.

Żeby ludzi aktywizować, 
trzeba ich lubić
Kiedy moje pokolenie było trzydziestoparolatkami, fabryki domów pracowały pełną 
mocą produkcyjną. Wytwarzały betonowe panele, z których jak z klocków LEGO 
ustawiano całe osiedla bloków mieszkalnych. W każdym z tych bloków było – jak 
powszechnie wiadomo – siedemdziesiąt osiem mieszkań większych, mniejszych 
i najmniejszych. Do mieszkań tych zupełnie nieprzydatne okazały się tradycyjne 
meble. Z powodów gabarytowych. Zaprojektowano więc wielofunkcyjne „meblo-
ścianki”, dopasowane rozmiarami do standardowych ścian w tych mieszkaniach. 
Wówczas to, w latach siedemdziesiątych, po lewej stronie Wisły od Opola do 
Słupska i Szczecina, rozjaśniała gwiazda Swarzędza. Małego miasteczka z tra-
dycjami stolarskimi przytulonego do granicy Poznania. Swarzędz był potentatem 
w produkcji mebli tradycyjnych. Z litego drewna, a nie tandetnych płyt wiórowych 
– jak „meblościanki”. Posiadanie mebli swarzędzkich i to „na wysoki połysk” było 
często nobilitacją w statusie towarzyskim. Ja także miałem taką biblioteczkę z lu-
strem w barku! Hit owych lat. 

Stał w Swarzędzu dom emerytów…
Dzisiaj w Swarzędzu nie warczą maszyny stolarskie, 
a symboliczne, kilkumetrowe drewniane krzesło ster-
czy na głównym skrzyżowaniu przed dawną fabryką 
mebli, jako pamiątka. Młode pokolenie nawet go tak 
nie kojarzy. W tej i owej uliczce jeszcze szyldy ma-
łych producentów, ale dawnej sławy już nie ma. Jest 
za to ponad siedem tysięcy fachowców na emerytu-
rze, co stanowi około piętnastu procent wyborców. 
Liczna grupa społeczna. Jaka jest jej aktywność? Jak 
zaznacza swoją obecność w pejzażu społecznym? 
Jak władze samorządowe zabiegają o ich względy?
W roku 2002 przejęliśmy ze Spółdzielni Mieszkanio-
wej – mówi Agnieszka Maciejewicz, zastępca dyrek-
tora Ośrodka Opieki Społecznej w Swarzędzu – klub 
emerytów. Była to grupa o postawach biernych, trze-
ba stwierdzić (słychać wahanie w głosie, czy aby to 
określenie kogoś nie urazi).
No właśnie! Dlaczego niektóre organizacje emerytów 
funkcjonują biernie, formalnie, schematycznie – inne 
natomiast dynamicznie, atrakcyjnie, wielokierunko-
wo? Kilka lat temu, jak pamiętam, w Bielawie na Dol-
nym Śląsku członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wie-

ku (800 członków, liczba nie do wiary jak na tak małe 
miasteczko) zbuntowali się przeciwko przerwie wa-
kacyjnej, tak frapowały ich rozliczne programy swoją 
atrakcyjnością. Dla odmiany podobne organizacje 
w niektórych innych miastach funkcjonują w sposób 
mało zachęcający. Jaki zatem czynnik determinuje 
atrakcyjność form pracy? Takie oto dywagacje czyni-
my z panią dyrektor.

10 klubów seniora
Obecnie w mieście i gminie Swarzędz pracuje dzie-
sięć osiedlowych i wiejskich klubów seniora koordy-
nowanych przez Centrum Aktywizacji Seniora, finan-
sowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Każdy 
z nich, zgodnie z życzeniami klubowiczów, ma oprócz 
różnych zmiennych form aktywności, główny profil te-
matyczny. A profile są różnorakie: nordic walking, kuli-
naria, Akademia Piękna (kosmetyka), muzyka, wspól-
ne śpiewanie, podróże małe i duże, plastyka, praca 
z komputerem, aerobic, rowery, gimnastyka, taniec 
w kręgu, dekoratornia, Aqua aerobic, grupa teatralna, 
kabaret, trening pamięci, gry planszowe, redakcja por-
talu internetowego (swarzedzkisenior.pl), haft i koron-

karstwo, spotkania literackie… – stop! Co to znaczy, 
spotkania literackie? – pytam Małgorzatę Pawlik, 
koordynatora Centrum Aktywizacji Seniora, zwa-
nego też trochę pretensjonalnie „Klubem Młodych 
Duchem”. – Analizujecie „Jakubowe księgi” Olgi To-
karczuk, analizujecie światowe trendy literackie czy 
prezentowana jest tam własna twórczość? 
Jeden z panów – objaśnia koordynatorka – organizuje 
i prowadzi takie spotkania, realizując swoją pasję. Na 
przykład na niedawny Dzień Matki, najpierw była roz-
mowa uczestników spotkania o matkach, o obrazie 
matki w naszej pamięci, o matczynej duszy – a potem 
– pan czytał wiersze różnych poetów o matkach. To 
było wzruszające. Spotkania takie odbywają się co 
kwartał. Inna osoba, terapeutka z zawodu, prowadzi 
relaksację pod hasłem „taniec w kręgu”. To wzbudza 
zainteresowanie.

Taki coaching rozwojowy
– Jak pani ogarnia ten ogrom różnorodnej tematycz-
nie, różnorodnej w formach, prowadzonej w wielu 
grupach równocześnie, pracy seniorów?
– To nie tak biegnie – rozmówczyni koryguje moje 

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

os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

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

Zawody Nordic walkiNg 

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

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

Hetmańska

Za
m

en
ho

fa

Krucza
Rataje

os. Piastowskie 106a

Rabat 20%

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

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

Termin: 2 października (niedziela)
Start: godz 10.00
Rejestracja i odbiór pakietów: 8.00-9.45
Rozgrzewka: 9.45 
Wpisowe: 20 zł
Miejsce: Ośrodek Przywodny Rataje,  
os. Piastowskie 106 a, tel. 61 8 71 06 42
Dystans: 3,6 km (1 pętla) oraz 7,2 km  
(2 pętle)

Od września internetowa rejestracja na 
www.osrodekrataje.poznan.pl  
w zakładce Poznań Nordic Walking, tu 
więcej informacji na temat zawodów. 
Zapisy także w recepcji klubu Nice Lady 
Fitness na terenie Ośrodka  
os. Piastowskie 106 a. 

nieprawidłowe wyobrażenie – ja nie mogę i nie byłabym w stanie prowadzić 
wszystko osobiście. Moją rolą jest wykorzystanie klawiatury ambicji, emocji, 
kwalifikacji i potrzeby działania, wypełniania czasu naszych dwustu członków. 
Inspiruję, zachęcam, wspieram w działaniu każdego, kto przejawia jakąkolwiek 
inicjatywę. Taki coaching rozwojowy. Grupa kabaretowa „Cellulit” na przykład 
sama wymyśliła program, z wielkim powodzeniem realizowany w przedszkolach 
miejscowych i Poznania. Panie same i na własny koszt poszyły stroje, przebra-
ły się za zwierzątka i grają program „Wesołe zoo”. Dzieci szaleją w radosnych 
emocjach, panie także. Chcecie coś innego na aktywność umysłową niż rozwią-
zywanie krzyżówek w samotności? Proszę bardzo: zorganizujcie grupę gier plan-
szowych, a my kupimy takie gry. Naszym celem przewodnim – mówi pani Pawlik 
– jest aktywizowanie seniorów według tego, co ich interesuje, a nie według tego, 
co my uznamy za interesujące dla nich. Ludziom trzeba dać szansę realizowania 
się w tym, co oni lubią. Jeśli jakaś forma działania gaśnie, nie utrzymujemy jej na 
siłę. Szukamy nowej, wydobywając pomysły z ludzi.

Podróże małe i duże
Dominika Bazaniak prowadzi cykl pod nazwą „Podróże małe i duże”. Pytam, jak to 
robi. Zaczyna opowiadać szczegóły. Objaśniam, że ja pytam raczej o koncepcję. Na 
ogół bowiem w takich klubach ktoś opowiada o własnych podróżach, ilustrując pre-
lekcje slajdami przedstawiającymi krajobrazy, architekturę lub osobliwości. A pani?
– Ja się koncentruje na aspektach kulturowych – mówi pani Dominika. – Jeśli 
omawiam jakiś kraj, to opowiadam o specyfice kulturowej różniącej tej kraj od 
innych. W sferze społecznej, obyczajowej, kulinarnej, egzystencjalnej, życia ro-
dzinnego i tak dalej. Pomaga mi wiedza wyuczona (jestem kulturoznawcą), ale 
też sięgam do literatury i pomocy obcokrajowców. W Poznaniu nie jest proble-
mem znalezienie studentów z najprzeróżniejszych krajów, których proszę o po-
moc. Są chętni. Ostatnio sporo dowiedziałam się o życiu Wietnamczyków. I to 
opowiadam naszym ludziom, ilustrując filmikami.

„A wyszło z seniorami”
Szymon Dziwisz jest w połowie drogi do statusu emeryta. Zawodowy muzyk 
(Akademia Muzyczna), dyrygent chóru w Poznaniu, nauczyciel muzyki w szkole. 
W Centrum Aktywizacji Seniora prowadzi kilka form.
– Składając ofertę pracy dodatkowej, myślałem o dzieciach – mówi. – A wyszło 
z seniorami. Byłem zakłopotany. Tu potrzebny był inny, nieznany mi repertuar. 
Jakaś „Głęboka studzienka”, „Zachodzi słoneczko”, „Gdzie strumyk płynie z wol-
na” czy „Zachodni wiatr…”. Nigdy z czymś takim się nie zetknąłem. Zmusiło mnie 
to do szukania tekstów, szperania za nutami, uczenia się zupełnie nieznanego. 
Dzisiaj, po sześciu latach, mamy opracowany repertuar na około 250 piosenek 
harcerskich, wojskowych, partyzanckich, ludowych, estradowych, towarzyskich...
– A jak się panu pracuje z seniorami? – pytam.
– Seniorzy lubią śpiewać – odpowiada pan Dziwisz. – Ja zaś wprowadzam przy 
okazji elementy edukacyjne, np. z emisji głosu, terminologii muzycznej. Śpiew jest 
elementem profilaktyki zdrowia: uwalnia emocje, relaksuje, ułatwia wymianę gazo-
wą w płucach, zwiększa dotlenienie mózgu, pogłębia więzi międzyludzkie w grupie.

Twórczy „Cellulit”
Muzyk prowadzi także zespół kabaretowy „Cellulit”. Jedna z pań pisze teksty, 
a on melodie i tło muzyczne.
– Zespół jest bardzo aktywny twórczo – mówi. – Cechuje się dużą gotowością 
działania. To mobilizuje także mnie.
Dzielę się spostrzeżeniem, że jest koniec czerwca. Na ogół spada w tym czasie 
frekwencja.
– Oczywiście – podchwytuje pani Małgorzata. – Z początkiem maja, bo komunie, 
od połowy maja – bo praca na działkach, no a podczas wakacji…
– Mówiła pani, że na czas wakacji macie propozycje jednotygodniowe…
– Tak, mamy tygodniowe warsztaty dla chętnych. Filmowe, fotograficzne, kra-
wieckie, twórczego pisania, kosmetyczne i inne. No i w każdą środę o dziewiątej 
trzydzieści wspólne jazdy na rowerach.
– A jak z instruktorami? Nie ma kłopotów z ich znalezieniem?
– Jak mówiłam, nie zaczynamy od tego, co ludziom dać. Bazujemy na tym, co 
ludzie sami proponują, że zrobią – odpowiada pani Pawlik. – Ludzie są chętni 
pokazać, że coś umieją, chętni podzielić się wiedzą, zdolnościami, umiejętno-
ściami, czymś, co rozwijali przez długie lata. To im podnosi poczucie własnej 
wartości. Emeryt także potrzebuje prestiżu, który kiedyś zaspokajał proces pracy 
zawodowej. Ludzi trzeba wyłuskać, zmotywować, docenić – wówczas nie boją 
się być liderami tematu. Trzeba mieć klawiaturę do takiego instrumentu, jakim są 
ludzie. A poza tym ludzi trzeba lubić. Razem z nimi cieszyć się ich osiągnięciami, 
zaangażowaniem, budować podziw dla tego, co potrafią. Wówczas praca z nimi 
jest przyjemnością, a efekty wspólną radością.
Rozmowę przerywa wejście interesanta. Emeryt jest dla Małgorzaty priorytetem. 
Przeprasza i na korytarzu coś mu objaśnia, wskazując na liczne tablice z fotogra-
fiami obrazującymi działalność Centrum Aktywizacji Seniora. Redaktor zamyka 
notatnik.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Wasilewski
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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.

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.

REKLAMA
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Pokonaj stres i bezsenność w zgodzie z naturą
W XXI wieku starość nareszcie przestała być kojarzona z chorobą czy niedołęstwem, gdyż coraz więcej 
osób starszych, mimo postępujących procesów starzenia się organizmu, nadal cieszy się dobrym zdrowiem 
i sprawnością. Jednak tym, co najczęściej niszczy dobre samopoczucie psychofizyczne są stres i bezsenność.

Przewlekły stres jest przyczyną kaskady czynników, 
które wpływają na pogorszenie jakości życia osoby 
starszej. Zbyt wysoki poziom stresu przyczynia się 
bowiem do zaniechania aktywności ruchowej (każdej 
ponad tę niezbędną do przeżycia). Powoduje także 
różnorodne zaburzenia odżywiania – w zależności 
od  rodzaju odpowiedzi organizmu na stres jest 
to albo tycie lub nadmierne chudnięcie. Często 
prowadzi do niekontrolowanego przez lekarza 
korzystania z różnorakich, łatwo dostępnych środków 
uspokajających, a także zwiększa ryzyko sięgania 
po alkohol czy uniemożliwia zaprzestanie palenia 
tytoniu. To stres jest główną przyczyną jednego z  
najpopularniejszych i najbardziej istotnych problemów 
wieku podeszłego – przewlekłej bezsenności.

Co powoduje stres
Stres to szereg czynników i bodźców zewnętrznych 
lub wewnętrznych, które mają wpływ na równowagę 
organizmu. Za jego występowanie odpowiedzialne są 
stresory biologiczne (ogólne pogorszenie się stanu 
zdrowia osoby starszej związane z nieuniknionym 
procesem zużywania się organizmu i coraz słabszą 
możliwością regeneracji poszczególnych układów 
i narządów), czynniki społeczne i psychospołeczne 
(nagła zmiana warunków życia, np. przejście na 
emeryturę, osamotnienie, izolacja społeczna, 
zbyt duża ilość wolnego czasu i nieumiejętność 
korzystania z niego), czynniki ekonomiczne (zła 
sytuacja materialna, niejednokrotnie związana 
z otrzymywaniem zbyt niskich świadczeń rentowo-
emerytalnych) oraz ekologiczne (zanieczyszczenie 
środowiska i żywności wpływają na wzrost 
występowania różnorakich chorób).

Niebezpieczny przewlekły stres
Przewlekły stres wywołuje przyspieszone bicie serca, 
tzw. kołatanie serca, drżenie rąk, przyspieszony 
oddech, nadmierną potliwość, pogorszenie pamięci, 
zmienny nastrój, uderzenia gorąca, bóle i zawroty 
głowy, bezsenność, drażliwość, depresję, lęk. 
Długotrwałe narażenie na stres zwiększa ryzyko 
zaburzeń psychicznych. U pacjentów z depresją 
dochodzi do zwiększenia we krwi czynników 
zapalnych, które powodują zawał serca oraz 
miażdżycę. Chorzy ci mają także zwiększoną 
krzepliwość krwi, co może prowadzić do wystąpienia 
zakrzepicy, w konsekwencji zatorów płucnych, 
a nawet do śmierci.

Stres a układ krwionośny
Długotrwały stres – poprzez wpływ na zwiększenie 
stężenia hormonów (kortyzolu, adrenaliny) powoduje 
nadciśnienie tętnicze, które jest uważane za 
najważniejszy czynnik ryzyka chorób sercowo-
naczyniowych i zgonów na świecie. Stres działa na 
układ współczulny – zwiększa wydzielanie cytokin 
prozapalnych, które mogą aktywować procesy 
zapalne w naczyniach krwionośnych i brać udział 
w powstawaniu miażdżycy. Stres wpływa również 
na zaburzenia gospodarki lipidowej, podnosi poziom 
cholesterolu.

Wpływ stresu na układ 
pokarmowy

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy powstaje 
w wyniku zwiększonej produkcji adrenaliny (jej 
stężenie jest zwiększone u osób długotrwale 
narażonych na stres), która działa niekorzystnie na 
śluzówkę układu pokarmowego, zwłaszcza żołądka.
W związku z tym stres może powodować zespół 
jelita drażliwego oraz ból brzucha, zgagę, osłabienie 
apetytu, nudności, a nawet wymioty. Zaburza też 
procesy trawienia, pojawiają się wzdęcia, zaparcia 
lub biegunki. 

Stres i choroby autoagresywne
Przewlekły stres obniża odporność organizmu, jest 
odpowiedzialny ze częste i przewlekłe infekcje oraz 
występowanie chorób na tle autoagresji (w których 
organizm człowieka atakuje i niszczy swoje komórki 
i tkanki), takich jak: choroba Hashimoto, choroba 
Gravesa-Basedowa, reumatoidalne zapalenie stawów, 
toczeń rumieniowaty układowy, twardzina, stwardnienie 
rozsiane czy łuszczyca. Stres powoduje także zmiany 
skórne – w wyniku zaburzeń hormonalnych mogą 
pojawić się różnego rodzaju wypryski, może dojść 
do nasilenia lub niespodziewanego pojawienia 
się trądziku (także u osób starszych). Wpływa na 
zaburzenia gospodarki węglowodanowej (cukrzyca), 
wystąpienie osteoporozy, napięciowych bólów głowy 
i kręgosłupa.

Zamiast środków uspokajających
Kierując się najnowszymi badaniami nad stresem oraz 
konsekwencjami jego negatywnego oddziaływania, 
firma Biovitalium Polska Sp. z o.o. stworzyła 
skuteczny i w 100% zgodny z naturą preparat. 
Dzięki zawartości unikalnej kompozycji witamin, 
składników mineralnych i wyciągów roślinnych 
Herbistres jest doskonałym produktem stosowanym 
do suplementacji diety w składniki łagodzące stan 
napięcia nerwowego. Zwiększa zdolność adaptacji 
organizmu do trudnych warunków stresowych, 
wpływa na jakość i długość snu.
Herbistres nie jest typowym preparatem 
uspokajającym, bo jego działanie nie polega tylko na 
tłumieniu niekorzystnych odpowiedzi organizmu na 
czynnik stresowy, tak jak działa większość dostępnych 
na rynku środków. Jego innowacyjność została 
oparta na zastosowaniu ekstraktów ziołowych, które 
należą do grupy tzw. adaptogenów, czyli substancji 
ułatwiających przystosowanie się organizmu do 
niekorzystnych warunków środowiskowych.

Naturalne zioła
Preparat zawiera zioła. Ekstrakt z kwiatów lawendy 
wąskolistnej działa kojąco na układ nerwowy, 
lawenda tonizuje zmysły i znosi stany rozdrażnienia 
nerwowego. Ekstrakt z korzenia arcydzięgla 
litwor łagodzi nerwice i nadwrażliwość na trudne 
warunki środowiska. Ekstrakt z ziela melisy 
reguluje trawienie i relaksuje mięśnie. Naturalne 
olejki eteryczne i bioflawonoidy zawarte w wyciągu 
z melisy wykazują pozytywne działanie na centralny 
i wegetatywny układ nerwowy. Poprzez układ 
wegetatywny wpływają rozkurczająco na mięśniówkę 
jelit, co powoduje ich relaksację. Ekstrakt 
z kłączy kozłka lekarskiego ułatwia zasypianie 
i przeciwdziała nadmiernej impulsywności. Ekstrakt 
z szyszek chmielu zmniejsza pobudzenie nerwowe 
oraz sprzyja dobremu samopoczuciu. Ekstrakt 
z ziela wąkrotki azjatyckiej tłumi zniechęcenie do 
aktywności życiowej oraz zawodowej, znosi uczucie 
bezradności i beznadziejności. Przywraca siły witalne 
i pobudza procesy odnowy biologicznej.

Nowoczesność, tradycja, 
bezpieczeństwo

Nowoczesne suplementy diety firmy Biovitalium 
Polska Sp. z o.o. zostały stworzone w oparciu o dawne, 
tradycyjne szwajcarskie receptury 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.
Produkty Biovitalium posiadają atesty bezpieczeństwa, 
mogą być stosowane bez ograniczeń wynikających 
z wieku czy stanu zdrowia.

Unikalna kompozycja składników witaminowych 
i mineralnych oraz wybranych ekstraktów 

roślinnych, która łagodzi stres, stabilizuje układ 
nerwowy, przywraca spokojny sen.

herbistres

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:

Diabetonin
pomaga utrzymać stały poziom glukozy w surowicy 

krwi, usprawnia metabolizm,  
zapobiega następstwom  

nieustabilizowanej cukrzycy.
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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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

FAKTY i MITY

Do okularów progresywnych  
truDno przywyknąć

W dobie nowoczesnych konstrukcji soczewek progresy-
wnych, stwierdzenie to jest nieprawdziwe. Zaawansowane 
technologie wykorzystane przy projektowaniu i produkcji  
soczewek progresywnych do minimum skracają czas  
przyzwyczajania się do nich. Aby wykonywanie codziennych 
czynności stało się przyjemnością, okulary progresywne  
powinny być dobrane i zamontowane zgodnie z indywidualny-
mi potrzebami użytkownika. Ponadto, niektórzy producenci  
soczewek progresywnych, np. JZO sp. z o.o. oferują je  
z pakietem Komfortowa Adaptacja, co oznacza, że w razie  
jakichkolwiek problemów z przyzwyczajeniem się do nich 
można wymienić je na okulary jednoogniskowe, dwuogni-
skowe lub progresywne o innej konstrukcji.

Przyczyną problemów z widzeniem, które zaczynają być odczuwalne zazwyczaj już po 40. roku życia może być naturalny proces 

starzenia się soczewki oka i zmniejszenie jej elastyczności. Prowadzi to do problemów z wyraźnym widzeniem przedmiotów 

znajdujących się blisko oczu, szczególnie przy słabym oświetleniu. Konieczne staje się wówczas albo stosowanie okularów do 

czytania, albo noszenie dwóch par okularów – jednych do bliży, drugich do dali. Innym rozwiązaniem są okulary progresywne, 

które zapewniają wyraźne widzenie na każdą odległość.

Obecnie oferowane soczewki progresywne zapewniają wysoki komfort użytkowania. Czasem jednak słyszy się na ich temat 

zniechęcające opinie, które powstały w dość odległych czasach, kiedy oferowane były pierwsze takie soczewki. Warto zatem 

skonfrontować posiadaną wiedzę ze stanem faktycznym. 

O SOCZEWKACH PROGRESYWNYCH

okulary z soczewkami  
progresywnymi wygląDają jak 
zwykłe okulary korekcyjne

Na soczewce progresywnej nie widać linii podziału 
pomiędzy poszczególnymi obszarami korekcji. Z wyglądu 
okulary z soczewkami progresywnymi niczym nie różnią się 
od tych używanych powszechnie np. do czytania. Soczewki 
progresywne są wykonane z doskonałych materiałów i pokry-
wane powłokami antyrefleksyjnymi, które niwelują uciążliwe 
dla wzroku odblaski. Można je zamówić nie tylko w wersji bez-
barwnej, ale również jako fotochromowe, polaryzacyjne lub 
barwione.

soczewki progresywne nie korygują 
wszystkich waD wzroku

Konstrukcja soczewek progresywnych umożliwia korekcję zróżnicowanych 
wad wzroku, takich jak: krótkowzroczność, dalekowzroczność lub astyg-
matyzm. Stosowanie tego typu soczewek zaleca się już w początkowych 
fazach prezbiopii. Należy obalić mit, że wady wzroku inne niż prezbiopia 
ograniczają możliwość noszenia soczewek progresywnych.

Do soczewek progresywnych  
można wybrać Dowolne oprawy

Istnieje nieuzasadnione przekonanie, że okulary progresywne muszą 
mieć koniecznie duże oprawy. W rzeczywistości personalizacja w doborze  
soczewek i zaawansowane technologie pozwalają na wybór niemal  
dowolnych opraw zgodnie z upodobaniami użytkownika.

wszystkie soczewki progresywne  
są takie same

Nie jest prawdą, że wszystkie soczewki progresywne są takie same. 
Współcześnie na rynku jest wiele konstrukcji soczewek progresywnych. 
Są one dostosowane do potrzeb nabywców: specyfiki wykonywanej  
pracy, wieku lub hobby. Takie soczewki jak Intuitiv® Plus Mio uwzględniają 
np. sposób patrzenia przez okulary odmienny dla osoby praworęcznej  
i leworęcznej oraz budowę gałki ocznej, która jest różna przy różnych  
wadach wzroku. Okulary progresywne są tworzone według indywidualnych 
parametrów zamawiającego.

ceny okularów progresywnych  
są zróżnicowane

Ceny okularów progresywnych zaczynają się od kilkuset złotych. Ich 
dokładna wartość zależy od rodzaju wybranych szkieł i ich materiału, 
wybranych opraw i kosztów montażu. Pamiętajmy jednak, że korzystając  
z okularów progresywnych - jedna para okularów zastępuje nam dwie, co po 
dokładnej kalkulacji zawsze rekompensuje poniesiony wydatek.

MIT

FAKT

MIT

FAKT

MIT

FAKT
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SOCZEWKI PROGRESYWNE JZO
Komfortowe widzenie na każdą odległość, w każdej sytuacji

widzenie dali 

widzenie pośrednie

widzenie bliży

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

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

soczewki 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

• 

 

• 

•

•

 

•

•

O SOCZEWKACH PROGRESYWNYCH

progresywne soczewki okularowe Jzo

są oferowane z pakietem koMFortowa aDaptacJa, co oznacza,  

że w razie jakichkolwiek problemów z przyzwyczajeniem się do nich, można je 

wymienić na inne soczewki okularowe.
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ZAMIAST SChODóW
Bariery architektoniczne powodują, że osoby, które z wiekiem tracą 
sprawność lub muszą poruszać się na wózku inwalidzkim, zaczynają 
szukać nowego mieszkania lub domu. Ale to wcale nie jest konieczne! 
Prezentujemy alternatywy dla przemieszczania się po schodach.
Dwupiętrowy dom ma wiele zalet. Jednak z wiekiem, 
gdy tracimy siły fizyczne, zaczynamy myśleć o zmia-
nie domu na jednopoziomowy. Powodem są schody, 
które uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się, co 
skazuje nas na samotność i izolację albo uzależnie-
nie się od pomocy innej osoby. 
Barierę architektoniczną można jednak pokonać. 
Taką możliwość dają dostępne na polskim rynku 
różnego rodzaju windy dla niepełnosprawnych.

KRZESEłKO SChODOWE 
Jednym ze sposobów na przystosowanie schodów 
do potrzeb osoby mającej problemy z poruszaniem 
się jest zakup krzesełka schodowego. Jego zaletą 
jest prosta instalacja oraz łatwa obsługa, a także 
niska cena. Urządzenie jest zasilane z akumula-
tora, dzięki czemu może działać nawet wtedy, gdy 
w domu zabraknie prądu. 
Do montażu krzesła niepotrzebne są żadne spe-
cjalne wymagania, a więc schody mogą być wąskie 
i strome (min. szerokość 70 cm, maksymalny kąt 
nachylenia 55 stopni), proste i zakręcone, umiejsco-
wione wewnątrz albo na zewnątrz budynków. Krze-

sełko montuje się szybko i nie wymaga to żadnych 
przygotowawczych prac budowlanych. Do stopni 
schodów lub do ściany montujemy szyny, po których 
porusza się wagonik jezdny wraz z siedziskiem. 
W czasie jazdy siedzisko jest zablokowane w jednym 
położeniu. Dodatkowo podnóżek i pasy bezpieczeń-
stwa podnoszą komfort i bezpieczeństwo jazdy. 
Do krzesełka dołączony jest pilot albo przełącznik 
(joystick), który umożliwia jazdę nawet osobom 
z niewielkimi dysfunkcjami ruchu rąk. Maksymalne 
obciążenie krzesła to około 130 kg. 

DlA OSóB NA WóZKACh
Platforma schodowa przeznaczona jest dla osób 
poruszających się na wózku inwalidzkim. Choć 
najczęściej instaluje się ją w miejscach użyteczności 
publicznej, można zamontować ją także w domu 
jednorodzinnym czy budynku firmy.
Ma o wiele większy udźwig niż krzesło schodowe, 
do około 230-300 kg. Montaż tej platformy jest jed-
nak bardziej wymagający, gdyż schody muszą być 
odpowiednio szerokie (szczególnie schody kręcone 
lub zabiegowe), a kąt ich nachylenia nie może być 

większy niż 45-50 stopni. Dodatkowo przed schoda-
mi musi być sporo miejsca, aby platforma mogła tam 
osiąść.
Podczas jazdy platformą schodową osoba na wózku 
jest zabezpieczona opuszczanymi na czas jazdy 
specjalnymi barierkami. Istnieje opcja z rozkładanym 
siedziskiem, która idealnie sprawdza się również 
w przypadku osób starszych.

GDy SChODy Są ZByT WąSKIE…
Podnośniki pionowe instaluje się w sytuacji, gdy 
schody w budynku są zbyt wąskie na użycie platfor-
my schodowej lub musimy pokonać więcej niż jedno 
piętro. Świetnie sprawdzają się również w przypad-
ku konieczności transportu więcej niż jednej osoby. 
Często zaopatrzone są w moduł telefoniczny, który 
umożliwia komunikację z kimś na zewnątrz.
W celu ich zainstalowania potrzebne jest specjalne 
przyłącze zasilające (obwód trójfazowy z wyłącz-
nikiem różnicowo-prądowym). Niezbędna będzie 
także budowa fundamentu, na którym zamontuje się 
urządzenie.

Na stronie: www.windy-schodowe.pl szczegółowe informacje dotyczące niwelowania barier architektonicznych.

Więcej informacji na temat 
krzesełek schodowych, 
dofinansowań oraz innych 
rozwiązań uzyskasz u naszych 
specjalistów. U nich możesz 
również złożyć zamówienie.

tel. 692 44 94 74
tel. 608 44 58 19
email: info@windy-schodowe.pl

KRZESEłKA SChODOWE 
NA SChODy I po problemie

•	 prosta instalacja w każdym 
polskim domu, instytucji

•	 estetyczne krzesełka 
dopasowane do wnętrza

•	 łatwa obsługa

•	 niska cena

Tu znajdziesz zdjęcia zamontowanych przez naszą firmę krzesełek schodowych,  
platform i innych rozwiązań oraz więcej informacji na temat niwelowania barier architektonicznych.

www.windy-schodowe.pl

Opcja dla 
oszczędnych!

Montujemy także 
jeszcze tańsze  

używane krzesełka 
w bardzo dobrym 

stanie.

Artykuł powstał  
we współpracy  
z ekspertami  
w usuwaniu barier  
architektonicznych  
z firmy  
Windy-Schodowe.pl
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ZAPEWNIAMY:

 
 opiekę lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów,
 rehabilitację,


 
pranie odzieży,


 

pokoje 2-osobowe z łazienkami,


 
pełne wyżywienie – z uwzględnieniem diety 

 wg zaleceń lekarza,


 

tereny spacerowe,


 

opiekę duszpasterską,


 

organizację czasu wolnego 

 
poprzez programy kulturalno-oświatowe,



 

usługi fryzjersko-kosmetyczne

Radosna Jesień  
w Przybrodzie za Przeźmierowem

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

tel. 61 819 38 62
kom. 697 528 113

Odwiedź nas na facebooku: DOM Seniora w Poznaniu

Pomoc w utrzymaniu czystości w  mieszkaniu/domu

Higiena osobista i pielęgnacja

Wsparcie w codziennych czynościach

Towarzyszenie w codziennym życiu, aktywizacja
społeczna i fizyczna

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

REKLAMA

Najważniejsze to być 
między ludźmi…
Samotna starsza pani Zofia tęsknie wygląda przez okno. Marzy o wakacjach, o zieleni 
drzew i świeżym powietrzu, ale nawet zwykły spacer jest poza jej zasięgiem. To historia, 
którą poznajemy wchodząc na stronę akcji wakacyjnej Stowarzyszenia „mali bracia Ubo-
gich”. To za jej pośrednictwem organizacja od początku czerwca zbiera środki na waka-
cje dla swoich podopiecznych. Czy historia pani Zofii ma ciąg dalszy? A może szczęśliwe 
zakończenie?

Pytamy o to Joannę Mielczarek, dyrektor 
Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”.
- Nasza wakacyjna akcja już na półmetku. Od 
początku wakacji dzięki wsparciu naszych Darczyń-
ców udało się już zorganizować 11 jednodniowych 
wycieczek za miasto, w których łącznie wzięło udział 
158 naszych podopiecznych z Warszawy, Poznania 
i Lublina. 

Jak wspominają je podopieczni 
Stowarzyszenia?
85-letnia pani Zofia: Nie opuszczałam mieszkania ze 
względu na zły stan zdrowia. Dlatego ogromną przy-
jemnością było dla mnie to, że mogłam pobyć na 
świeżym powietrzu, w ciekawym miejscu i w prze-
pięknym plenerze.
- Ja to uwielbiam powietrze, chodzenie i pszczoły, 
i ryby, i grzyby, i wszystko uwielbiam – słyszymy od 
95-letniej pani Leokadii.
- Na wycieczce porozmawia się, pożartuje, pośmie-
je, a w domu cztery ściany i telewizor… - dodaje 
pani Halina.
- Najbardziej cieszy nas, że udało się podarować 
wakacje tym naszym podopiecznym, dla których 
nawet nasze jednodniowe wyjazdy były zbyt forsują-
ce. W tym roku specjalnie dla nich zorganizowaliśmy 
krótsze wycieczki, w mniejszej grupie, za to z silniej-
szym wsparciem wolontariuszy. Dzięki wsparciu dar-
czyńców mogliśmy np. też zapewnić specjalistyczny 
transport dla osób na wózkach.
To właśnie w takiej specjalnej wycieczce do Parku 
Zdrojowego w Konstancinie uczestniczyła w lipcu 
pani Stefania:
- Bardzo przeżywałam, że nie mogę nigdzie wyje-
chać, nawet na parę godzin. Kiedy dowiedziałam 
się, że pojadę na tę wycieczkę, tak bardzo się 

ucieszyłam. Mieliśmy piękną pogodę, było cudownie 
i zielono. Dla mnie ta lipcowa sobota była pierwszym 
dniem prawdziwego lata. Byłam szczęśliwa! – wspo-
mina. 

Wakacyjna akcja Stowarzyszenia trwa:
- Pod opieką mamy blisko 300 samotnych starszych 
osób. Zależy nam, by tego lata każda z nich miała 
szansę na choć jeden taki prawdziwie wakacyjny 
dzień… Nasi podopieczni tak bardzo na to czekają 
– mówi Joanna Jaworska, koordynator wolontariatu 
w Stowarzyszeniu.

Najwięcej emocji wśród seniorów budzą 
jak co roku Wakacje w Spale.
Joanna Mielczarek: To 6-dniowy pobyt wakacyjny, 
na który zabieramy co roku 25 najbardziej potrzebu-
jących wypoczynku podopiecznych. Zazwyczaj są to 
osoby, które nie mogłyby sobie pozwolić na samo-
dzielne wakacje: czy to przez wzgląd na sytuację 
materialną, czy ze względu na ograniczenia fizyczne 
i konieczność pomocy ze strony osób trzecich. Pod-
czas naszych pobytów na miejscu stale obecni są 
wolontariusze – gotowi w każdej chwili podać rękę 
czy poprowadzić wózek inwalidzki. To daje seniorom 
poczucie bezpieczeństwa, pozwala zapomnieć o co-
dziennych ograniczeniach i naprawdę odpocząć.

Ale najważniejsza jest ucieczka od sa-
motności:
- Człowiek jest istotą życia gromadnego i źle się 
czuje samotnie. A ja jestem zmuszony żyć samotnie. 
– mówi pan Leon - Więc jak tam mam ludzi – nie-
koniecznie musze z nimi rozmawiać, niekoniecznie 
przyjaźnie zawierać - ale jestem między ludźmi i to 
jest istotne.

Możesz wspierać nasze działania wpłacając 
dowolną kwotę na nasze konto.
Konto:  
95 1090 1043 0000 0001 0112 4551

fot. Damian Nowicki
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9 kroków
w celu  
dobrania  
aparatu 
słuchowego

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

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

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

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

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

progu słyszenia (audiometria 
tonalna),

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

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

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

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

5. Dopasowanie kilku aparatów 
słuchowych.

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

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

8. Odbiór aparatu słuchowego - 
wizyta instruktażowa.

9. Wizyty kontrolne. 

Gabinet Protetyki Słuchu 

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

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

WCM Remedium Poznań
Poznań, Os. St. Batorego 80A,B,D
WCM Remedium filia Śrem
Śrem. ul. gen. Chłapowskiego 3

Bezpłatna mammografia dla kobiet  
w wieku od 50 do 69 lat
Tylko 50 zł dla kobiet  
w wieku od 35 do 50 lat oraz 70+
Diagnostyka nietrzymania moczu na NFZ
Prywatnie 350 zł
Lekarze specjaliści wizyty prywatne
Zabiegi operacyjne na NFZ i komercyjnie

tel. 660 969 123

PROMOCJA!

PROMOCJA!

Angel Care dzieli się na Apartamenty 
Chronione z usługami i opieką medyczną 
oraz Dom Opieki z rozbudowanym Centrum 
Chorób Demencyjnych. Dla komfortu 
mieszkańców wszystkie części działają 
w obrębie jednego kompleksu, ale do każdej 
prowadzi osobne wejście.
Angel Care działa przy ul. Dyrekcyjnej we 
Wrocławiu w budynku dawnego szpitala 
Uniwersytetu Medycznego. 

www.angel-care.pl

Prywatna  
opieka coraz  
popularniejsza. 
Dlaczego?
Wzrastają oczekiwania Polaków dotyczące 
standardu opieki. Coraz częściej szukają 
miejsca z dostępem do lekarzy geriatrów 
i innych specjalistów, indywidualnym 
programem terapii, a także bezpiecznym, 
przyjaznym i aktywizującym środowiskiem. 
Rozmawiamy z dr Małgorzatą Pędzik, geriatrą 
w kompleksowym Centrum Seniora Angel 
Care we Wrocławiu.
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Na co zwracają uwagę osoby zaintereso-
wane miejscem w domu opieki?
Dr Małgorzata Pędzik, geriatra w Angel 
Care: – Rodziny pytają przede wszystkim o poziom 
opieki medycznej oraz o aktywizację. Chcą mieć 
pewność, że osoba starsza będzie bezpieczna i spo-
kojna. Ale zwracają uwagę także na inne rzeczy, jak 
zaangażowanie personelu, wyżywienie, czystość czy 
zapach. Oglądając dom opieki rzeczywiście warto 
przyglądać się wszystkim detalom, żeby mieć pew-
ność, że to najlepsze miejsce dla naszego bliskiego. 
Miejsce w domu opieki Angel Care kosz-
tuje 4,5 tys. zł miesięcznie. Co mieści się 
w tej kwocie?
M.P.: Zapewniamy całodobową opiekę personelu 
medycznego. Mieszkańcy mają dostęp do specja-
listów: geriatry, neurologa, psychiatry, internisty, 
fizjoterapeutów i dietetyków. Podkreślę też, że dom 
opieki Angel Care stworzyli światowi liderzy geriatrii: 
prof. Michael Davidson i prof. Shlomo Noy. To z nimi 
konsultowane są programy opieki oraz leczenia. 
Dla każdego seniora przygotowujemy indywidualny 
program opieki oraz aktywizacji. Takie podejście 
przynosi najlepsze efekty. Oferujemy m.in. rozbudo-
waną terapię zajęciową.
Co wchodzi w zakres terapii zajęciowej?
M.P.: To aktywności różnego rodzaju, m.in. gry 
świetlicowe, muzykoterapia, kulturoterapia, ludotera-
pia czy arteterapia, gdzie seniorzy uczą się szeregu 
technik plastycznych. Na przykład w ramach modne-
go recyklingu pracują nad mozaikami z resztek kafli, 
kleju do glazury itp. Zapewniamy również ćwiczenia 
procesów poznawczych w pracowni kognitywnej. 
Ogromne walory terapeutyczne ma także tzw. 
dogoterapia, czyli cykliczne spotkania ze specjalnie 
wyszkolonym psem. Naszym seniorom stworzyliśmy 
przestrzeń, w której czują się akceptowani, rozwijają 
swoje pasje i zainteresowania, a także mogą dzielić 
się zarówno swoją wiedzą, jak i doświadczeniem. 
Kto może skorzystać z opieki w Angel 
Care?
M.P.: Nasz ośrodek jest przygotowany na to, żeby 
mogli w nim mieszkać zarówno samodzielni senio-
rzy, jak i osoby wymagające na co dzień pomocy, 
w tym również osoby z chorobami demencyjnymi. 
Każda część Angel Care ma oddzielną infrastrukturę 
i programy dostosowane do potrzeb w zależności od 
stanu zdrowia.
Jak zaprojektowane są wnętrza Angel 
Care?
M.P.: Wszystkie pomieszczenia dostosowane są 
do potrzeb oraz możliwości seniorów: pozbawione 
progów, wyposażone w specjalne uchwyty ułatwia-
jące poruszanie się, z szerokimi futrynami drzwiowy-
mi. Bezpieczne środowisko pozbawione barier jest 
bardzo ważne. Warto zdać sobie sprawę z tego, że 
w przypadku osób starszych 60% upadków zdarza 
się w domu, a powikłania mogą być bardzo niebez-
pieczne. 
Jak wygląda opieka w przypadku poby-
tów czasowych?
M.P.: Tego rodzaju pobyty wprowadziliśmy niedaw-
no, odpowiadając na potrzeby osób starszych oraz 
ich opiekunów. Standard opieki jest dokładnie taki 
sam, jak w przypadku stałych mieszkańców Angel 
Care. Z tej oferty mogą korzystać osoby m.in. z cho-
robami demencyjnymi i innymi chorobami przewle-
kłymi, seniorzy wymagający terapii ortopedycznej 
lub rekonwalescencji po wypadkach. Pobyt czasowy 

to dobre rozwiązanie również dla opiekunów oso-
by starszej, którzy potrzebują odpoczynku, mają 
do załatwienia pilne sprawy lub na okres remontu 
w domu.
Czy do Angel Care można przyjechać na-
wet na jeden dzień?
M.P.: Tak, jeśli chodzi o czas pobytu, to jesteśmy 
w pełni elastyczni. Rozumiemy, że niekiedy potrzeb-
na jest profesjonalna opieka tylko na jeden dzień. 
Dotyczy to zarówno osób wymagających opieki 
stałej, jak i okresowej terapii poszpitalnej.
Czy pobyt czasowy można również po-
traktować „na próbę”?
M.P.: Tak, to dobry pomysł. Senior ma czas, żeby 
poznać ludzi i przyzwyczaić się do miejsca. Wtedy 
przeprowadzka nie wywołuje już u niego, a także 
u jego bliskich, silnego stresu. Może być i tak, że po 
takim pobycie osoba starsza sama chce wrócić do 
domu opieki, ponieważ czuje się tam bezpieczniej, 
a przez to wzrasta jej komfort psychiczny.
Jakie są najnowsze trendy w opiece me-
dycznej dla seniorów?

M.P.: Bardzo istotne jest podejście komplekso-
we, dlatego że w przypadku osób starszych różne 
schorzenia często nakładają się na siebie. Dlatego 
nowoczesna geriatria integruje wiele różnych dzie-
dzin medycyny. Dzięki temu możemy zapropono-
wać optymalną terapię, wzbogaconą o różne formy 
profilaktyki oraz aktywizacji. Wszystko to pozwala 
zachować dłużej dobrą kondycję i zdrowie. Takich 
warunków opieki nie sposób stworzyć w domu, tym 
bardziej że trudny jest dostęp zarówno do wykwalifi-
kowanych opiekunów, jak i lekarzy geriatrów.
Czy w przyszłości domy opieki będą wy-
glądały tak jak Angel Care?
M.P.: Ośrodek został zaprojektowany jako komplek-
sowe centrum seniora, zgodnie z najnowszymi tren-
dami i w oparciu o sprawdzone rozwiązania z roz-
winiętych krajów zachodnich. Bierzemy pod uwagę 
nie tylko bieżące potrzeby seniora, lecz wszystkie 
aspekty jego funkcjonowania, myśląc w perspekty-
wie długofalowej. Warto pamiętać, że na różnych 
etapach starzenia się seniorzy mają inne potrzeby 
i preferencje. Indywidualne podejście jest istotne tym 
bardziej, że żyjemy coraz dłużej i wzrastają nasze 
oczekiwania dotyczące standardu opieki.

REKLAMA

dr Małgorzata Pędzik
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tel. 75 76 19 415
stokrotka@naturatour.pl
www.naturatour.pl

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

7 dni wypoczynku/lato 2016
6 noclegów z wyżywieniem
obiadokolacje i śniadania
tylko 427,50 zł /os.

Święta  
Bożego  
Narodzenia
za 5 dni pobytu 
z wyżywieniem w tym 
Kolacja Wigilijna
12 dań, opłatek, Mikołaj 
i kolędy
600 zł/os.

Sylwester
5 dni pobytu 
z wyżywieniem
w cenie Zabawa 
Sylwestrowa
850 zł /os.

Last 
Minute

Polska Złota Jesień  
z wyżywieniem
5 dni 450 zł /os., 8 dni 535 zł /os.

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

www.karpaczhalny.pl

WYPOCZYNEK 
W GÓRACH

POBYTY DLA EMERYTA,  
RODZiNA Z DZiECKiEM, STuDENTA.
od 3 września do 22 grudnia
5-dniowy (pn-pt) 300 zł /os., 7-dniowy (pn-nd) 420 zł /os.
w cenie: noclegi, śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie 
NNW, parking
WEEKEND LiSTOPADOWY
Pobyt 4-dniowy z wyżywieniem, 10-13 listopada 310 zł / os.
ANdRzeJKI 27-29 lISTOPAdA, 260 zł /os.
z wyżywieniem i bankietem - zabawa taneczna
BOże NAROdzeNIA
23-27 grudnia
pokój z łazienką 600 zł / os., pokój o podwyższonym 
standardzie 750 zł / os.
4 noclegi z wyżywieniem HB (śniadanie szwedzki stół, 
obiadokolacje serwowane), tradycyjna Kolacja Wigilijna  
z 12 potrawami, w dni świąteczne do obiadokolacji lampka 
wina, GRATIS sauna z kabiną wodną oraz mini siłownia
SYLWESTER 29 grudnia 2016 - 2 stycznia 2017
pokoju z łazienką 650 zł/os., pokój o podwyższonym 
standardzie 790 zł/os.
4 noclegi z wyżywieniem HB, ubezpieczenie NNW, 
GRATIS: parking, sauna, mini siłownia. Przy grupie min. 
20 osób możliwość zorganizowania bankietu przy muzyce 
mechanicznej w cenie 120 zł od osoby.

GazetaSenior.pl
portal nr 1

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

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

Spotkaj się z naszymi ekspertami 
na bezpłatnych warsztatach pt.

„Jak opiekować się 
osobą przewlekle 
chorą w domu”.
W programie porady w zakresie:

 ͫ Kąpieli całego ciała oraz mycia 
głowy w łóżku

 ͫ Zmiany pościeli u osoby leżącej
 ͫ Bezpiecznej i łatwej zmiany 
pieluchomajtek

 ͫ Odpowiedniego doboru 
produktów chłonnych

 ͫ Profilaktyki przeciwodleżynowej
 ͫ Bezpiecznego przemieszczania 
chorego

Terminy: 25 sierpnia,  
22 września, godz. 17.00

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

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

Większość z nas zetknęła się lub zetknie 
z niespodziewaną chorobą bliskiej osoby.  
Taka sytuacja bywa zaskoczeniem i ciężko 
się w niej odnaleźć. Postępujemy w sposób 
intuicyjny, czasem niewłaściwy. Tymczasem 
drobne zmiany mogą poprawić komfort opieki, 
trzeba tylko wiedzieć, co należy zmienić.

W dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo sprzętu pomocni-
czego. Dawniej pieluszki były tetrowe, dziś są jednorazowe, co 
znacznie ułatwia pielęgnację. Obecny rynek jest bogaty także 
w ofertę różnego rodzaju podkładów (m.in. jednorazowych, wy-
stępujących w różnych rozmiarach oraz podgumowanych wielo-
krotnego użytku).
Mycie głowy osobie leżącej
Umycie głowy osobie leżącej to nie lada wyzwanie. Wcześniej 
uczono mycia z wykorzystaniem „rynienki” zrobionej z ręcznika 
i foli, obecnie najczęściej wykorzystujemy miskę. Jednak jest ona 
niezbyt bezpieczna i niewygodna dla osoby leżącej, a także dla 
opiekuna – najczęściej potrzebujemy wtedy drugiej osoby do 
pomocy. Wygodnym i bezpiecznym sposobem może być zasto-
sowanie miski pneumatycznej. Jest ona tak wyprofilowana, aby 
mogła z niej korzystać osoba leżąca. Dmuchana miska posiada 
specjalny wężyk do odpuszczania zgromadzonej wody, dzięki 
czemu nie zmoczymy całego łóżka.
Dobór kosmetyków dla chorego
Przy pielęgnacji osoby leżącej musimy także pamiętać o odpo-
wiednim wyborze kosmetyków.
Skóra osoby starszej wymaga innej pielęgnacji niż dziecka. Nie-
stety, w momencie kupna środków myjąco-nawilżających nie 
zawsze o tym pamiętamy, co może wręcz zaszkodzić skórze na-
szego podopiecznego, np. nadmiernie ją wysuszyć i doprowadzić 

do niechcianych odleżyn. Dlatego warto zwracać uwagę na pH 
produktu i wybierać szampon, który mało się pieni.
Poza pielęgnacją zadbajmy także o udogodnienia, takie jak dra-
binka przyłóżkowa, wezgłowie, wysięgnik. Sprzęt ten nie tylko 
odciąży opiekunów, ale również zwiększy samodzielność chore-
go. Pamiętajmy, że profilaktyka przeciwodleżynowa to nie tylko 
kremy i zmiana pozycji.
zapobieganie odleżynom
Przy osobie leżącej warto pomyśleć o materacu przeciwodleży-
nowym. Do wyboru mamy materace piankowe i materace pneu-
matyczne (zmiennociśnieniowe), które niwelują stały ucisk na 
ciało sprzyjający powstawaniu odleżyn. Profilaktykę wspomogą 
także różnego rodzaju wałki, kliny i poduszki.
Warto udać się do wyspecjalizowanego salonu medycznego po 
poradę. Fizjoterapeuci nie tylko pomogą w doborze odpowied-
niego produktu chłonnego, ale doradzą, jaki sprzęt pomocniczy 
może ułatwić nam codzienną opiekę nad chorym.
dzielmy obowiązki
Dbajmy najlepiej jak potrafimy o najbliższego, ale nie zapominaj-
my o sobie! Wyjdźmy na spacer, do znajomych, odpocznijmy, nie 
zamykajmy się w domu. Przemęczony, wyczerpany opiekun nie 
jest w stanie pomóc choremu. Prośmy o pomoc, rozmawiajmy 
z rodziną, podzielmy obowiązki tak, by inni członkowie rodziny 
również zaangażowali się w opiekę nad chorym.

Chory w domu. Co musisz wiedzieć?

Pobyty diagnostyczno-rehabilitacyjne dla seniorów
z myślą o rodzinie i opiekunach seniorów

Wyjazd w ważnej sprawie, urlop, 
potrzeba szybkiej diagnostyki lub rehabilitacji 

seniora? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!
Szpital MedPolonia informuje o możliwości 
pobytów diagnostyczno-rehabilitacyjnych 
w renomowanym ośrodku medycznym pod 
opieką lekarza internisty z wieloletnim 
stażem w opiece nad pacjentami 
w podeszłym wieku.

W ramach pobytu:
• całodobowa opieka pielęgniarska  

i lekarska
• konsultacje z lekarzami różnych specjalizacji
• codzienna rehabilitacja
• wsparcie psychologiczne
• opieka duszpasterska
• przytulne pokoje jedno- lub dwuosobowe z pełnym 

węzłem sanitarnym, telewizorem, telefonem, wi-fi
• monitoring zwiększający bezpieczeństwo pacjentów
• parking dla odwiedzających
• dodatkowo można wykonać pakiet badań laboratoryjnych oraz  

spirometrię, lipidogram, EKG, USG jamy brzusznej oraz echo serca.

Pełna dostępność usług w ciągu doby od momentu zgłoszenia!

Kontakt oraz więcej informacji:

- 20%
dla pobytów  

dłuższych 
niż 5 dób 

MedPolonia - prywatny szpital i przychodnie 
tel: 61 66 43 313, 519 623 737
e-mail: hospitalizacja@medpolonia.pl
www.medpolonia.pl

Jarosławiec 10
63-000 Środa Wlkp.

Pobyty rehabilitacyjne
W ramach Domu Seniora oferujemy pobyty 
rehabilitacyjne.  
Specjalizujemy się w:
Rehabilitacji neurologicznej (po udarach,  
po urazach mózgowo-czaszkowych,  
chorych z Parkinsonem, chorych na SM) 

Rehabilitacji ortopedycznej (po zabiegach 
wszczepienia endoprotez, po rekonstrukcji 
ACL, po złamaniach)
Rehabilitacji urologiczno/ginekologicznej  
(po zabiegach ginekologicznych, rehabilitacja 
we wszystkich rodzajach inkontynencji,  
dla mężczyzn po operacjach prostaty)

Pobyty długoterminowe
Dom Seniora to nowoczesna placówka zapewniająca prywatną opiekę osobom starszym z nie-
pełnosprawnością. W ofercie posiadamy również pobyty rehabilitacyjne oraz usługi rehabilitacji 
ambulatoryjnej. Naszym priorytetem jest dbanie o jak najlepszą kondycję fizyczną i psychiczną 
mieszkańców, zaspokajanie potrzeb bytowych oraz opiekuńczych. Naszym atutem jest indywi-
dualne i holistyczne podejście do mieszkańców, uwolnienie od samotności poprzez profesjonal-
ną terapię i relaks w otoczeniu przyjaznej, niepowtarzalnej atmosfery.
Zapewniamy:

 ͫ całodobową opiekę pielęgniarską
 ͫ opiekę lekarza rodzinnego, rehabilitantów, 

dostęp do lekarzy specjalistów
 ͫ ciepłą atmosferę, komfort oraz bezpieczeństwo
 ͫ pomoc w codziennych czynnościach
 ͫ posługę duszpasterską
 ͫ zdrowe, domowe wyżywienie
 ͫ organizację czasu wolnego w zależności od 

zainteresowań, wieku i możliwości
 ͫ bogate zaplecze kulturalno-rekreacyjne
 ͫ terapię zajęciową

do dyspozycji mieszkańców pozostaje:
 ͫ patio
 ͫ ogród zimowy
 ͫ świetlica, dostęp do prasy codziennej
 ͫ sala gimnastyczna
 ͫ bogato wyposażona biblioteka
 ͫ przestronna jadalnia
 ͫ kaplica
 ͫ ogród wokół Domu Seniora
 ͫ park z miejscem na piknik

tel. 61 28 78 903, 61 28 52 997  
sekretariat@domseniora.fzk.pl
www.domseniora.fzk.pl
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+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

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.

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

• 11 dni od 710 zł (10 noclegów) 

Star Łeba zaprasza na wypoczynek nad morzem

JESIEŃ 2016  
DLA SENIORÓW 55+

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

Cena zawiera:
 noclegi w wygodnych pokojach  
2-osobowych basic 

 pyszną kuchnię – PEŁNE WYŻYWIENIE  
3 x dziennie

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

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

poza wakacyjnym szczytem.

REKLAMA

Dzieła malarskie na 
ścianach... budynków
W przestrzeń wielu miast na stałe wpisują się murale. Coraz częściej 
zamiast bezsensownych bazgrołów, czy szpecących niejednokrotnie mury 
graffiti, na wielu ścianach powstają dekoracyjne i artystyczne rysunki, które 
wzbudzają nie tylko zainteresowanie, ale i zachwyt, cieszą oko i ubarwiają 
szarą, miejską rzeczywistość, a tym samym coraz częściej aspirują do 
arcydzieł sztuki współczesnej.

Nazwa mural pochodzi z języka hiszpańskiego i jest 
określeniem dekoracyjnego malarstwa ściennego, 
prezentowanego szczególnie w przestrzeni miej-
skiej. W Polsce pojawił się jako połączenie malar-
stwa, grafiki i plakatu, i upowszechnił jako reklama 
naścienna promująca zakłady i przedsiębiorstwa, 
już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 
Obecnie moda na murale jest coraz bardziej aktyw-
na i na stałe wpisuje się w przestrzeń wielu miast, 
w tym również wielkopolskich. Należy przyznać, że 
wszędzie te osobliwe „dzieła sztuki” są odbierane 
wyjątkowo pozytywnie i na ogół wzbudzają duże za-
interesowanie.

Jednym z wyjątkowych tego typu dzieł, najbardziej 
wzbudzającego zachwyt oglądających, jest mural 
o wdzięcznej nazwie: „Opowieść śródecka z tręba-
czem na dachu i kotem w tle”, wykonany na ścia-
nie jednej z kamienic, znajdującej się obok Rynku 
Śródeckiego w Poznaniu. Pokazuje, w wyjątkowym 
ujęciu i perspektywie, prawdopodobną zabudowę 
Śródki z lat dwudziestych ubiegłego wieku. Wyko-
nany w technice trójwymiarowej 3D mural z poznań-
skiej Śródki stanowi namacalny przykład, jak można 
ożywić szare ściany wielu budynków, które jeżeli nie 
szpecą, to są jednak smutne i bez wyrazu. Oby tak 
dalej i więcej...

Tekst i zdjęcia: Roman Szymański

Roman Szymański
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+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora 25

REKLAMA

Miniaturowy Poznań  
dla niewidomych

Stary Rynek
Pierwsza makieta o wymiarach 80 x 80 cm została 
ustawiona na Starym Rynku i umożliwia zapoznanie 
się właśnie z tą częścią miasta. O kształcie Starego 
Rynku decyduje Ratusz,  zbudowany przez Jana Bab-
tisto Quadro z Lugano, będący zabytkiem klasy zero-
wej UNESCO. To on jest centralnym miejscem rzeźby. 
Jednak pozostałe elementy otoczenia dodają tylko 
„smaku” makiecie, na której można dotknąć: urokliwe 
kamieniczki okalające rynek, budynek wagi miejskiej, 
odwach, pałace Mielżyńskich i Działyńskich, domki 
budnicze z podcieniami, pomnik Bamberki, cztery fon-
tanny: Prozerpiny, Marsa, Apollina i Neptuna, pręgierz 
oraz pomnik św. Jana Nepomucena.

Trójwymiarowa Arena Euro
Przed wejściem na Stadion Miejski INEA przy ul. 
Bułgarskiej (Arena Euro 2012) znajduje się makieta 
tego znanego w kraju ośrodka piłkarskiego. Odwzo-
rowana z dużym pietyzmem, makieta-rzeźba ze spi-
żu o wadze ok. 400 kg to kolejny obiekt wykonany 
w technice trójwymiarowej.

Ostrów Tumski
Kolejna rzeźba to makieta Ostrowa Tumskiego, naj-
starszej części Poznania, przedstawiająca katedrę 
i obszar Ostrowa Tumskiego. Centralnym miejscem 
jest Bazylika Archikatedralna w Poznaniu – najstar-
sza katedra na ziemiach polskich, z grobowcem 
pierwszych władców Polski: Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego. W murach katedry spoczywa trzech kró-
lów i pięcioro książąt najstarszej polskiej dynastii, ko-
jarzonej z Chrztem Polski, miejscem, „gdzie wszyst-
ko się zaczęło”.

Dzielnica Zamkowa
Makieta posadowiona na Placu Mickiewicza (na 
skrzyżowaniu ulic Święty Marcin i Wieniawskiego), 
pozwala „zobaczyć” rękoma, jak piękny i rozległy jest 
ten teren, zwany niekiedy Dzielnicą Zamkową. Ma-
kieta jest największą z dotychczasowych, bo mierzy 
116 na 114 cm i obejmuje tereny przy pl. Adama Mic-
kiewicza: Zamek, Teatr Wielki, Poznańskie Krzyże, 
pomnik Adama Mickiewicza i budynki uniwersyteckie.

Opisy w alfabecie Braille‘a
Co ważne, wszystkie makiety posiadają dokładne 
opisy (w języku polskim i w alfabecie Braille‘a), co 
umożliwia zaznajomienie się ze szczegółami po-
szczególnych budowli, a także historią tego miejsca. 
Twórcą tych niepowtarzalnych rzeźb jest poznański 
artysta Roman Kosmala. W powstawaniu makiet po-
mogli: Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Nie-
widomych i Słabowidzących oraz Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
Inicjatywa godna pochwały, gdyż umożliwia osobom 
z dysfunkcją wzroku turystyczne zwiedzanie, pozna-
wanie zabytków i „zobaczenie” ciekawych miejsc 
w mieście, a jednocześnie stanowi kolejną atrakcję 
turystyczną dla wszystkich odwiedzających stolicę 
Wielkopolski. 

Tekst i zdjęcia: Roman Szymański

Roman Szymański„Niewidomi widzą rękami” – i to właśnie dla nich powstają odlane w brązie 
makiety, przedstawiające ważne z punktu historycznego i turystycznego miejsca 
z mapy Poznania. Obecnie istnieje już kilka miejsc, w których zlokalizowano 
te wyjątkowe rzeźby. Niewidomi i niedowidzący mogą, dzięki dokładnemu 
odwzorowaniu wszystkich budowli, „zobaczyć” szczegółowe rozplanowanie 
obiektów na danym terenie oraz poznać kształty, porównać wielkość 
poszczególnych elementów usadowionych na makiecie i, co najważniejsze, 
„widzieć” otaczający świat.
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dOBRA JAKOŚĆ
W ATRAKCYJNEJ CENiE

• pokoje 2, 3 osobowe Studio 
(pok. 2 osob. + pok. 3 osob. + łazienka)

• pokoje 1, 2 osobowe z łazienkami
• usługi gastronomiczne - śniadania,  

obiady, kolacje
• parking monitorowany

Hotel Junior Krakus*
30-717 Kraków, ul. Nowohucka 33
tel. 12 652 02 05 
rezerwacja@turystyka-krakus.com.pl
www.turystyka-krakus.com.pl

OFERTA SPECJALNA DLA SENiORÓW:
Kompleksowa organizacja pobytu  

grup turystycznych w Krakowie
(program turystyczny, przewodnik, wejściówki)

Hotel 
Przyjazny 
Seniorom

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

Seniorze, 
bądź ostrożny.

Przy rejestracji kart  
pre-paid nie powinni kopiować 
twojego dowodu osobistego.

W związku z napływającymi do Biura GIO-
DO (Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych) sygnałami dotyczącymi kopio-
wania dowodów osobistych (kserowania 
lub skanowania) podczas rejestracji kart 
pre-paid GIODO informujemy!
Przepisy wskazują dane, które abonent ma 
obowiązek podać dostawcy usług przedpła-
conych. Zgodnie z obowiązującym prawem 
abonent będący osobą fizyczną musi podać 
imię i nazwisko, numer PESEL lub nazwę, 
serię i numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość. Wystarczy te dane przekazać 
operatorowi, tzn. pokazać dowód i pozwo-
lić te dane przepisać. Dowód osobisty nie 
musi zostać skopiowany. Przekazanie ope-
ratorowi kopii dowodu osobistego może po-
wodować problemy z właściwym przestrze-

ganiem zasad ochrony danych osobowych, 
czyli z ich gromadzeniem i zabezpiecze-
niem.
Kopiowanie podczas rejestracji kart pre-
-paid kopii (ksero lub skanu) dokumentu 
tożsamości przez przedsiębiorców teleko-
munikacyjnych to pozyskiwanie niewyma-
ganego przepisami prawa zakresu danych 
osobowych. Z tego powodu taki sposób 
pozyskiwania danych nie powinien być sto-
sowany.
W sytuacjach, gdy zezwala na to przepis 
prawa, tak jest w tym przypadku, General-
ny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
dąży do ograniczenia kopiowania dowo-
du osobistego na rzecz jego okazywania 
i ewentualnego spisywania danych, które 
w nim widnieją.
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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

Elderia

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 19 sierpnia)

Więcej na stronie internetowej 
www.gazetasenior.pl/otwarci50/
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Gazeta Senior Poznań 
tylko 24 zł za cały rok

Prenumerata
z dostawą do domu

Dostąpne są również wydania Gazeta Senior 

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

Dokonując wpłaty należy obowiązkowo podać:
Dane Redakcji:

Redakcja Gazety Senior
ul. T. Kościuszki 35C, 50-011 Wrocław

Nr rachunku bankowego: 70 1140 2004 0000 3102 7492 9064
Tytułem: Roczna Prenumerata Gazety Senior Poznań
lub Kraj/ Wrocław (jeśli zamawiasz inne wydanie, szczegóły patrz poniżej)

Dane Prenumeratora: 
Imię i Nazwisko i adres do doręczeń gazety
(ulica i numer domu / mieszkania, miasto, kod pocztowy)

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

6  
wydań

4  
wydania

Pytania dotyczące prenumeraty tel. 505 151 952

Wrocław (tylko 24 zł 
rocznie) dwumiesięcznik

Kraj (tylko 20 zł rocznie)
kwartalnik

6  
wydań

Prenumeratę możesz zamówić  
w każdym momencie roku.
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Jeśli lubisz pisać albo przechowujesz swoje wiersze czy 
opowiadania ukryte na dnie szuflady – wyjmij je i wyślij 
do wydawnictwa. Wydawanie książek przestało być już 
domeną wyłącznie uznanych pisarzy! Teraz każdy z nas 
może spełnić jedno ze swoich marzeń i opublikować 
historię, którą napisał.

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

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

Debiut 66-latka
Historia literatury pokazuje jednak, że późne 
debiuty nie tylko się zdarzają, ale i zyskują po-
pularność, a nawet rozgłos. Tak stało się w przy-
padku amerykańskiego powieściopisarza, któ-
ry zadebiutował w wieku 66 lat. Sam Savage 
w 2006 roku opublikował powieść pt. „Firmin. 
Przygody wielkomiejskiej szumowiny”, zabaw-
ną historię o sympatycznym szczurku zaintere-
sowanym literaturą. Książkę przetłumaczono 
na wiele języków.
Również Valentino, znany kreator mody, dopie-

ro na emeryturze osiągnął wydawniczy sukces, 
publikując swoją pierwszą książkę, w której 
dzieli się z czytelnikami sposobami na dekora-
cje stołu i przepisami kulinarnymi.
Sukces to pojęcie bardzo wymierne. Osiągnę 
literacki sukces, gdy dostanę literackiego No-
bla – powie ktoś, podczas gdy dla innej osoby 
sukcesem będzie wydanie po prostu własnej 
książki. Takiej, której może nie przeczyta cały 
świat (choć kto wie?), ale na pewno rodzina, 
przyjaciele, znajomi. Książki, która będzie bliska 
i ważna, a może nawet stanie się spełnieniem 
jednego z naszych marzeń. 

Własna książka nawet w 6 tygodni
Rozpisani.pl to portal należący do grupy PWN, 
który oferuje autorom właśnie taką możliwość: 
wydania własnej książki w nakładzie, który au-
tor sam sobie wybierze. Usługa taka nazywa 
się self-publishing  i jest najprostszym, a często 
także najszybszym sposobem na wydanie wła-
snej publikacji – książkę można wydać nawet 
już w 6 tygodni. 
Co więcej – ułatwia zaistnienie na rynku wy-
dawniczym poprzez wprowadzenie książki na 
rynek księgarski. Publikując z Rozpisani.pl nie 
musimy także na własną rękę szukać redaktora, 
korektora i grafika – profesjonalny zespół wy-
dawniczy zajmie się całościowo naszą książką. 

Zapewni nam także, w razie wyrażenia przez 
nas takiej chęci, tłumaczenia na języki obce, 
konwersję do ebooka czy obsługę promocyjno-
-sprzedażową.

zdecyduj o cenie książki
Co ważne, podpisując umowę wydawniczą, au-
tor zachowuje dużą niezależność, w tym prawa 
autorskie do swojej twórczości, kontrolę nad za-
wartością i projektem książki. To autor również 
decyduje o cenie swojej książki. Atutem oferty 
jest atrakcyjne honorarium – znacznie wyższe 
niż w tradycyjnych kontraktach wydawniczych 
– oraz stały dostęp do wyników sprzedaży i pro-
sty system comiesięcznych rozliczeń. Rozpisani.
pl gwarantują ponadto dostęp do ponad 5 ty-
sięcy księgarń, sklepów i bibliotek. 

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

Chcesz wiedzieć więcej? 

Wydaj swoją książkę
wcale nie jest za późno!

REKLAMA
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608 294 374
607 173 504
61 842 90 52

KAMIENIARSTWO
pn-pt 10-18
sob 10-14

oferujemy granity z całego świata

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

podnosimy zapadnięte nagrobki, układamy kostkę granitową 
i pozbruk koło nagrobków

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

oferujemy wazony, misy, lampiony

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

10%
dla emerytów 

i rencistów 
powyżej kwoty 

2200 zł,
raty

tanie nagrobki granito
we 

od 1500 zł

do 3 lat gwarancji

www.kamieniarstwo-andlok.pl

ul. Unisława 6a
Poznań 

Antoninek
dojazd autobusami: 57, 66

nowy
adres

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

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

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

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

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

Harcerze seniorzy

Jubileusz Wspólnoty Seniorów 
ZhP w Skulsku
Drodzy Czytelnicy! Od dziś na naszych łamach będzie gościł kącik harcerski. 
Zapraszamy do nadsyłania tekstów związanych z tematyką harcerską – 
wspomnień, opisów wydarzeń, jubileuszy.

11 czerwca 2016 r. obchodziliśmy dwudziestą roczni-
cę powstania Wspólnoty Seniorów ZHP im. Księdza 
hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku. Jej założy-
cielami były dwa Kręgi: Instruktorski Krąg Seniorów 
im. Andrzeja Małkowskiego we Włocławku i Krąg 
Seniorów ZHP WARTA im. Antoniego Studzińskie-
go w Koninie. Wspólnocie nadano imię Księdza hm. 
Antoniego Bogdańskiego, który w latach 1925-1929 
był Komendantem Chorągwi Harcerzy we Włocław-
ku, a pochowany jest w Skulsku, gdzie zmarł jako 
proboszcz tutejszej parafii. Współinicjatorem Wspól-
noty, budowniczym kaplicy – mauzoleum i jej pierw-
szym kustoszem był ks. prałat Tadeusz Sierosławski. 
W Mauzoleum Pamięci Harcerstwa umieszczane są 
co roku tabliczki epitafijne harcerzy oraz portrety ka-
pelanów harcerskich, którzy odeszli na wieczną war-
tę. W Mauzoleum znajdują się również urny z miejsc 
pochówku oraz z miejsc, w których polegli Polacy.

Od 29 października 2010 r. Wspólnota rozkazem Na-
czelnika ZHP jest Ogólnopolskim Ruchem Progra-
mowo- Metodycznym, należą do niej 33 Kręgi Senio-
rów z dziewięciu Chorągwi ZHP.

W tegorocznych obchodach Dnia Skupienia Wspól-
noty wzięło  udział około 450 osób. Jubileusz rozpo-
częliśmy apelem prowadzonym przez hm. Kazimie-
rza Łukaszewicza (KSHiS Dziewiątacy z Poznania) 
z udziałem tutejszej orkiestry gminnej i licznych pocz-
tów sztandarowych.

Po złożeniu raportu ks.hm. Wojciechowi Jurkowskie-
mu, członkowi Rady Naczelnej ZHP, i wciągnięciu fla-
gi na maszt przy dźwiękach hymnu harcerskiego, od-
czytany został rozkaz specjalny Komendanta Hufca 
ZHP Konin, po czym Naczelny Kapelan ZHP wręczył 
siedmiu osobom srebrne Odznaki Ruchu Przyjaciół 
Harcerstwa.

REKLAMA

Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Starszyzny 
Harcerskiej i Seniorów, a jednocześnie Zastępca Ko-
mendanta Wspólnoty Skulskiej – hm. Paweł Napie-
ralski przy aplauzie wszystkich druhów otrzymał z rąk 
Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej Odznakę Ho-
norową „Harcerska Służba Wielkopolsce”. Hm. Paweł 
Napieralski został odznaczony medalem Zasłużony 
dla Miasta Mława.

Przejście seniorów i gości pod Mauzoleum Pamięci 
Harcerstwa rozpoczęło kolejny punkt uroczystości. 
Po hymnie państwowym odczytano decyzję Kapitu-
ły Wspólnoty o umieszczeniu kolejnych 43 tabliczek 
zmarłych druhów oraz zdjęcia kapelana ZHP – ks. 
pułkownika Wojska Polskiego hm. Lecha Ziemskiego, 
wieloletniego Komendanta Hufca Harcerzy w Ostro-
wie Wlkp.

Później odbył się harcerski piknik, gdzie pod wielkimi 
namiotami posilano się pyszną grochówką serwowa-
ną z wojskowej kuchni przez hm. Marka Urbanowi-
cza z KSH „Damy Radę” z Wągrowca, a roznoszoną 
przez młodych druhów oraz uczynne druhny. Po posił-
ku popłynęły w świat harcerskie piosenki. Pożegnalny 
krąg zakończył kolejny – 20 już Patronalny Dzień Sku-
pienia w Skulsku.

Hm. Urszula Kocikowska – KSH OWAR Poznań
skrót i red. Gazeta Senior
fot. Władysław Szymański
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Miłostowo
Cmentarz Komunalny nr 1
tel. 61 878 02 20
Junikowo
Cmentarz Komunalny nr 2
tel. 61 867 65 71

Zakład Kremacji
Miłostowo
tel. 61 872 80 01

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

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

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

Bezpłatne porady 
w sprawach 

pogrzebowych przez 
24 h na dobę

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

www.universum-poznan.pl

61 853 19 43

Co warto wiedzieć przed 
organizacją pogrzebu
Do zlecenia pochówku należy się przygotować  
– przemyśleć sprawę lokalizacji grobu, zakresu 
ceremonii pogrzebowej oraz nagrobka. Czasami 
w ofercie zakładu pogrzebowego znajdują się usługi, 
o które nie pytamy, nie mając świadomości, że firma 
mogłaby taką usługę wyświadczyć. Kiedy indziej 
rodzina decyduje się na usługi, które niekoniecznie 
wzbogacą ceremonię pogrzebową lub mogą zostać 
źle odebrane przez uczestników pogrzebu. Poniżej 
postaramy się udzielić kilku porad, które mogą okazać 
się przydatne w momencie organizacji pogrzebu.

lokalizacja grobu
Jedno z pierwszych pytań, które pada przy załatwianiu for-
malności pogrzebowych, dotyczy grobu, do którego będzie 
miał miejsce pochówek osoby zmarłej. W praktyce rodziny 
często mają już na cmentarzu grób rodzinny, do którego 
mogą dokonać pochówku. Wahanie może jednak spowodo-
wać fakt, iż na cmentarzu dostępne są lepiej zlokalizowane 
nowe groby, do których również można dokonać pochówku.
Miarą atrakcyjności miejsca jest jego dostępność. Należy 
zawsze rozważyć, kto będzie odwiedzał grób. Czy rodzina 
poruszać się będzie samochodem, czy komunikacją miej-
ską (odległość od miejsca parkingu, przystanków autobu-
sowych/tramwajowych).
Niejednokrotnie rodziny, które nie mają na cmentarzu grobu 
rodzinnego, poszukują nowego miejsca blisko kaplicy. Su-
gerują się tym, aby uczestnicy ceremonii pogrzebowej nie 
musieli za daleko iść. Mimo, że jest to szlachetna przesłan-
ka, miejmy na uwadze, ze kondukt pogrzebowy formuje się 
i kieruje do grobu tylko raz, w momencie pogrzebu. Nato-
miast po pogrzebie grób odwiedza się przez lata, a rzadko 
rusza się spod kaplicy.

Opłata za grób
Drugi aspekt związany z wyborem miejsca to opłata za 
grób. Dla miejsc ziemnych okres nienaruszalności grobu 
wynosi 20 lat. Oznacza to konieczność uiszczania pro-
longat w okresach 20-letnich. W związku z tym, że jest to 
okres długi, zdarza się w rodzinie, że termin płatności umy-
ka, a to grozi likwidacją grobu. Decydując się na pochówek 
w grobowcu, który opłacany jest na 100 lat, minimalizuje-
my powyższą uciążliwość. Z drugiej strony należy mieć na 
względzie, iż wykup miejsca grobowcowego jest droższy 
niż grobu ziemnego. Mimo to w rozmowie z klientami za-
wsze staramy się podkreślać zalety grobowców, akcentu-
jąc, iż mimo wyższych kosztów uiszczanych jednorazowo 
podczas pierwszego pochówku do grobu, w dłuższej per-
spektywie rodzina zyskuje przede wszystkim spokój, ponie-
waż nie musi ściśle śledzić terminów wymagalności prolon-
gaty. Poza tym w przypadku grobowca dostęp do grobu jest 
łatwiejszy, a w przypadku ewentualnej ekshumacji zmar-
łych z takiego grobu grobowiec zawsze można spróbować 
odsprzedać i odzyskać część środków wydatkowanych na 
jego zakup. W skrajnych przypadkach niezgody w rodzinie 
między jej członkami łatwiej również ustalić wtedy prawo 
do grobu.
W ostatnich latach na cmentarzach komunalnych grobow-
ce zlokalizowane są w bardzo atrakcyjnych miejscach, tj. 
zarówno blisko parkingu, jak również środków komunika-
cji miejskiej. Tym samym wybór grobowca na miejsce po-
chówku jest dobrą decyzją.

Termin pogrzebu
Klienci często wskazują na termin pogrzebu słowami: „jak 
najszybciej”. Należy mieć na względzie fakt, że o pogrzebie 
trzeba poinformować dalszą rodzinę i znajomych. Nadanie 
nekrologu wymaga przynajmniej jednego dnia, podobnie 
jak czynności związane z kremacją. Oczywiście, w Univer-
sum istnieje możliwość zlecenia wykonania kremacji oraz 
zorganizowania pogrzebu tego samego dnia, jednak jest 
to proces wyczerpujący dla rodziny, która na ogół wyraża 
chęć uczestniczenia zarówno przy kremacji, jak również 
później w ceremonii pogrzebowej.
Termin pogrzebu należy także rozważać w kategoriach pory 
dnia i roku. W okresie zimowym lepiej zdecydować się na go-
dziny bliższe południa ze względu na fakt, że w godzinach 
rannych oraz popołudniowych bywa już ciemno. Znowu 
w okresie letnim, aby uniknąć upałów i ostrego słońca, za-
chęcamy klientów do godzin przedpołudniowych i rannych. 
 

Ceremonia pogrzebowa
Sama ceremonia z reguły obejmuje pewien standardowy 
zakres czynności wchodzących w jej skład. W Universum 
możecie Państwo domówić np. asystę pogrzebową, czyli 
osobę, która odśpiewuje księdzu, w niektórych wypadkach 
gra na organach, jak również podpowiada osobom nieoby-
tym z ceremoniałem, jak się w danej chwili zachować. Dla 
osób przewidujących na pogrzebie obecność osób star-
szych proponujemy ustawienie krzeseł przy grobie.
Dodatkowe elementy wzbogacające uroczystość pogrze-
bową to możliwość dobrania muzyki w kaplicy oraz przy 
grobie. W sytuacji, kiedy organizujemy pogrzeb, dopusz-
czamy również możliwość prowadzenia ceremonii przy 
grobie przez członków rodziny, jeśli zaistnieje taka wola.
Naturalnie, przy wszystkich tych opcjach należy zachować 
umiar. O ile słowa wspominające zmarłego przy grobie, 
padające z ust członka rodziny to zjawisko jak najbardziej 
naturalne, o tyle odradzamy rodzinom prowadzenie całej 
ceremonii samodzielnie, jak również niesienie urny lub 
trumny we własnym zakresie. Najbliższa rodzina zmarłego 
często znajduje się podczas ceremonii pogrzebowej w sta-
nie dużych emocji, a wtedy nawet czynności proste, jak 
niesienie parukilogramowej urny z prochami, mogą okazać 
się trudne do wykonania. Bazując na wieloletniej praktyce 
i doświadczeniu naszych pracowników, na niesienie trumny 
przez bliskich zmarłego nie wyrażamy zgody, zawsze po-
wierzając tę czynność naszym żałobnikom.

Muzyka i kwiaty
Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do doboru mu-
zyki, którą najbliżsi chcą pożegnać zmarłego. Odradzamy 
wybór utworów nieprzystających do rangi i powagi tej cere-
monii, nawet jeśli była to ulubiona muzyka zmarłej osoby. 
Przy grobie można pozwolić sobie na nieco większą dowol-
ność w repertuarze.
Naszym klientom zawsze radzimy zwrócić uwagę na wiel-
kość kompozycji kwiatowych, które zamawiają. W przy-
padku pochowań na polu urnowym czy w kolumbarium, 
gdzie składa się jedynie urny, a płyty zamykające grób są 
niewielkie, zakup większych kompozycji mija się z celem. 
Zwyczajnie nie ma miejsca przy grobie na ułożenie kwiatów 
bez zasłaniania sąsiednich mogił.

Nagrobek
Większość klientów decyduje się na nagrobki granitowe, co 
w dzisiejszych czasach, kiedy ceny kamienia spadły, jest 
jak najbardziej zrozumiałym wyborem. Rada, jakiej możemy 
Państwu udzielić, dotyczy dwóch składowych nagrobków, 
a mianowicie wysokości obelisku oraz napisu na grobie.
Nie zachęcamy klientów do montażu wysokich obelisków, 
gdyż mimo że elementy nagrobków są klejone z użyciem 
specjalnych technicznych klejów, to istnieje ryzyko, że pod 
wpływem odpowiedniej siły mogą się przewrócić, w efekcie 
czego uszkodzeniu może ulec reszta nagrobka lub nagrob-
ki sąsiednie. Graniczną wysokość obelisku określa regu-
lamin cmentarzy komunalnych w części dotyczącej mak-
symalnego wymiaru nagrobków. Wymiary te wprowadzone 
zostały po to, aby zminimalizować zagrożenie dla zdrowia 
osób odwiedzających cmentarze.
Istotny jest także sposób nanoszenia napisu. Mimo że mo-
siężne lub pozłacane litery klejone na płycie nagrobnej pre-
zentują się bardzo okazale, to jednak zachęcamy klientów do 
projektów nagrobków, gdzie napisy są kute w kamieniu lub 
piaskowane. Kierunek ten wynika z troski o bezpieczeństwo 
liter. Niestety, mimo wytężonego nadzoru, który zarządcy 
sprawują nad podległymi sobie cmentarzami, kradzieże liter 
z nagrobków nie należą do rzadkości. Dlatego zamiast moco-
wać litery do płyty, bezpieczniej jest zdecydować się na kucie 
ich w kamieniu, co daje gwarancję, że napis nie zniknie. 
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Akademia 50+ Profutura s.c
Poznań, ul. Ratajczaka 20/18a

605 582 621

Finanse
Mennica Wrocławska
Poznań, ul. Garbary 71 lok. 9

SKOK Poznaniak
Poznań
ul. Słowiańska 32  
ul. Zamenhofa 128c

61 826 72 61
61 877 11 87

Informacje
Portal dla seniorów www.gazetasenior.pl

Kultura i rozrywka
Rozpisani.pl - wydaj swoją książkę  
- oferta grupy PWN

Opieka
Dom Seniora Beata
Muszyna, Złockie 103

18 471 49 17

Dom Seniora Fundacji  
Zakłady Kórnickie
Środa Wlkp, Jarosławiec 10

61 287 89 03

Medpolonia – prywatny  
szpital i przychodnie
pobyty diagnostyczno  
– rehabilitacyjne dla seniorów

61 664 33 13
519 623 737

Pensjonat Radosna Jesień
Przybroda, ul. Kaźmierska 25 

61 819 38 62 
697 528 113

Promedica 24
Profesjonalna opieka domowa 
nad seniorami
www.promedica24.pl/opieka

22 48 77 999

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

501 222 079

Ostatnia droga
Kamieniarstwo Andlok
Poznań, ul. Unisława 6a

608 294 374
607 173 504

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

61 843 62 37
61 296 03 20

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

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

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

61 871 06 42

Turystyka
Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Biuro Podróży Happy Ways
Poznań ul. Czerwińskiego 2

61 660 46 70

CZARNY KAMIEŃ  
RESORT & SPA
Szklarska Poręba,  
ul. Wojska Polskiego 11

75 769 38 54

Hotel Junior Krakus
Kraków, ul. Nowohucka 33

12 652 02 05

OR Leśna Radość Poraj
Jastrząb, ul. Wojska Polskiego 79

34 314 51 31

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

OW Halny
Karpacz, ul. Kamienna 3a

75 76 19 185

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

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

OW „Stokrotka”
Karpacz, ul. Karkonoska 55

75 761 94 15

OWR Venus
Mrzeżyno, ul. Bursztynowa 6

91 386 62 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 
Karpacz, Pogorzelica
www.sandraspa.eu

91 387 86 62

Zakupy
Krzesełka schodowe
www.windy-schodowe.pl

692 449 474
608 445 819

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

61 221 01 51

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

61 866 69 97

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

71 307 00 07

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

FemudarPlus
suplement diety dostępny w aptekach

Grota Solna 
ul. Świętosławska 11

61 855 12 13

Hemorend
hemorend.pl

509 471 222

JZO soczewki okularowe www.jzo.com.pl

Wielkopolskie Centra  
Medyczne Remedium
WCM Remedium Poznań
Poznań, Os. St. Batorego 80A
WCM Remedium filia Śrem
Śrem, ul. Gen. Chłapowskiego 3

660 969 123

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

61 852 99 19

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

61 843 04 01

Technologia
ZOOM.ME
Najlepszy prezent to Ty
www.goclever.com

61 848 87 67

Wydawnictwa
Sonia Draga
www.soniadraga.pl

32 782 64 77

Wydawnictwo Jedność
Poradniki o zdrowi
www.jednosc.com.pl

41 349 50 50

Telefon Zaufania  22 635 09 54 
dla Seniora
poniedziałki w godz. 17-20
wtorki w godz. 9-12
środy i czwartki w godz. 17-20
środy w godz. 14-16 dyżur na temat choroby Alzheimera

Spełniaj marzenia i podróżuj z nami! 

 

 

Biuro Podróży Happy Ways 
 ul. Czerwińskiego 2, 61-414 Poznań 

tel. 61 660 46 70, 61 839 13 59 lub 784 086 482 

www.happyways.pl 

   

wakacje  
all inclusive 

bilety  
lotnicze 

komfortowe 
hotele 

   

apartamenty  
wakacyjne 

rejsy  
morskie 

ubezpieczenia  
turystyczne  

dział sprzedaży 41 349 50 50 

www.jednosc.com.pl

Wydawnictwo Jedność oraz największe 
niemieckie wydawnictwo poradnikowe 

przedstawiają

PORADNIKI O ZDROWIU

Günther h. heepen

HORMONY
pOd kONtROlą

Dzięki sprawDzonym metoDom naturalnym
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SkuteczNe SpOSObY Na

NadcIŚNIeNIe
 

Annette Bopp | Dr. thomAs Breitkreuz
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aNtYbIOtYkI
ROŚlINNe 
Sekretna broń natury

ArunA m. siewert
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ChAntAl-Fleur sAnDjon

SMOOtHIe
dIeta kOktaJlOWa
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DAniel weiss

tapINg
Taśmy na bóle mięśni i inne dolegliwości
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 najnowsze badania 
 najlepsi autorzy 
 fachowe porady 
 sprawdzone metody 
 inspirujące zdjęcia

oprawa miękka ze skrzydełkami,  
kredowy papier,
format 165x200 mm
cena 33,00 zł/egz. zaMÓW kSIąŻkI

JuŻ dzIŚ!

REKLAMA


